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Miquel Roselló cap de ll ista d’ERC 
p e r  l e s  p r o p e r e s  m u n i c i p a l s  

Visita d’Oriol Junqueras a Gavà
Previ a l’acte de presen-

tació del Miquel, ell i l’Oriol 
Junqueras, amb altres 
militants de la secció local, 
van fer una passejada per 
l’Illa, on es van trobar amb 
diverses entitats i hi van 
poder parlar de diversos 

temes d’interès de la ciutat 
(pagesos, comerciants, 
veïns, restauradors, pla de 
ponent, UME...) i com se’ls 
podria ajudar des d’ERC, 
així com amb diversos 
veïns que es paraven per 
saludar i xerrar.

El  passat 2 d’abril , 
l’assemblea de la secció 
local d’ERC va escollir 
per unanimitat el Miquel 
Roselló, actualment por-
taveu del Grup Municipal 
a l’ajuntament, com a cap 
de llista per les pròximes 
eleccions municipals del 
2023 i el 6 d’abril es va fer 
la seva presentació com 
a candidat en un acte a la 
Taperia (Torre Lluc) que 
va comptar amb la partici-
pació del president d’ERC 
Oriol Junqueras.

L’acte, presentat per 

la portaveu del Jovent 
Republicà de Gavà Alícia 
Carmona, va començar 
amb un parlament de 
l’Oriol Junqueras on va 
fer èmfasi en el fet que la 
base de l’acció política que 
es vol transformadora és 
aquella que es fa des del 
món associatiu, escoltant-
lo i recolzant-lo, ja que són 
els millors coneixedors 
de la realitat i els més 
interessats a millorar-la. 
Els polítics hi han de ser al 
costat, per ajudar, per po-
sar-se al seu servei, no per 

 

Ho és, en primer lloc, perquè és una bona 
persona, i a la política ens convé que s’hi 
dediquin bones persones; tenim massa 
exemples del que passa si no és així. A més, 
és una persona de compromisos ferms: 
amb el medi ambient, amb 
l’animalisme, amb l’esquerra, 
amb el  republicanisme, i 
com a resum de tot, un ferm 
compromís amb el benestar 
social compartit: de què serveix 
que pugi en PIB si la riquesa no 
es redistribueix ni es fa servir 
per ajudar els més vulnerables? 
De res.
Que sigui relativament nou en el món polític 
també és un punt a favor: en política, com en 
tot, cal que corri l’aire, i que no s’estanquin els 
lideratges ni es vegin sempre les mateixes 
cares: qui sap que només està de pas, en la 

política, i sap que haurà de viure del seu 
treball quan se’n vagi, que no li deu res a 
ningú que no siguin els seus votants, és 
una garantia de rigor i honestedat.
Ell mateix va explicar la seva entrada 

en política d’una forma ben 
gràfica: sempre havia estat 
“polític de sofà”, dels que 
critiquen i arreglen tot des 
de la comoditat de casa seva; 
fins que un dia es va adonar 
que així no era possible 
arreglar res ni ajudar a 
ningú. Que si de debò vols el 
millor per a la teva ciutat i el 

teu país, cal que aixequis el cul del sofà i 
vagis per feina. Per sort, ell va anar per 
feina amb ERC. 
Estem orgullosos de tenir-lo de company 
i de candidat.

Per què el Miquel és un bon candidat?

Marta Jiménez, portaveu adjunta del grup municipal d’ERC

servir-se’n. Posteriorment, 
el Miquel es va presentar, 
tant com a candidat, expo-
sant breument les línies 
del programa d’ERC-Gavà, 
com personalment, la seva 
vida a Gavà, com i perquè 
va entrar a la política..., 
Amb alguns moments molt 
emotius, especialment 
quan va tenir un record per 
l’Albert Massana.

En acabar l’acte, els as-
sistents van poder parlar 
de manera més distesa 
tant amb el candidat com 
amb l’Oriol Junqueras.



La feina del Grup Municipal
Miquel Roselló: ”Estarem al costat de la gent tenint 
en compte les seves decisions i reivindicacions”
Miquel Roselló (Barcelona, 
1968) és el candidat a l’alcaldia 
per ERC per les properes elec-
cions municipals.

El passat 6 d’abril va ser la 
teva presentació com a candi-
dat d’ERC a Gavà amb l’Oriol 
Junqueras, com vas viure 
aquest moment? 
D’entrada vaig pensar que fer 
venir a l’Oriol era demanar un 
impossible, però per demanar 
no va quedar. De fet, a l’Oriol 
l’he seguit a molts llocs, l’he 
escoltat, l’he aplaudit i ara és 
ell qui ha vingut a escoltar i 
a aplaudir-me a mi, això és 
entrar per la porta gran de la 
mà de qui millor representa tot 
allò que significa el republica-
nisme, puc demanar més?

Parla’ns una mica de tu, qui és 
en Miquel Roselló?
Soc nascut a Barcelona fa 54 
anys, un 14 de febrer del 68. 
Fill d’en Ramiro i Julita, som 
3 germans i 1 germana. El 
meu pare va néixer a Gavà, era 
fill de Valencians (d’Olocau), 
on el meu avi Josep Roselló 
era director de música de 
l’orquestra dels blancs, ell va 
compondre l’himne d’Olocau. 
El meu pare va ser un gran 
músic, tocava la bateria i el 
violí, d’aquí la meva afició per 
la música; ell em va ensenyar a 
tocar la bateria. La meva mare 
va néixer a Buñuel (Navarra) i 
es va criar a Zaragoza; de ben 
petita va perdre al seu pare 
afusellat pels falangistes.
Estic casat amb Maria del Mar 
Santa i tenim una filla que es 
diu Selena.
Sento passió pels animals; jo 
i la meva família som vegeta-
rians per convicció. Soc soci 
fundador de l’associació Gavà 
Gats que es cuida de gestionar 
les colònies de gats que es 
troben al nostre poble, formo 
part com a activista de les en-
titats mediambientals “No al 
Pla de Ponent” i “Salvem Can 
Sellarés”, he col·laborat amb 
el grup “Menús solidaris” que 
juntament amb els companys 
i companyes que en formàvem 
part, vam aconseguir que fins 
a 14 persones amb dificultats 
socioeconòmiques tingues-
sin un plat a taula cada dia. 
He participat durant 4 anys 
en campanyes de recollida 
d’aliments de la plataforma 
“Gavà Solidària” recollint 
el que la gent aportava per 
repartir-lo entre les diferents 
associacions solidàries que 
tenim a Gavà. Soc president 
de l’associació sociocultural 
La Mata de Jonc.

Estic molt còmode i a gust aju-
dant a qui ho necessita, quan 
se’m demana col·laborar allà 
hi soc Jo, a primera fila.
Treballo des de fa 34 anys a 
l’empresa Roca, al departa-
ment de disseny. També he 
treballat com a fotògraf durant 
25 anys.

Durant la presentació vas 
comentar que abans feies polí-
tica des del sofà, però que amb 
això no n’hi ha prou, què és el 
que et va motivar a implicar-te 
més en política? 
És molt fàcil criticar i opinar 
sense saber ben bé d’on ve-
nen els problemes i el perquè 
passen les coses, això és la 
“política de sofà”.
Arriba un dia que dius: “he de 
fer alguna cosa, m’he d’activar, 
involucrar-me en el meu en-
torn, conèixer de primera mà 
el món que ja existeix al da-
rrere de tot això”. És justament 
allà, quan començo a obrir 
els ulls, que vaig coneixent a 
persones de tots els àmbits: 
cultural, social, mediambien-
tal, animalista, entre d’altres 
i em van mostrant que hi ha 
molta feina a fer per millorar, 
és aleshores quan decideixo 
fer el pas i triar la política, in-
tentant que sigui una eina útil 
al servei de qui ho necessiti, i 
he de dir que avui dia ha donat 
els seus fruits.

Últimament, hi ha molt des-
crèdit envers la política. Què 
n’opines d’això? 
És normal i s’entén, molta de 
la classe política ens mira des 
de dalt, no baixen a peu de 
carrer a escoltar, a conèixer a 
la gent, a patir els problemes 
del dia a dia. La nostra feina 
consisteix a escoltar, asses-
sorar i acompanyar a qui ho 

ERC demana protegir el patrimoni artístic local

necessiti, a recollir totes les 
queixes que ens arribin i dur-
les a la porta de qui faci falta 
per tal de donar-li solució. 
De segur que no ho arreglaré 
tot, però el sol fet deixar que 
la gent s’expliqui i noti que és 
escoltada i se li dona suport 
crec que diu molt del tipus de 
política en el que crec.

Segurament hi ha força gent 
que té ideals similars als 
teus, així i tot, no creuen que 
la política sigui l’opció per de-
fensar-los, què els diries per 
animar-los a participar-hi? 
A mi de vegades em passa 
igual, no obstant això, el món 
està polititzat, tot passa per la 
política, per les lleis, pels mis-
satges únics, per la força de 
l’autoritat, per la burocràcia,  
costa sortir d’aquesta xarxa. 
Pels de fora els hi és quasi 
impossible veure el camí per 
arribar a dins a causa dels 
entrebancs, però des de dins 
veus la llum de fora i ensenyes 
el camí per poder entrar. És 
aquí on nosaltres hem de fer 
de pont d’enllaç.

De les diverses opcions po-
lítiques, per què vas optar 
per ERC? 
- Defensa els mateixos valors 
en els quals jo crec.
- Per la implicació de la seva 
gent en millorar el nostre dia 
a dia.
- Perquè m’ha tocat ser a 
aquest costat de la història.
- Per ser un partit sense co-
rrupció en els seus 91 anys 
de vida.

Ara que ets el candidat a 
l’Alcaldia per ERC, ens pot fer 
cinc cèntims del vostre model 
de ciutat? 
Serem al costat de la gent, 

fent processos de participa-
ció ciutadana i tenint molt en 
compte les seves decisions i 
reivindicacions a l’hora de dur 
a terme projectes que afectin 
la ciutat.
Donarem suport al màxim a 
tot el món de les associacions 
com a eina de cohesió de tota 
la ciutadania; potenciarem 
la col·laboració entre les en-
titats de tota mena, des del 
món de la pintura, el ball, 
l’escriptura, l’escultura, el 
disseny, el cinema, les titelles 
o l’esport i tantes altres que 
conviuen al nostre poble fent 
intercanvi dels coneixements 
entre entitats per enriquir-les 
encara més.
Volem un poble ric en cultura, 
amb museus atractius, recu-
perant espais esportius i un 
casal cultural on tinguin ca-
buda totes les entitats locals. 
Que l’oferta d’oci, cultural i 
esportiva sigui tan àmplia que 
no vulguis marxar.
Apostarem per la creació 
d’empreses als nostres po-
lígons industrials que creïn 
feines d’alt valor afegit. Pro-
mourem els comerços, mi-
llorarem el transport públic, 
valorarem el medi ambient 
i el nostre patrimoni natural 
com un tresor únic a protegir, 
valorarant la nostra pagesia i 
preservant la zona agrícola.
Volem gaudir d’un poble aco-
llidor on la gent gran s’hi trobi 
a gust i còmoda, amb espais 
de descans, d’ombra i pau, 
reduint el soroll ambiental i, 
on es pugui desconnectar de 
l’estrès diari.
Un poble on els nostres ani-
mals tinguin el seu espai per 
córrer i relacionar-se, on les 
associacions animalistes si-
guin un referent.
L’habitatge és un dret i una ne-
cessitat i hem de ser capaços 
de descobrir la millor fórmula 
per tenir-la, no a qualsevol 
preu ni en qualsevol lloc, hem 
d’ampliar el parc d’habitatges 
socials, rehabilitant habitatges 
ja existents o creant-los allà 
on no destrueixin el nostre 
medi.
Absorbim molta contaminació 
ambiental i la millor aliada per 
fer front a això és la natura, la 
vegetació, la fauna diversa, 
els seus camins allunyats de 
l’asfalt. Com a gavanencs po-
dem estar orgullosos de tenir 
tot aquest patrimoni natural, 
és la nostra aportació al medi 
ambient, cal preservar-lo per-
què tothom el pugui gaudir.
No permetrem que ningú ens 
el prengui i ens el canviï per 
totxos ni formigó.

Actualment, falten 8 de 
les 12 peces de bronze 
originals al mural de la 
plaça Francesc Macià 
per actes de vandalisme

Tenim el pressupost 
més elevat de la història 
en educació, això permet 
la gratuïtat de les esco-
les bressol públiques

Les retallades iniciades 
el 2011 van suposar un 
cop molt fort pels serveis 
públics, especialment per 
2 pilars fonamentals de 
l’estat del benestar com 
són sanitat i educació. Ara 
bé, aquests darrers anys 
s’estan revertint.

Avui, tenim el pressupost 
més elevat de la història 
en educació, 6.681 milions 
d’euros que suposen un in-
crement de 17,8 € respecte 
al 2020. Aquest increment 
permet la gratuïtat de les 

La reversió de les retallades en educació no s’atura
La plaça de Francesc Ma-

cià compta des de l’any 1995 
amb un mural de trencadís i 
bronze fet per l’artista local 
Antonio Hervás Amezcua. 

Des de fa uns anys, aquest 
mural està sent objecte 
d’actes de vandalisme que 
han fet que, malgrat una 
primera actuació per repa-
rar-lo el 2017, actualment 
faltin 8 de les 12 peces de 
bronze originals. 

Crònica Municipal

ERC reclama que es cuidin els arbres centenaris
Gavà té un catàleg d’arbres 

monumentals que s’han de 
protegir. Entre ells, el roure i 
el pi que hi ha davant l’ermita 
de Bruguers, que tenen res-
pectivament 320 i 210 anys. 

Tots dos, però especial-
ment el roure, presenten 
signes d’estar afectats per 
malalties i plagues de fa 

temps, cosa que podria po-
sar-los en perill. 

És per això el grup muni-
cipal d’ERC va demanar que 
s’hi apliquessin els tracta-
ments fitosanitaris neces-
saris amb urgència, a més 
de retolar correctament els 
arbres. 

El govern municipal va 

Cal adaptar l’ordenança de la via pública als nous vehicles
El portaveu del grup muni-

cipal d’ERC, Miquel Roselló, 
va demanar, durant el pas-
sat ple d’abril, que es mo-
difiqués l’actual ordenança 
de circulació de vehicles 
per la via pública a Gavà, 
per adaptar-les a normes 
superiors ja vigents, per 
incloure els patinets i altres 
vehicles de mobilitat per-
sonal (VMP), cada cop més 
freqüents a la via pública, i 
ordenar-ne l’ús; el fet és que 

Cal un mapa de clavegueram 
actualitzat

El grup municipal d’ERC va 
demanar al ple d’abril que es 
fes un mapa nou del clave-
gueram del municipi, ja que 
moltes vegades els plànols 
no reflecteixen la realitat, i 
això complica les tasques de 
reparació o les intervencions 
que impliquin obrir carrers, 
perquè mai no es pot estar 
segur del que es trobarà. 

També es va demanar que 

les normes superiors són 
d’obligat compliment, però 
si un usuari o usuària d’un 
d’aquests vehicles consulta 
la web municipal amb l’or-
denança no actualitzada, 
pot interpretar la norma 
erròniament. 

El govern local va adme-
tre que ja estava treballant 
en una nova ordenança que 
reguli l’ús d’aquests VMP i 
permeti la convivència amb 
vianants i altres vehicles.

es fessin actuacions de millo-
ra i ampliació de capacitat de 
recollida i desguàs d’aigües 
pluvials, ja que el canvi climà-
tic implica que els episodis de 
pluges torrencials s’aniran 
fent cada cop més freqüents, 
i la xarxa no està preparada 
per absorbir-ne l’impacte. 

El govern va assegurar que 
ja estaven elaborant aquest 
nou plànol.

L’entrevista del mes

El grup municipal d’ERC va 
demanar que es reposessin 
les peces robades o destros-
sades i es retornés la plaça 
al seu estat original. 

La resposta va ser que es-
taven estudiant la forma de 
reparar les destrosses, però 
amb un mètode diferent 
del de 2017. No van aclarir, 
però, com s’asseguraria la 
integritat del mural un cop 
restaurat.

Gent i entitats:

Ramats per netejar el bosc
L’ús de ramats per netejar 

boscos de l’excés de plantes 
i sotabosc que, quan arriba 
l’estiu o les èpoques de se-
quera, constitueixen el prin-
cipal factor de risc d’incendis 
forestals, és una pràctica 
ancestral que, en l’actualitat, 
alguns municipis han tornat 
a introduir com a sistema de 
prevenció d’incendis, i per 
afavorir la biodiversitat als 
boscos. 

El grup municipal d’ERC va 
demanar que s’implementés 
aquesta mesura als boscos 
de Gavà, bé en conveni amb 
algun professional particular, 
bé creant el mateix ajunta-
ment aquesta figura i do-
tant-la pressupostàriament 
per al seu manteniment. La 
resposta va ser que estudia-
rien la viabilitat de la mesura, 
i que potser l’aplicarien, però 
només puntualment.

escoles bressol públiques 
per l’etapa 2 (i en un futur 
la gratuïtat en tota l’etapa 
0-3), la baixada de ràtios i 
avançament escolar al 5 de 
setembre, un increment del 
34% en l’oferta de Forma-
ció Professional respecte 
l’any passat, substitucions 
mínimes de mitja jornada 
en lloc d’un terç, millora de 
la distribució equilibrada de 

l’alumnat per lluitar contra 
la segregació, continuació 
de l’estabilització de plan-
tilles fins a arribar a menys 
del 10% d’interins. A més, no 
es renoven les escoles que 

segreguen per sexe, pràcti-
ca incompatible amb el que 
ha de ser l’escola pública.

El Departament d’Educació 
continuarà revertint les re-
tallades i encara donarà 

resposta a demandes his-
tòriques de la comunitat 
educativa i continuarem 
transformant el sistema 
amb la mirada posada en 
l’horitzó 2030.

Assemblea de la plataforma 
Salvem el Calamot

El pròxim dijous 2 de juny a 
les 19 hores, la plataforma no 
al Pla de Ponent - Salvem el 
Calamot farà una assemblea 
oberta al parc de la Torre 
Lluc.

A l’assemblea es tractarà, 
sobretot, quina és la situació 
jurídica actual i quines accions 
s’han de continuar portant a 
terme per cuidar i protegir el 
nostre medi ambient.

reconèixer que sabia de la 
mala situació sanitària dels 
arbres i que havia encarre-
gat a una empresa que en 
fes els estudis necessaris 
per curar-los. Pel que fa a 
la placa, s’arreglarà quan 
s’acabi de senyalitzar tota la 
resta d’arbrat monumental 
del municipi.

 

Tothom entén fàcilment que les obres d’art 
que tenen els museus públics són propietat 
col•lectiva i han de ser custodiades i 
cuidades. Però aquesta valoració 
no sempre s’estén a les obres 
artístiques que estan instal•lades 
a l’espai públic.
El cas del mural dissenyat 
per l’artista Antonio Hervás 
Amezcua a la plaça Francesc 
Macià és simptomàtic d’aquest 
fet. El deteriorament que ha 
patit des de 2017 amb el robatori 
de bona part dels relleus de bronze que el 
componen, no ha estat compensat amb una 
acció decidida de manteniment i protecció 

per part de l’Ajuntament. Això se suma a 
la negligència amb la qual l’Ajuntament 
va tractar la desaparició de l’escultura La 

Mare, encara ara no restituïda al 
patrimoni públic.
Ja sabem que l’actual equip 
de govern municipal té poca 
sensibilitat en tot allò que sigui 
cultura i patrimoni, només cal 
veure l’estat del Parc Arqueològic 
de les Mines de Gavà o altres 
equipaments socioculturals, però 
li exigim que recordi que entre 

les seves obligacions està el fet de cuidar del 
patrimoni públic i que les obres artístiques de 
les nostres places són patrimoni de tots.

El mural de la plaça Francesc Macià

Mireia Villuendas, regidora d’ERC-Gavà

Ens ha deixat el Jordi Parera
El passat 5 de maig va 

morir el company i amic Jordi 
Parera. Militant de la secció 
local d’ERC des del 2011, va 
ser membre de l’executiva 
d’ERC-Gavà, on s’encarre-
gava de les finances, fins a 
l’any passat.

Tot i que fa poc més d’una 
dècada que va venir a viure 
a Gavà, aviat es va integrar 
en el món associatiu de la 
ciutat, formant part de l’ANC-

Gavà, el col•lectiu la Mata 
de Jonc, la Coral la Igualtat 
o la Plataforma Gavà per 
unes pensions dignes, entre 
altres i participant en moltes 
activitats organitzades per 
altres entitats.

Des d’ERC-Gavà acompa-
nyem en el sentiment a la 
família, amics i companys del 
Jordi i els hi traslladem les 
nombroses mostres de con-
dol rebudes a la secció local per part de molts gavanencs que l’han volgut acomiadar.
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

S’inaugura l’exposició Viure als 
Marges al Museu de Gavà

ERC torna a ser present a la diada de Sant Jordi
El passat 23 d’abril es 

va poder tornar a celebrar 
la diada de Sant Jordi al 
carrer, amb les paradetes 
de llibres i roses i, també, 
les de diverses entitats 
i partits que van poder 
donar a conèixer quina és 
la seva activitat, especial-
ment les més centrades 
en l’àmbit cultural.

ERC-Gavà, a la seva pa-
radeta va exposar quin és 
el model cultural que vol 
per Gavà i va organitzar-hi 
una iniciativa d’intercanvi 
de llibres de segona mà. 
Tothom que va voler va 
poder portar un llibre de 
casa seva i canviar-lo per 
qualsevol que estigués a 
la nostra paradeta. Així 

La Casa de Andalucía torna a la Feria de Abril
La Casa de Andalucía 

de Gavà va tornar a ser 
present a la Feria de Abril 
de Catalunya, que es va 
fer entre el 22 d’abril i 
l’1 de maig al Fòrum de 
Barcelona, després de dos 
anys de pandèmia. L’enti-
tat va actuar en diverses 
de les casetes de la fira.

Pròximament, el dissab-
te 14 de maig, juntament 
amb l’associació de veïns 
Les Colomeres i Quercus, 
celebraran la Feria de abril 

a Gavà a la plaça Francesc 

El dimarts 19 d’abril es va 
inaugurar al Museu de Gavà 
l’exposició fotogràfica “Viu-
re als Marges” que vol ser 
testimoni del creixement de 
la ciutat en els seus límits, 
i com es viu aquest espai a 
partir d’instants de la gent 
que els habita.

Es tracta d’una selec-
ció de més d’un centenar 
d’instantànies que mostren 
el creixement urbanístic de 
Gavà durant els anys 60 i 
70 que es podran admirar 
fins al gener de 2023. Les 

mateix, aquests llibres 
també es podien comprar 

a un preu molt econòmic 
(entre 2 i 5 €).

Gran èxit de la Fira d’Espàrrecs
Enguany també s’ha po-

gut tornar a celebrar ple-
nament la Fira d’Espàrrecs 
el cap de setmana del 30 
d’abril i 1 de maig. Els ga-
vanencs hem pogut tornar 
a gaudir de la fira agrària, 
amb el concurs de paneres 
i lots d’espàrrecs, així com 
de la Fira d’Entitats i de la 
iniciativa del Gastrogavà, 
on diversos restaurants 
de Gavà oferien tapes fetes 
amb l’espàrrec de Gavà.

Enguany, a la inauguració 
hi va assistir el secretari 
d’alimentació, Carmel Mò-
dol, i al migdia va visitar la 
Fira i el Gastrogavà la dipu-
tada i exconsellera d’agri-

cultura Meritxell Serret 
acompanyada d’integrants 
d’ERC. Serret va constatar 
que cal donar tot el suport 
al sector per tal d’assolir la 

desitjada sobirania alimen-
tària i també vetllar per la 
sostenibilitat ambiental tot 
preservant els espais agra-
ris que tenim a Gavà.

fotografies, algunes de les 
quals inèdites, són d’autors 
de l’entorn de l’Agrupa-
ció Fotogràfica Gavà, com 
ara Francesc Català, Joan 
Mitjans, Pere Marrugat, 
Secundí Roca, Jordi Vaghi i 
Jaume Mu.

El dia de la inauguració 
en Benet Solina, tècnic de 
l’Arxiu Municipal i comissari 
de l’exposició, va oferir una 
visita guiada als assistents, 
explicant quina és la histò-
ria que hi ha al darrere de 
cada fotografia.

Flama i Caliu 
celebra el seu 
XVII aniversari

L’entitat sardanista farà 
una ballada de sardanes 
per celebrar el seu ani-
versari el diumenge 22 
de maig a les 18 hores al 
Parc de la Torre Lluc amb 
la Cobla Vila d’Olesa.

Si voleu aprendre a 
ballar sardanes, l’entitat 
ofereix classes gratuïtes 
els dimecres no festius de 
18:30 a 19:30 hores al Ca-
sal Municipal del Centre 
(carrer Sant Isidre 22).

Macià de 11h a 23h.

 

El passat Sant Jordi partits i entitats 
es van trobar amb la sorpresa que el 
govern municipal del PSC va decidir 
unilateralment canviar les ubicacions de 
les paradetes i agrupar-les per categories 
i, concretament, segregar les que fan 
cultura de les que no.
Aquesta mesura va provocar el rebuig de 
partits i entitats, ja que tothom 
hi sortia perjudicat amb el 
canvi de la ubicació habitual. 
A totes les parades, fossin de 
partits o no, s’hi feia alguna 
activitat cultural i segregar 
en negatiu és una mesura que 
va en contra de l’esperit de la 
diada de Sant Jordi.
El que va passar per sant 
Jordi, amb el PSC volent segregar les 
paradetes dels partits polítics de la resta 
d’entitats perquè són polítics i no és 
cultura és la darrera mostra d’un seguit 
d’accions i declaracions per part del PSC 
de Gavà que identifiquen la política com 
un fet negatiu a rebutjar.
Ja fa temps que el PSC identifica qualsevol 
activitat que no li faci el pes com a 

“política”, especialment aquelles que 
signifiquin la més petita crítica a la seva 
acció de govern. Es veu clarament en el 
cas del Pla de Ponent, quan a cada crítica 
envers aquest pla, càrrecs públics del PSC 
la menystenen dient que és “política “com 
si la decisió del PSC d’urbanitzar el Pla de 
Ponent no fos, abans de res, una decisió 

política del PSC.
Sobta molt que un partit 
polític s’atorgui la potestat de 
decidir què és política i que no 
i, encara més que s’identifiqui 
el fet de fer política (on tothom 
hi hauria de poder opinar 
amb llibertat) com una cosa 
negativa. I encara més que 
es faci per part de càrrecs 

públics que, per ser-ho, primer s’han fet 
militants d’un partit polític i han hagut de 
participar en unes eleccions polítiques. 
Sembla com si tinguessin remordiments 
de la seva activitat política...
Esperem que el PSC abandoni aquest 
populisme ranci perquè com ha comentat 
algú “estan a punt de dir ‘haga como yo, 
no se meta en política’”.

L’apolítica arriba a la política

Eveli Villuendas. President d’ERC-Gavà


