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La Xarxa de Biblioteques de Gavà
organitza activitats per a tots els
públics i presenta nova imatge

Gavà viu
l’Abril
Cultural per
celebrar
Sant Jordi

PÀGINES 12-13

PÀGINA 3

Pla de Xoc
per a la
tinença
responsable
d’animals
Vigilància policial,
nous horaris i serveis
de PRESEC, actuacions
destacades

Jordi Llonch, creador
de l’app Sharing
Academy, considerada
la millor del món
PÀGINA 21

L’ENTREVISTA
Teatre, cinema i dansa
a la programació
trimestral de 
l’Espai Maragall
PÀGINA 17

LA CULTURA
Gavà rebutja les
polítiques de la Unió
Europea amb les
persones refugiades
PÀGINA 7

LA CIUTAT
AENA mantindrà
l’ampliació de l’ús de 
la pista transversal de
l’aeroport
PÀGINA 15

PÀGINA 5

Primavera
Weekend,
una
iniciativa
consolidada
Notable participació
en les activitats de
promoció comercial i
culturals proposades

El 21 d’abril se
celebrarà la segona
edició de la Nit 
de l’Esport 
PÀGINA 19

L’ESPORT



PUBLICITAT2 31 de març de 2016



LA NOTÍCIA 31 de març de 2016 3

La Policia Municipal ha posat en
marxa una campanya específica de
control del compliment de les obli -
gacions relatives a la tinença de gossos
als espais públics. Aquesta cam pa nya
es perllongarà fins a finals d’abril i té
per objectiu denunciar les in fraccions
de les ordenances municipals de civis-
me i la normativa de ti nença d’ani-
mals i imposar les sancions correspo-
nents. Passat aquest pe  ríode, la Po -
licia mantindrà entre les seves priori-
tats la vigilància d’aquests fets. 

La campanya es desplegarà en
qualsevol indret de la població on es
detectin les diferents infraccions, si
bé es prestarà especial atenció als es -
pais següents: plaça de Catalunya,
pas seig de Joan Maragall, places de
la Llibertat, de les Panes, de Pablo
Ne ruda, de Salvador Allende, del
Pa re Poveda, del Primer de Maig i de
Jau me Balmes, i als parcs de la Ro -
ca/Calamot i del Mil·lenni.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel
Sán  chez, durant la presentació d’a-
quest pla de xoc, va manifestar: “La
ciutadania cada cop és més sensi-
ble a tot allò que té a veure amb la
neteja, el manteniment de l’espai
públic, els pacs i els jardins. En
aquest sentit, una de les queixes
més recurrents que rebo per part
dels ciutadans i ciutadanes fa
referència a la brutícia generada
pels excrements dels gossos”.

NORMATIVA I SANCIONS
Entre les accions que preveu el pla
de xoc hi ha el compliment de la nor-
mativa i la sanció de les accions incí-
viques. És per això que la Policia
Mu nicipal posarà en marxa un dis-
positiu especial de detecció, control i
sanció en aquells punts on s’ha de -
tectat major concentració d’excre-
ments de gossos, mitjançant vigilàn-
cia policial de paisà i control en dife-
rents franges horàries. Els propietaris

Pla de Xoc per fer de Gavà 
una ciutat més neta i cívica
La iniciativa aposta per una tinença responsable d’animals i l’increment de la neteja viària

que no tinguin una actitud responsa-
ble seran sancionats amb multes que
van de 750 a 1.500 euros.

Una altra de les accions és el re -
forç de la neteja per part de PRE-
SEC amb nous horaris i serveis.
S’ac   tuarà a les zones més afectades i
es dotarà amb un vehicle especialit-
zat en recollida d’excrements. Ra -
quel Sánchez va afirmar que “les ac -
tituds incíviques causen moltes
mo lèsties i, alhora, provoquen una

Entre 750 a 1.500 euros és la sanció per desobeir les ordres dels agents locals de
retirar les deposicions d’un animal a la via pública.

Durant la campanya de control del compliment de l’ordenança de tinença
d’animals la Policia està posant especial atenció sobre tres aspectes diferents. El
primer és la no recollida dels excrements dels gossos a les vies públiques per part
de la persona responsable. En el cas dels orins, la no neteja dels mateixos quan
afectin béns públics (fanals, senyals, mobiliari urbà), béns privats aliens (façanes,
vehicles...) o quan puguin suposar perill o molèstia per a altres usuaris.

Un altre aspecte és el relacionat amb l’obligatorietat de tenir els animals
documentats —microxips, inscripció al cens municipal— i en el cas dels poten-
cialment perillosos, llicència del propietari i assegurança.

Finalment, s’està incidint sobre el tema de la seguretat —amollar gossos en
zones públiques— i en el cas dels potencialment perillosos, corretja no extensi-
ble, morrió, edat del conductor, no dur més d’un gos per persona.

Raquel Sánchez: “Tots tenim la responsabilitat de cuidar els béns públics, el
mobiliari urbà i mantenir neta la via pública, no només l’Ajuntament”.

Vigilància policial de paisà per controlar les obligacions dels propietaris de gossos
CAMPANYA

gran despesa perquè s’ha de can-
viar mobiliari urbà per la corro -
sió a causa dels pixums dels ani-
mals”.

COLABORACIÓ
Finalment, l’Ajuntament apel·la al
civisme amb la participació i col·la -
boració de la ciutadania en general,
associacions, AMPA, escoles i enti-
tats locals. Sánchez explica que l’ob-
jectiu és “treballar de forma con-

Dins del Pla de Xoc, PRESEC amplia
horaris i serveis i disposa d’un
vehicle especialitzat en la recollida
d’excrements dels animals

Raquel Sánchez: “Tots 
tenim la responsabilitat de
cuidar els béns públics, el
mobiliari urbà i mantenir
neta la via pública, no
només l’Ajuntament”

CIVISME!

junta aquesta consciència cívica
per què per molt que destinem
molts recursos a la neteja i al
man teniment de la via pública, si
no intentem corregir d’arrel
aquestes actituds incíviques, ens
serà molt difícil”. Com a exemple
ha explicat que en un dels parterres
de la plaça de Catalunya es recullen
cada dia 100 excrements de gossos.

Per tal que la ciutadania estigui
informada d’aquest pla de xoc, l’al-

caldessa ha fet públic el ban que es
pot trobar en aquest periòdic.
“Apel·lar, jo com a alcaldessa, en
primera persona, i informar de
per què posem en marxa aquest
pla de xoc. Que prenguin cons-
ciència que estem parlant de béns
públics i, per tant, tots tenim la
responsabilitat de cuidar el mobi-
liari urbà i mantenir neta la via
pública, i no només l’Ajunta -
ment”, ha apuntat Sánchez. 
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Debemos
aprovechar la
Falla para
atraer
visitantes que
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Govern de  Catalunya: prou de
retallades en sanitat a Gavà!

iguem clars: sota l’excusa que calen grans sumes de diners de
“Madrid” per pagar la sanitat pública, el govern català ens està
canviant el model d’èxit de sanitat pública que tants esforços ha

costat aixecar.  La visió del  “nou país” en l’àmbit de la salut fa temps
que està dibuixada i apunta cap a models neoliberals i això explica la
manca de voluntat a prioritzar inversions urgents en hospitals o ambu-
latoris.

Però a GAVÀ UNA GRAN MAJORIA SOCIAL REIVINDIQUEM UN MO -
DEL UNIVERSAL I DE QUALITAT PERQUÈ SABEM QUE ES VIABLE. I EXI-
GIM ALS NOSTRES GOVERNANTS SOLUCIONS IMMEDIATES A NECESSI-
TATS URGENTS . Per exemple, tal com hem posat de manifest davant el
govern català, l’Hospital de Viladecans, l’únic  de l’Institut Català de la
Salut amb 4 llits per habitació i que malgrat tot té un important reco-
neixement per la seva eficàcia necessita incrementar personal i recursos
de manera immediata per reduir llistes d’espera i col·lapses a urgències.
Encara no tenim resposta.

Els socialistes no ens quedarem aquí. Instarem que es construeixi la
3a àrea bàsica de salut, que s’implanti un servei de radiologia a Gavà,
que es reobrin tant les urgències nocturnes a la ciutat, com els serveis
de salut al barri de Gavà Mar, i que es restableixi el torn de farmàcies
de guàrdia, necessari en un municipi de les dimensions del nostre.

S
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Utilitzen la
provisionali-
tat (que han
provocat)
com a excusa
per no posar-
se “les piles”

Si yo tuviese una Falla

uchas poblaciones suelen tener singularidades que, dándolas a
conocer, les permiten atraen a visitantes que dinamizan la eco-
nomía; es más, aquellas que no las tienen se inventan ferias en

la calle, jornadas medievales, etc. Nosotros en Gavà tenemos la suerte de
tener varias efemérides y todas ellas con un potencial enorme, entre ellas
destacan la Feria de Espárragos y la Cremà de la Falla.

Me intereso hoy por la fiesta de LAS FALLAS que, vistos los impedimen-
tos y las pocas facilidades, DA LA SENSACIÓN QUE EL PSC NO QUIERE QUE
SE HAGA, cosa que consiguió el año pasado, aunque este 2016 parece que
se volverá a hacer... por el empeño de la Casa de Valencia.

A MUCHAS POBLACIONES LES GUSTARÍA TENER UNA DE LAS POQUÍ-
SIMAS FIESTAS DE FALLAS QUE SE HACEN EN CATALUÑA (creo que debe
ser la única) pues bien gestionada sería un motivo para dar a conocer
nues tra ciudad, PARA QUE LOS VISITANTES VINIESEN a ver el desfile de
Mo ros y Cristianos, la mascletá (que hay que recuperar) y como no ver la
Falla, tanto la Plantà como la Cremà… y DE PASO COMER EN NUESTROS
RESTAURANTES, TOMAR ALGO EN LOS BARES Y PASEANDO POR NUES-
TRAS CALLES ENTRAR A COMPRAR EN NUESTROS COMERCIOS.

La realidad es que desde el PSC no se quiere promocionar este evento.
Desconozco los motivos, pero SÍ SE LO QUE HAREMOS CUANDO CIU -

TADANS-C'S GOBIERNE EN GAVÀ: APROVECHAR TODAS LAS OPORTUNI-
DADES EN BENEFICIO DE LOS GAVANENSES.

M

PPC

MÓNICA
PARÉS

Recordem la nostra història i 
la nostra cultura

urant el mes d’abril la nostra ciutat es tornarà a omplir de roses i
llibres al carrer amb motiu de la diada de Sant Jordi. Tornarà a ser
un dia festiu per a tots els gavanencs i gavanenques i una mostra

més de convivència i respecte cap a la llegenda, la història i la cultura. En -
guany, a més, s’estan celebrant actes arreu del país per recordar la figura
d’un escriptor universal, Miguel de Cervantes, coincidint amb els 400 anys
de la seva desaparició.

Però la seva obra i el seu llegat continuen vius i és per això que dema-
nem al govern municipal que dins dels actes programats per al dia la Sant
Jordi es recordi la seva figura i es fomenti la lectura de les seves obres.

Sant Jordi i el Quixot poden ser les imatges que encapçalin la germa-
nor entre cultures i la importància de no discriminar la llegua castellana
com es fa moltes vegades des de les administracions.

Cal seguir treballant tots plegats per donar a conèixer allò que ens
uneix. Ho fem recordant la nostra cultura en aquest mes d’abril i ho segui-
rem fent al llarg de mandat amb aquelles propostes que facin de Gavà
una ciutat millor per a tots. 

A més, desitgem que aquesta festa serveixi per dinamitzar la Rambla
i tota l’activitat econòmica de l’entorn, tal i com vàrem aconseguir amb la
nostra reclamació històrica de trasllat del mercat setmanal els dimarts.
Però calen més actuacions perquè aquesta zona de la ciutat sigui nova-
ment punt neuràlgic i atractiu per veïns i visitants.

Portaveu del
grup municipal

Germanor
entre
cultures
espanyoles
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MIGUEL
HERRERA

PODEMOS: Ley25 de 
Emergencia Social

esde PODEMOS presentamos la Ley25 de Emergencia Social. ¿Por
qué Ley25? Porque el artículo 25 de la Ley Universal de Derechos
Humanos explica lo que desde PODEMOS queremos para nues-

tro país: un país donde nadie quede fuera.“Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia méd́ica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad”. 

DERECHO A VIVIENDA.- Desde 2008 se han llevado a cabo 500.000 des-
ahucios: Paralización de los desahucios y prohibicióń los desahucios sin al -
ter nativa habitacional. Tambień garantía habitacional para las víctimas de
violencia machista. RESCATE ENERGET́ICO.- Hay 7 millones de personas
con problemas pa ra pagar la factura de electricidad y el 11% de la pobla-
ción no pueden ca lentar sus domicilios: Ayudas para luz y gas a gente sin
recursos, garantizando un consumo mínimo vital. No cortar suministros de
gas y electricidad a hogares considerados vulnerables. DERECHO A LA SA -
LUD.- 2,4 millones de personas tienen dificultades pa ra hacer frente al cos -
te de sus tratamientos sanitarios: Recuperar el ac ceso universal a la sani-
dad y eliminacioń de los copagos farmacéuticos en todo el territorio.

D
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PODEMOS
plantea la
Ley25 para
que por fin el
gobierno ha -
ga lo que de -
be: Ocuparse
de quienes
más lo nece -
sitan. Nunca
más un país
sin su gente.
TOD@S
JUNT@S
PODEMOS

ERC

ALBERT
MASSANA

Compromesos amb l’ensenyament
públic i el territori

ls diputats d’ERC han presentat una iniciativa al Parlament per
ACABAR AMB LES SUBVENCIONS als centres que incompleixen
la Llei d'educació, que consagra la coeducació, i reclamant alho-

ra, un gran PACTE NACIONAL en el marc del procés constituent cap a
la nova república. Però mentre això no arriba, fem feina. Així, en
conèixer l’a nunci de supressió de grups de P3, diputats d’ERC al
Parlament VAN INTERVENIR DAVANT DELS SERVEIS D’ENSENYAMENT
per mantenir l'o  ferta, almenys per a la preinscripció. Hi ha ajudat la
mobilització de la comunitat educativa, que ha de seguir, sobretot, per
incentivar que les famílies matriculin els infants a l’escola pública. Si és
així, lluitarem per mantenir els grups existents. A més, hem treballat,
també des del Par la ment, perquè GAVÀ TINGUI UNA NOVA UNITAT DE
SUPORT A L'E DU CACIÓ ESPECIAL en un institut públic de Secundària,
cosa que suposa més recursos humans i materials per a la pública. Fins
ara, només una concertada disposava d’aquest suport. 

En un altre àmbit, hem estat l'únic grup polític que ha RECORRE-
GUT EL PDU-DELTA, que persisteix en l’error del model del totxo i ame-
naça el nostre medi ambient. 

En tots aquests temes tenim al darrere un PARTIT COHESIONAT I
SERIÓS que compleix el compromís de defensar l’ESTAT DEL BENES-
TAR, ara des del govern del país.

E
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Només la
independèn-
cia garanteix
diners per a
acció social

Gavà funciona! Espanya 
en funcions...

Gavà encarem l'inici d'aquest segon trimestre de l'any amb
optimisme per una millora en els indicadors econòmics, però
sense abaixar la guàrdia en la nostra tasca de gestió al capda-

vant del govern municipal per seguir promovent i dinamitzant l'econo-
mia i alhora garantint serveis socials i el manteniment de la ciutat. És
clar, però, que els primers reptes que ens preocupen i ens ocupen són
la creació de llocs de treball, la protecció i la promoció de la petita i
mitjana empresa, i la dinamització del petit comerç de la ciutat. És
aquest botiguer, AQUEST PETIT COMERÇ, L'ÀNIMA DE GAVÀ AL QUAL
DES DE L'AJUNTAMENT, DINAMITZEM DE FORMA CONTINUADA, PLA-
NIFICADA I ESTRUCTURADA AMB UNA BATERIA D'ACCIONS DONANT-
LI TOT EL SUPORT NECESSARI.

I tot això ho fem mentre que el govern de l'Estat segueix maltrac-
tant el govern de la Generalitat, tant en l’àmbit econòmic com identi-
tari i democràtic, i el conjunt de tots els ciutadans de Catalunya. UN
GOVERN (EN FUNCIONS) QUE NO FUNCIONA I LES ALTERNATIVES AL
QUAL SÓN BEN ALARMANTS I PREOCUPANTS si aquestes han de pas-
sar per les mans de demagogs, populistes i partits de política de baixa
volada i política barata com ara Podemos o Ciutadans...

A

Em sumo a 
la indignació
per com els
estats de la
Unió Europea
afronten 
la crisi dels
refugiats
sirians i
condemno 
el terror
islamista 
a Europa i 
al món

D
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Bona nota i notable participació en la
segona edició del Primavera Weekend
Gavà va celebrar el 19 i 20 de

març la segona edició del Primavera
Weekend, dos dies d’activitats amb el
comerç i la restauració com a protago-
nistes. Tot i la pluja que sobretot va
caure el dissabte al matí, l’organització
fa una valoració positiva en participació
i assistència. Les entitats van sumar-se
a la programació amb diferents activi-
tats al carrer, com les actuacions de
l’escola de ball El Mu ro, de l’Aula de
Dansa, de l’Escola Mugendo i de cal
Nicanor i un concert infantil d’instru-
ments que l’alumnat del Taller de
Música va fer a La Casa Gran. 52 bars
i restaurants es van su mar a l’anome-
nada Ruta de la Tapa i van oferir les
seves especialitats en for ma de degusta-
ció per 2,50€, amb be guda inclosa,
mentre que la Ram bla es va convertir

calde de l’Àmbit de Comerç i
Promoció de la Ciutat, Ra mon
Castellano, afirma que “el Pri -
mavera Weekend és un dels esde-
veniments organitzats des de la
Re gidoria més importants de
l’any, perquè és una bona mane-
ra de dinamitzar les vendes i de
mostrar les novetats de la nova
temporada després de la cam-
panya de Nadal. Amb un cap de
setmana d’activitats, es dinamit-
za el co merç i s’omple Gavà d’a-
legria per al gaudi de tothom”.

Primavera Weekend és una de les
accions previstes al Pla de Di -
namització Comercial 2015 de
Gavà, que ha estat consensuat entre
l’A jun tament de Gavà i el sector
comercial del municipi.  

Un dels actes més esperats va ser la passarel·la de moda del comerç local

durant dos dies en una Fira Pirata amb
mig centenar de parades de comer-
ciants i artesans. 

També es va fer una jornada de
portes obertes al refugi antiaeri i l’es-
perada desfilada de moda a la Torre
Lluc, entre altres propostes.

Mercagavà va atraure també
mol  ta clientela en un matí dedicat als

més petits amb tallers de globoflèxia,
maquillatge i caricatures. 

DESFILADA DE MODES
Una de les activitats que va aconse-
guir més expectació va ser la desfila-
da de moda del Primavera Week end,
ce le brada diumenge, 20 de març, al
parc de la Torre Lluch. La des filada,
l’objectiu de la qual era mostrar les
novetat de temporada, també tenia
un vessant inclusiu perquè, igual que
l’any passat, a través del projecte
Integra van poder veure a la
passarel·la joves amb alguna discapa-
citat psíquica o física. També van des -
 filar algunes models de talles grans.

L’acte estava or ganitzat per l’A -
juntament, les as sociacions co mer -
cials de l’Illa i Unió de Botiguers i

l’Agrupació de Res tauradors i va
comp tar amb la col·la boració de
Fas  hion Grup. Durant la desfilada
també es va fer el sorteig d’una esta-
da de cap de setmana per a dues per-
sones, amb Viatges Edenia.

PARTICIPACIÓ
L’alcaldessa Raquel Sánchez desta-
cava “la gran implicació que hi ha
hagut, amb més de 150 partici-
pants”, i assegurava que “tret dels
mo ments puntuals de pluja, la
gent ha respost extraordinària-
ment, amb força afluència ciuta-
dana a les diverses activitats
organitzades, i això ens ha per-
mès pas sar un cap de setmana
amè i posar en valor el bo i millor
que te nim a Gavà”. El tinent d’al-

Botigues  al  carrer,
desfilada  de  moda,  la  Fira
Pirata,  Ruta  de  Tapes, 
concerts i actuacions
d’entitats locals han estat
les principals propostes

OFERTA!

Durant dos dies el Primavera Weekend va aplegar molta afluència de ciutadania en les activitats preparades per poten-
ciar el comerç i la restauració local i la difusió dels actes de les entitats culturals. L’alcaldessa, Raquel Sánchez, acompan-
yada del tinent d’alcalde de Comerç, Ramon Castellano, es va interessar i participar de les activitats
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Gavà rebutja l’acord entre la
Unió Europea i el govern turc, que
recull l’expulsió a Turquia de les per-
sones que arribin a territori europeu
provinents de països en conflicte
sense possibilitat que sol·li citin asil.
Ho ha fet amb el gest simbòlic d’a-
baixar a mig pal la bandera d’Europa
que oneja  a la façana de
l’Ajuntament.

Amb aquesta acció també vol ex -
pressar el condol per les persones
refugiades que han mort i la con-
demna a les condicions infrahuma-
nes que pateixen les persones despla-
çades fins a les fronteres europees.

Aquest gest simbòlic es va fer des-
prés que la comissió executiva de la
Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la
Pau, de la qual forma part l’alcaldes-
sa Raquel Sánchez, condemnés l’a-
cord de la UE i Turquia sobre les
persones refugiades.

GAVÀ, CIUTAT REFUGI
Al setembre de 2015, l’Ajuntament
de Gavà es va adherir a la Xarxa de
Ciutats Refugi i es va posar a dispo-
sició de les institucions competents,
ONG, societat civil i entitats per cer-
car solucions conjuntes a aquesta cri -
si humanitària. Com a primera ac -
ció, l’Ajuntament va contribuir en la
campanya d’emergència impulsada
pel Fons Català de Cooperació al
Desen volupament amb una aporta-
ció extraordinària de 3.000 euros. 

A més, la Junta de Portaveus de
l’Ajuntament va aprovar per unanimi-
tat una declaració institucional en què
s’expressava la solidaritat vers les per-
sones refugiades, tot recordant que
Gavà és i sempre ha estat una defen-
sora dels drets humans, de la coopera-
ció internacional i de la solidaritat. 

Al text també s’instava la Unió
Europea i els estats membres a

actuar de forma immediata per
establir mecanismes comuns d’asil
i política migratòria i, els governs
espanyol i català a posar-se al cap-
davant en l’acolliment de refugiats
i en la defensa dels drets humans a
Europa i al món.

En els últims mesos l’Ajuntament
de Gavà està canalitzant les propos-
tes o peticions de la ciutadania i enti-
tats que vulguin col·laborar en l’aco-
llida de persones refugiades a través
de l’organització de taules participa-
tives de cara a elaborar el projecte
d’integració de les persones despla-
çades a la ciutat. 

Gavà rebutja les polítiques de la
UE amb les persones refugiades
Condol per les persones que han mort o que viuen en condicions infrahumanes 

La bandera d’Europa oneja a mig pal a la façana de l’Ajuntament

La Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau 
dóna suport a la població refugiada 

COMPROMÍS

Els membres de la comissió exe-
cutiva de la Xarxa d’Al cal des i
Alcaldesses per la Pau de Catalu -
nya en una reunió mantinguda a
Granollers van manifestat el
rebuig a l’acord entre la Unió
Europea i el go vern turc que pre-
veu la devolució a Turquia de
totes les persones migrants (in -
closes les persones que sol·lici-
ten asil) que arribin a la Unió Eu -
ro pea. Així mateix també van
rei terat la condemna a la vulne-
ració dels drets humans que pa -
teixen les persones desplaçades
que cerquen refugi als països europeus. 

En la reunió també va acordat les línies de treball i el
calendari per als mesos vinents. És previst que al juny la
Xarxa celebri la primera assemblea general, que reunirà
tots els membres i marcarà els objectius per als pròxims
anys. També servirà per enfortir la col·laboració entre
mu nicipis catalans i compartir recursos en l’àmbit de la

pau, la solidaritat i la defensa dels drets humans. 
D’altra banda la Xarxa impulsarà la celebració d’una
nova Conferència de Ciutats per la Pau a la Mediterrània,
que es farà a Croàcia al setembre.

La Secció Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau
reuneix els més de 200 municipis catalans, entre ells Ga -
và. L’alcaldessa forma part de la comissió executiva. 

Desenes de treballadors de l’A -
juntament van guardar  un minut de
silenci davant l’edifici consistorial en
memòria de les víctimes dels atemp-
tats terroristes a Brus sel·les.
L’Ajuntament s’afegeix d’aquesta
manera a les nombroses mostres de
condol i solidaritat emeses des de
moltes institucions tant d’abast català
com espanyol. La representació gava-
nenca estava presidida per l’alcaldes-
sa, Raquel Sánchez, que va fer “una
cri da perquè els valors de cohesió,
pluralitat i respecte a la democrà-
cia que caracteritzen la Unió
Euro pea no es vegin malmesos per
aquests atemptats”. Sánchez va
destacar que “la Unió Europea està
sotmesa constantment a exàmens
que l’afebleixen, i precisament per
això ara és el moment de refermar
aquests valors i de lluitar verita-
blement per una Unió Europea
que posi en valor aquests valors de
llibertat”. Els portaveus dels grups
municipals del PSC, Miquel Àngel
Díaz; de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía (C’s), Miguel Ángel
Ibáñez; de Gavà, Sí Se Puede
(GSSP), Miguel Her rera; del Partit
Popular (PP), Mónica Parés, de
Convergència i Unió (CiU), Ramon
Castellano i la regidora d’ERC,
Marta Jiménez, van expressar, també
el seu ferm rebuig a una acció que
atempta contra la democràcia i la lli-
bertat de les persones. 

Minut de
silenci per les
víctimes dels
atemptats de
Brussel·les
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El Col·lectiu Gavà 22 Solidari va
organitzar una calçotada solidària a
la plaça de Francesc Macià amb
l’objectiu de donar a conèixer el pro-
jecte “Menús solidaris” . La iniciativa
consisteix en preparar àpats calents
per a les persones que ho es tan pas-
sant malament perquè pu guin men-
jar cada dia. Segons  el president de
l’Associació de Veïns Les Colomeres,
Joan Martínez , “aquesta mena de
servei de menjador té un cost, i
amb la venda de tiquets hem
aconseguit recaptar alguns
diners”.

Durant la jornada també es van
recollir aliments i productes d’hi -
giene personal que s’han lliurat a
Creu Roja i a altres entitats solidà-
ries que donen cobertura a les per-
sones que passen per moments
complicats. 

Èxit de la
calçotada
popular i
solidària 

Després d’un any d’absència per
motius econòmics Gavà tornarà a viu -
re l’espectacle de les falles. La Casa de
Va lència ha organitzat un far cell d’ac-
tivitats que començaran divendres 15
d’abril amb la plantà de la falla a la
plaça de Jau me Bal mes. “Hem tingut
dos anys per recollir diners i poder
organitzar la festa. Anirem justos
però el més im portant és que Gavà
tornarà a gaudir d’aquesta festa”,
explica al Bruguers el president de
l’entitat, Sergi Engli, que es mostra
molt satisfet de la càlida i entusiasta
acollida re buda a les xarxes socials en
donar a conèixer la notícia.

El tinent d'alcalde de Benestar i
Acció Social de l’Ajuntament de Ga -
và, Miquel Àngel Diaz, ha expressat
la seva satisfacció per la recuperació
de les falles, i ha remarcat que l'A jun -
tament  "sempre ha donat, dó na i
seguirà donant suport econòmic,
tècnic i logístic" a aquesta festa.

Durant tot el cap de setmana del
16 i 17 d’abril hi haurà activitats festi-
ves i una fira comercial i de productes
artesanals, a l’avinguda Diagonal.
Dissabte, 16, a partir de les 13 hores,
a la plaça de Jaume Balmes es farà una
globotà per a infants i grans:  “És una

El 15 d’abril es farà la plantà de
la falla a la plaça Balmes
La Casa de València de Gavà ha elaborat un ampli programa de festes

mascletà però amb globus, per què
volem que els més petits hi partici-
pin i s’ho passin d’allò més bé.
Aprofitem per demanar ajuda als
pares perquè vinguin a col·la borar
a inflar els globus”, demana Engli. 

A la tarda hi haurà la desfilà de
Moros i Cris tians en què participa-
ran la Compa nyia General del Foc

de Gavà i la Banda Valenciana de Mú
 sica. Enguany hi hau rà tres noves es -
 quadres que es tre naran vestimenta.
La desfilà acabarà amb un espectacle
de focs artificials a la plaça de Jau me
Bal mes i un sopar de germanor en el
ma teix lloc. 

Diu menge 17 d’a bril al ma tí tin-
drà lloc la mis sa en ho nor de la

Mare de Déu dels Desemparats a
l’església de Sant Pere, i des de les
13 i fins a les 20 hores, de nou a la
plaça Bal mes, hi hau rà espectacles
a càr rec de diferents entitats. Final -
ment, a la nit, a partir de les 21.30
hores, es procedirà a la tradicional
cremà de la falla amb espectacle
pirotècnic inclòs.

Falla de 2014
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La informació dels aspectes bà -
sics de consum que ofereixen als seus
clients els establiments comercials de
Gavà és millorable. Aquesta és la
prin cipal conclusió d’un estudi que
ha portat a terme l’Ajuntament gava-
nenc, amb el suport tècnic de la Di -
putació de Barcelona, sobre 121 co -
merços de la nostra ciutat. Va ser l’oc-
tubre de 2015 quan l’Ajunta ment de
Gavà va fer una campanya informati-
va per avaluar “el grau de compli-

Accions per millorar i garantir 
els drets dels consumidors

exhibia els horaris de forma incom-
pleta; el 27% exhibia els preus de
forma incorrecta, i el 23% no lliurava
el preceptiu tiquet o factura.

L’Ajuntament ha avaluat propos-
tes d’accions de millora per garantir
els drets dels consumidors i usuaris i,
alhora, proporcionar eines al sector
comercial. Entre aquestes eines hi ha
un espai dins el Portal Econòmic amb
la informació de consum relacionada
amb l’espai empresa, que connecta

ment de les normatives i ga ranties
que els establiments ofe rei xen da -
vant del ciutadà”, segons ha expli-
cat Ramon Caste llano, tinent d’alcal-
de de Comerç de l’Ajunta ment de
Gavà.

Les conclusions de l’informe són
concloents: el 50% dels establiments
no disposava de fulls oficials de quei-
xa, reclamació i denúncia; el 50% no
disposava de la informació i docu-
mentació, almenys en català; el 49%

directament amb el web de l’Agència
Catalana del Consum; la inclusió de
publicacions periòdiques al diari El
Bruguers sobre temes de consum, o
l’organització d’activitats formatives

adreçades al sector co mercial sobre
“Requisits mínims exigibles als esta-
bliments”. L’Ajunta ment disposa a
més de l’Oficina Mu ni cipal d’Infor -
ma ció al Consumidor (OMIC. 

El tinent d’alcalde de Comerç, Ramon Castellano, visita els establiments

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, i el
gerent de Relacions Institucionals
d’Orange España, Gonçal Bonhom -
me, van presentar al Centre de Su -
port a l’Empresa el conveni signat pel
consistori, Orange i EOI Escuela de
Organización Industrial per portar a
terme al municipi el projecte de capa-
citació ciutadana per al desenvolupa-
ment empresarial i retenció del talent
local “Sé digital”.

Amb aquest programa, l’Ajunta -
ment, Orange i EOI col·laboren en la
generació d’activitat econòmica i d’o-
cupació per contribuir a millorar la
competitivitat de l’economia local i
retenir el talent d’aquelles persones
que volen desenvolupar els seus ne -
gocis i formar part de la revolució
digital des de la seva ciutat.

L’Ajuntament promou diferents
accions per fomentar la innovació i
els projectes empresarials basats en
les noves tecnologies com a via per
assolir un nou model productiu, de
creació d’oportunitats, de generació
d’ocupació i d’activitat econòmica al
municipi. És per això que vol donar

L’Ajuntament, EOI i Orange s’uneixen per
impulsar l’emprenedoria i l’economia digital 
El programa “Sé digital” preparara ciutadans i ciutadanes per aplicar les noves tecnologies als seus negocis

suport a la implantació i consolidació
d’empreses del sector de les TIC,
fomentant la creació d’entorns for-
matius i d’emprenedoria basats en la
innovació que es consolidin com a
motors de creixement econòmic i de
creació de llocs de treball.

En aquest sentit, l’alcaldessa Ra -
quel Sánchez va explicar que “hem

hem anat fent a la ciutat de Gavà
quant a modernització de les xar-
xes de mòbils i de desplegament
de fibra òptica” 

“Sé digital” és un programa im -
pulsat per EOI en col·laboració
amb Orange per fomentar la trans-
formació del teixit empresarial de
municipis i ciutats per assolir una
ràpida i efectiva adaptació d’aques-
tes poblacions i els seus habitants
als reptes que planteja la nova eco-
nomia digital global. Això s’aconse-
gueix a través d’un pla de formació
en línia gratuït. 

El programa ajudarà els empre-
saris i emprenedors locals a desen-
volupar les seves habilitats digitals, a
millorar l’activitat mitjançant l’apro-
fitament de les noves tecnologies i a
digitalitzar i desenvolupar els seus
negocis. 

L’Ajuntament promourà acti-
vament entre la ciutadania la par-
ticipació en aquest curs, que tin-
drà una durada de sis setmanes.
La formació començarà el 4 
d’abril. 

posat en marxa el procés partici-
patiu “Junts pro Gavà-Made in
Gavà” per definir amb el teixit
empresarial quines eren les nos-
tres debilitats i també les nostres
oportunitats. I des d’aquesta
perspectiva, tot el que té a veure
amb la innovació i amb les noves
tecnologies hi ju ga un paper fona-

mental. És per això
que l’empresariat
demanava amb
urgència el desplega-
ment de la fibra òpti-
ca, una primera
acció que ja es tem
fent realitat gairebé
al 100% dels po lígons
industrials de la mà
d’Orange ar ran del
conveni signat el
desembre”. Sánchez
va afegir que el conve-
ni  “és un pas més,
no només per donar
eines al territori,
sinó també per ofe-
rir-les als empresa-

ris i empresàries i a les persones
emprenedores perquè tinguin el
coneixement digital necessari i
imprescindible per crear i/o con-
solidar un negoci”.

El gerent de Relacions Institu cio -
nals d’Orange España, Gonçal Bon -
homme, va afirmaar que “aquest
curs culminen unes inversions que

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, i el gerent de Relacions Institucionals d’Orange España, Gonçal
Bonhomme, al Centre de Suport a l’Empresa durant la presentació del conveni
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La comunitat educativa demana 
una escola pública de qualitat
Coincidint amb l’inici de la pre -

ins cripció escolar per al pròxim curs
es colar, la comunitat educativa de
Ga và s’ha concentrat a la plaça de
Jaume Balmes en defensa de l’educa-
ció pú blica i de qualitat. L’Assembla
docent de zona i els sindicats
USTEC, CCOO i CGT van ser els
convocants de la concentració on es
va llegir un manifest denunciant “les
retallades, el tancament de línies
patides en els centres públics cata-
lans els darrers cursos i les man-
cances de manteniment i adequa-

ció d’espais dignes”. Segons el text:
“El pressupost en educació públi-
ca es manté retallat en xifres per
sota de l’any 2010 i les retallades
fetes, sota l’argument de la crisi,
han empitjorat molt la situació”,
la qual cosa s’entén "com una
forma de menystenir l’educació
pública i d’afavorir models mer-
cantilistes”. Per això, exigeixen que
“no s’agafi com a pretext el des-
cens de la natalitat per seguir per
aquest camí” i que per contra “ser-
veixi per rebaixar ràtios a 20

alumnes per classe”.  La comunitat
docent assegura que “cal iniciar un
pla de recuperació de les retalla-
des amb un calendari de millores
dels edificis i de noves construc-
cions i garantir l’oferta de places
públiques suficients a tots els
nivells”. La concentració va rebre el
su port de representants de diferents
for macions polítiques de la ciutat i de
l’alcaldessa, Raquel Sánchez, que va
refermar “tot el suport per part de
l’Ajuntament a l’escola pública”.
Sánchez va assegurar que “cal que

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, i el
president de CCONG Ajuda al De -
senvolupament, Rafael Jariod, han
signat un conveni de col·laboració per
cofinançar les beques menjador per a
infants per al pròxim curs escolar
2016-2017. Els diners es distribuiran
entre els nens i nenes de la ciutat
beneficiaris de la beca de menjador
que atorga el Consell Comar cal, i així
disminuirà la repercussió per a les
famílies en l’import no becat. 

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, ha
traslladat als representants de
CCONG i a la seva delegació a Gavà
—el Projecte EOS— “l’agraïment
de la ciutat per l’aportació de
l’ONG a la partida de les beques
menjador que l’Ajuntament desti-
na a complementar les ajudes que
atorga el Consell Comarcal i que
aquest curs ha beneficiat 379 in -
fants de la nostra ciutat”. Sánchez
ha destacat la relació de CCONG
amb la ciutat de Gavà. “L’Ajunta -
ment ha participat en alguns pro-

CCONG Ajuda al Desenvolupament aporta
5.000€ per cofinançar les beques menjador 
Els diners incrementaran la partida municipal destinada a complementar les beques del Consell Comarcal 

jectes de cooperació que aquesta
entitat ha impulsat en molts paï-
sos i aquesta contribució que fan a
les beques menjador és un retorn
al suport de Gavà a les seves ini-
ciatives”, ha explicat.

Aquest increment ha estat possible
gràcies a l’ampliació de la partida
municipal en 9.000 euros i a l’apor-
tació de 5.000 euros de la Fundació
Núria García. El nombre d’alumnes
beneficiaris de les beques ha estat 
de 379.

APORTACIONS
Aquest curs també s’ha posat en
marxa un nou programa de beques
menjador per a l’alumnat de Se cun -
dària, cofinançat a parts iguals entre
l’Ajuntament i la Creu Roja, amb
una dotació total de 60.000 euros; és
a dir, una aportació de 30.000 euros
de cada institució. La iniciativa, que
beneficiarà al voltant de 60 joves,
combinarà la garantia alimentària
amb l’obertura dels instituts a la
tarda amb activitats extraescolars i
de reforç.

Les beques menjador també
s’han fet extensives a l’alumnat de la
Fundació CAVIGA, amb una apor-
tació municipal de 5.000 euros. 

El president de CCONG Ajuda
al Desenvolupament també ha fet
referència a aquesta vinculació amb
Gavà: “Es va iniciar amb un pro-
jecte de cooperació internacional
en què l’alumnat de l’escola l’E -

ramprunyà va po der
posar-se en contacte
amb els in fants d’una
es cola de Mali que
vam cons truir l’any
2004. Arran d’això es
va am pliar la col·la -
boració en altres pro-
jectes”. 

A través d’aquest
conveni, l’A   junta ment
de Gavà i CCONG
Ajuda al Desen vo  lupa -
ment com  par teixen la
vo luntat de col·la  bo rar
amb les fa mílies amb
si tuacions econòmi-
ques desfavorides a
tra vés de les beques
menjador.

Aquest curs 2015-2016, l’Ajun -
tament de Gavà ha destinat 64.000
euros a complementar les ajudes que
atorga el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, xifra que supera en
14.000 euros la del curs anterior.

El president de CCONG ajuda al Desenvolupament, Rafael Jariod i l’alcaldessa, Raquel Sán -
chez signen el conveni de col·laboració

sigui una de les prioritats per al
govern de la Generalitat, que és
qui té les competències en aquesta
matèria”, i va recordar que "tot i
que fa uns mesos van voler tancar
una línia de P3 a Gavà i les nostres
pressions els van fer rectificar, ara
cal estar atents, perquè la decisió

final dependrà de com vagin les
matriculacions, i això no pot ser.
No pot ser que la natalitat sigui
l’excusa per tancar grups, sinó
que cal que sigui una oportunitat
per construir el model d’escola
pú blica que volem, de qualitat, lai -
ca, inclusiva i en català”. 
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A Gavà, el mes d’abril és sinò-
nim de cultura. Durant tot un mes,
els carrers i equipaments de Gavà
seran escenari de diferents activitats
que tindran com a fil conductor la
diada de Sant Jordi. “La cultura i la
lectura estan molt presents en el
dia a dia, però coincidint amb la
Diada de Sant Jordi i al llarg del
mes d’abril oferim una àmplia
programació que demostra la
vitalitat cultural que té la nostra
ciutat, gràcies a la tasca de les
entitats, de l’Ajunta ment i, evi-
dentment, de la Xarxa de
Biblioteques de Gavà”, va explicar
Raquel Sánchez durant la presenta-
ció de l’Abril Cultural.

Durant aquest mes, les bibliote-
ques seran escenari de propostes
adreçades a tot tipus de públic: Hora

in gent feina que fan les nostres bi -
blioteques i que avalen algunes da -
des: les nostres biblioteques te nen
un fons documental de 170.000 re -
ferències, al voltant de 23.000 so cis
i sòcies i comptabilitzen més de
145.000 visites”.

El dia de Sant Jordi, les bibliote-
ques sortiran al carrer per oferir un
nou espai de promoció de la lectura
a la rambla de Joaquim Vayreda. Du -
rant tota la jornada se succeiran les
activitats dirigides principalment als
petits lectors, com ara conta-contes,
tallers i un espectacle d’animació.
També una edició de Paraules enca-
denades, dedicada a la commemora-
ció del IV centenari de la mort de
Sha kespeare i de Cervantes, amb
performance i lectures de textos
escollits, i el Concert de primavera
de l’Es  cola de Música Alba
Massana, que retrà homenatge al
poeta i activista cultural, Joan Solé
Margarit.

FOMENTAR LA LECTURA
La programació de l’Abril Cultural
permetrà posar en valor, els esforços
de l’Ajuntament de Gavà per fomen-
tar els hàbits de la lectura, una tasca
que requereix la participació de tots
els agents i entitats del territori rela-
cionats amb aquest àmbit i en què la
Xarxa de Biblioteques de Gavà té un
paper clau. L’alcaldessa ha explicat
que “hem posat en marxa molts
programes per fomentar la lectu-
ra i ara estem treballant de la mà
de les escoles públiques en la im -
plantació d’un nou mètode, Gli -
fing, perquè som conscients de la
importància de la lectura en la
con figuració del model de ciutat
que volem i que hem de fer possi-
ble entre tots i totes”. 

DIFUSIÓ
La cultura popular i tradicional,
les arts escèniques i la difusió
del patrimoni són altres
elements a destacar de la
programació elaborada per
les entitats i l’Ajuntament

L’Abril Cultural, un mes
d’activitats per celebrar
la diada de Sant Jordi
La Xarxa de Biblioteques de Gavà mostrarà la seva tasca, organitzarà propostes per a tots els públics i presentarà la
nova imatge. En el marc de l’Abril Cultural es commemorarà el 25è aniversari de la  Marian Colomé

REPORTATGE

del conte especials, tallers d’escriptu-
ra, presentacions de llibres, xerrades,
tallers infantils i la revetlla de Sant
Jor di. Una programació que també
incorporarà la commemoració del
25è aniversari de la Biblioteca Ma -
rian Colomé, que ho celebrarà amb
una gran festa el 21 d’abril, i la pre-
sentació de la nova imatge de la Xar -
xa de Biblioteques de Gavà de la mà
d’un nou personatge: Guspirus, obra
de la il·lustradora Vanessa Linares.
Se gons Raquel Sánchez, “Guspirus
ens acompanyarà a partir d’ara
per iden tificar l’extraordinària i

L’objectiu del certamen, organitzat per l’Ajuntament
en col·laboració amb les biblioteques, és promoure l’es-
criptura entre la població de més de 16 anys, que haurà
d’ambientar els seus escrits a la ciutat de Gavà durant els
actes de Festa Major.

El microrelat ha de ser original i inèdit, i ha d’estar
escrit en català o castellà. Les obres tindran un màxim de
1.200 caràcters (aproximadament 350 paraules) amb
espais i títol. Els participants han de fer arribar els seus
microrelats en format pdf,  interlineat 1,5, i cos de lletra
12 punts, a les biblioteques de Gavà a través de l¡adreça
b.gava.jsv@diba.cat , tot indicant com a referència a l'as-

sumpte "Concurs literari de microrelats". En el cos del
missatge haurà de constar-hi el títol de l’obra, el nom i
cognoms de l'autor, l'adreça i el telèfon.

El termini per a la presentació de les obres és el 30
d’abril a les zero hores. El veredicte es donarà a conèixer
el 23 de maig, a les 18,30 hores a la Biblioteca Josep Soler
Vidal. El premi consistirà en un curs d’escriptura creativa
de 20 hores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès per al primer premi i una tauleta electrònica
per a l’ accèssit.

L’ajuntament de Gavà publicarà el microrelat guan-
yador al programa de mà de la Festa Major d’estiu.

VII edició del concurs de microrelats Ciutat de Gavà
CONVOCATÒRIA

El 21 d’abril farà 25 anys
que Gavà va inaugurar la
pri mera biblioteca pública
de la ciutat. L’Ajuntament
va apostar per un equipa-
ment molt enyorat per la
població en un municipi
que ja comptava amb
45.000 habitants. 

La Biblioteca Marian
Co lo mé té 7.168 socis i un
fons format per 30.332
do cuments (llibres, audiovisuals i revistes). Les activitats
que es duen a ter me són principalment per fomentar el
gust per la lectura: tertúlies literàries en català i en anglès
per a adults, Hora del conte setmanal per a més grans de
4 anys, Hora del conte mensual per a menors de 3 anys,
recital de poesia infantil anual (10 edicions), i el concurs
de Superlectors anual (20 edicions). L’assignatura pen-
dent és organitzar activitats adreçades al públic juvenil.
Com a seccions destacades hi ha el Racó de la prehistòria,
un fons molt complet de poesia infantil, i el Racó de

Bibioteca Marian Colomé: 25 anys fomentant el gust per llegir
ANIVERSARI

mares i pares, adreçat a totes les famílies amb fills i filles,
així com a tutors, educadors i a totes les persones interes-
sades en el món infantil.

Per comememorar el 25à aniversari i en el marc de
l’Abril Cultural hi ha previstes activitats per a grans i
petits: una tertúlia amb la Najat El Hachmi, que comen-
tarà el seu darrer llibre, La filla estrangera; el taller-xerra-
da Consciència i salut, a càrrec de Sergi Puchercós, i el
mateix dia 21, Bibliòfilus, un fantàstic espectacle infantil
a càrrec del gran Ruskus Patruskus. 
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El mes d’abril també permetrà
gaudir de la cultura més nostra. Dis -
sabte 9 tindrà lloc la II Jornada de
Cultura Popular i Tradicional al parc
de la Torre Lluc. El dia de Sant Jordi
es farà un circuit de cul tura popular
i tradicional en què les entitats parti-
cipants incorporaran les figures d’i-
matgeria festiva a la seva parada,
entre elles les bèsties de foc de la ciu-
tat perquè tothom en pugui gaudir.

El 23 d’abril també tindrà el seu
“Espai per la pau” a la plaça Major,

Les entitats de cultura Popular i Tradicional de Gavà (Es -
bart Brugués, Bastoners de Gavà, Castellers de Gavà,
Agru pació de Gegants i Gegantons, Grallers l’Anguila de
Ga và i Companyia General del Foci) l’Ajuntament han or -
ganitzat pel dissabte, 9 d’abril,  a partir de les 17 hores la
II Jornada de Cultura Popular al Parc de la Torre Lluc. En -
guany versarà sobre la preparació d’una cercavila. És a dir,
les entitats oferiran una sèrie de tallers i d’activitats en
què mostraran i ensenyaran el funcionament i com es par-

ticipa en una cercavila a través de les figures, balls i músi-
ques de la tradició popular de Gavà. Un cop tothom hagi
fet un tast dels diferents elements, s’emprendrà la cerca-
vila per l’Illa de Gavà. Gegantons, castellers, dansaires i
bas toners, bèsties i altres figures d’imatgeria festiva de la
ciutat es passejaran amb les entitats i tothom que vulgui
incorporar-se en aquest passacarrers.

S’acabarà a la Torre Lluc de nou, on hi haurà un concert
amb el grup tradicional folk La Cultural, i un sopar.

II Jornada de Cultura Popular i Tradicional, a la Torre Lluc
EL 9 D’ABRILamb exposició, tallers i contes per la

pau.
L’Abril Cultural també ens per-

metrà gaudir del cinema i del teatre
amateur a l’Espai Maragall, de jor-
nades de portes obertes al Parc
Arqueo lògic i al refugi antiaeri de 
la Ram bla i d’una visita guiada al
castell d’E ramprunyà, així com visi-
tar l’exposició “Menús de guerra.
Cuina d’a vant  guarda i supervivèn-
cia” al Mu seu de Gavà, entre altres
propostes. 
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El portavoz del grupo municipal
de Gavà Sí Se Puede, Miguel Her -
rera, ha enviado al Bruguers un
comunicado  sobre el tratamiento
informativo de las elecciones genera-
les celebradas el 20 de diciembre de
2015.

“Desde Gavà Sí Se Puede ex -
pre sa mos nuestro malestar al
com probar que los 2 últimos nu 
meros de El Bruguers (impreso)
de febrero no hacen ni una sola
men ción al resultado en Gavà de
las últimas Elecciones Generales
del 20D”, aseguran y añade el comu-
nicado: “¿No hay espacio en el pe -
riod́ico para publicar el resultado?
El periódico tiene suficiente espa-
cio. Tanto que han preferido poner
una gran foto y un gráfico en pági-
nas centrales, dedicadas al Código
de Buen Gobierno, antes que
men  cionar el resultado electoral
de las Elec ciones Generales de
2015. El Go bierno de Gavà estre-
na ese Cod́igo de “honestidad y
transparencia” ocultando infor-
mación a su ciudadanía”.

GSSP opina que el tiempo trans-
currido carece de importancia: “¿La
noticia no era suficientemente im -
portante o no hay costumbre de
pu blicar el resultado de las Elec -
cio nes Generales? Tanto en las
mu nicipales como en las auto nó -

Comunicado de
GSSP sobre las
elecciones generales 
El grupo municipal expresa su malestar 

ELECCIONES 

́micas se publicaron los resulta-
dos. Res pecto a las generales del
2011 El Bru guers dedicó una pági-
na entera. Según datos contrasta-
dos es la primera vez en la historia
de Gavà que en unas Elec ciones
Generales no ha ganado el PSC.
Quien no haya revisado los resul-
tados por Internet no sabrá que el
partido más votado en Gavà ha
sido En Comú PODEM. ¿Ha bía
caducado la noticia al tratarse de
las elecciones del 20 de di ciembre?
En los Bruguers de fe brero se tra -
tan te mas con fecha 18 di ciembre
co mo el Pla Director Ur banístic
(PDU). Asi que el ar gumento de
que la noticia ya es taba desfasada
tampoco es váli do. Sólo queda
una po sibilidad: no han publicado
la noticia porque no han querido.
Su ponemos que pa ra ignorar los
7.111 votos de la formación y no
mostrar la primera vez en la his-
toria de Gavà que gana un partido
nuevo, En Comú PODEM con
más de 2.000 votos de diferencia
del PSC”

El comunicado finaliza: “El Bru -
guers se financia con dinero mu -
ni cipal. Pedimos tanto una rectifi-
cacioń como una Comisión de Es -
tu dio que analice lo ocurrido y re -
dacte un Reglamento sobre Me -
dios”. 

Esquerra Republicana de Ca ta -
lunya (ERC) de Gavà es pronuncia a
través d’una declaració política pre-
sentada al darrer Ple Mu nicipal sobre
la crisi d’im  migrants que es viu des de
fa me sos a Europa. 

El portaveu republicà, Albert
Mas  sana, s’ha mostrat indignat da -
vant d’aquesta crisi denunciant que
“ja està bé que les vies d’entrada a
Europa estiguin segrestades”. Mas -
sana ha recordat que aquestes vies
d’entrada “han de ser segures, le -
gals, i cap a un territori d’asil”, i

ERC porta al Ple la crisi
d’immigrants a Europa

SESSIÓ PLENÀRIA

assegura que això “és la pedra an -
gular del principi de no devolu-
ció, del principi d’asil”.

Massana també destaca que “tant
Catalunya com els municipis cata-
lans demanen cada vegada amb
més insistència les eines suficients
per tal de poder acollir perquè
volem acollir, necessitem les eines
per poder gestionar l’acollida de
tota aquesta gent”. Segons
Massana, “la societat de Ga và
també ens demana que fem efectiu
aquest dret d’acollida”.

REUNIÓ

El PP defensarà les diputacions al Ple 
El Partit Popular de Gavà porta,

al Ple del mes de març, un declaració
política per defensar, segons ha expli-
cat la seva portaveu, Mónica Parés,
“la història i el paper de les diputa-
cions, especialment en els po bles
petits, enfront els partits que les
volen suprimir”

Durant a la sessió, la Formació
tam bé presentarà un parell de precs, el

GRUPS MUNICIPALS

La diputada socialista al Parla -
ment de Catalunya i alcaldessa de Va -
lli rana, Eva Martínez, va mantenir una
reunio amb membres de l’A gru pa ció
del Partit dels Socialistes de Cata lu nya
(PSC) de Gavà. La trobaforma part
d’u na ronda de contactes que la dipu -
tada està mantenint amb repre -
sentants socialistes del Baix Llo  bre gat
amb l’objectiu de re collir quines són
les prin cipals demandes del ter ritori.

Martínez destaca que de les reu-
nions que ja ha mantingut amb altres
agrupacions dels socialistes es des-
prèn que “ara tenim a sobre de la
tau la el tancament de línies de P3.
Al PSC hi estem totalment en
des a cord, ja que el nostre posicio-

Trobada de la diputada
socialista Eva Martínez, amb
membres del PSC de Gavà
La reunió forma part d’una ronda de contactes amb diverses
agrupacions del PSC del Baix Llobregat

nament és que es redueixin les rà -
tios i no que es tanqui cap línia de
P3. Aquest és un dels principals
temes que estem treballant ara a
la comarca”.

A la reunió hi han assistit diversos
membres de l’agrupació socialista
ga   va nenca, encapçalats per la prime-
ra secretària i alcaldessa de Gavà,
Ra   quel Sánchez, que va assegurar:
“Aques tes reunions estableixen
un vin cle de connexió entre la rea-
litat mu nicipal i l’oficina parla-
mentària del PSC i ens serveixen
per proposar les qüestions que vo -
lem traslladar al Parlament”.

La primera secretària dels socia-
listes gavanencs va destacar que

primer dels quals en relació a la progra-
mació de Sant Jordi. Parés la menta
que “dins l’Abril Cul tu ral no s’hagi
fet cap mena de menció a Miguel de
Cervantes”. El segon prec planteja
que “la pan talla gegant del parc de
la Tor re Lluc torni a emetre els par-
tits oficials de la selecció espanyola
de futbol com ja s’havia fet en el pas-
sat amb gran afluència de públic”.

Les preguntes tractaran temes
com la lluita contra el mosquit tigre,
el nombre d’apartaments turístics
que hi ha Gavà i sobre les inspec-
cions que en fa el govern municipal,
així com el nombre de sancions im -
posades per incompliment de la
normativa i sobre les polítiques
municipals per integrar les dones
nouvingudes. 

“hem de fer servir aquesta eina
per forçar el govern que repren-
gui qüestions que són absoluta-
ment indispensables per a la nos-
tra ciutat, com ara la reforma de
l’Institut de Bruguers, la conti-
nuïtat de la Secundària a Gavà
Mar, la situació de la Primària, o
els problemes de l’Hospital de Vi -
la de cans”. Tots aquests són temes
que, segons Sán chez, “no s’han
d’im pulsar no més des de la ves-
sant institucional del govern de
l’Ajuntament, sinó que els par-
tits polítics també hem de fer
servir la via de la representació
política que tenim al Par -
lament”.
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L’Ajuntament de Gavà ha ar ren -
cat el compromís d’AENA de man-
tenir l’ampliació de l’ús de la pista
transversal en període diürn no
només la pròxima temporada de tar-
dor-hivern, sinó sempre que les con-
dicions operacionals i meteorològi-
ques ho permetin. Aquesta mesura,
que es va començar a aplicar com a
prova pilot el passat 19 de gener, im -
plica utilitzar la pista transversal en
els aterratges fins a 18 hores setma-
nals més. D’aquesta manera es re -
dueixen el nombre de sobrevols en
zones habitades en cotes molt baixes,
sempre que el volum de trànsit aeri i

AENA mantindrà l’ampliació de l’ús
de la pista transversal de l’aeroport
L’Ajuntament considera avantatjosa per al territori la prova pilot feta des de gener

da per Gavà, tant per part dels veïns
com de l’Ajuntament.

BALANÇ
El Grup de Treball Tècnic de So roll
(GTTR) depenent de la Comis sió de
Se gui ment Ambiental de les Obres
d’Am pliació de l’Aeroport de Bar ce -
lona (CSAAB) va efectuar fa unes
setmanes un primer ba lanç de la
mesura. Malgrat que l’aplicació de la
iniciativa s’ha vist reduïda per la me -
teorologia dels darrers me sos, AENA
va detallar els esforços per fer els can-
vis de configuració tan bon punt les
variables ho permetien, prioritzant

minut a mi nut. Tot i que els resultats
no han com   plert les expectatives
inicials,  l’A   jun t ament de Gavà
considera “molt avantatjosa” la
prova pilot que s’ha fet, així com el
compromís d’AENA de mantenir
la mesura no només la pròxima
temporada d’hivern, sinó sempre
que les condicions operacionals i
climàtiques ho permetin.

No obstant això, l’Ajuntament de
Gavà i el conjunt del territori van
aclarir a AENA que “no cediran en
el fet que el canvi operatiu es rea-
litzi faci més enllà de les 23 hores”,
com es va pactar en la CSSAB. 

Joves de la comarca cerquen solucions
innovadores per a diferents empreses 

   Una quarantena d'estudiants i
graduats universitaris han fet ruta
durant dues setmanes a bord de l’In -
nobús, un autocar posat en marxa
per Innobaix, que els ha portat per

institucions i empreses diverses per
conèixer-ne el funcionament i parti-
cipar en la resolució de diferents rep-
tes per als quals ara hauran de trobar
solucions creatives. 

Nou empreses s'han sumat a la
iniciativa. Bayer, que ha reptat els
participants a buscar una solució per
a la cura dels animals a partir de la
gamificació. El Port de Barcelona els

Participen en l'Innobús, un projecte  per promoure el talent i l’emprenedoria

Més de 200 joves s’han inscrit al
pla de Garantia Juvenil promogut per
la Unió Europea per combatre l’atur
juvenil i el fracàs escolar. La iniciati-
va, per la qual aposta l’Ajun tament
de Ga và, té com a objectiu proposar
alternatives d’ocupació i for mació
per a joves entre 16 i 29 anys que no
treballin ni estudiïn. Ac tualment, el
21% dels joves inscrits han començat
a treballar i el 55% han iniciat ac -
cions formatives en idio mes, tecnolo-
gies i al tres especialitats, com el curs
de mo ni tor/a de lleure dut a terme a
l’Espai Jove La Casa Gran.

Pròximament, amb la posada en
marxa del programa Fem Ocupació
per a Joves, es preveu la incorporació
de 25 joves més a llocs de treball en
empreses del municipi, així com hi
haurà 45 joves que rebran formació
en diferents especialitats formatives a
partir de la posada en marxa del pro-
grama Joves per l’Ocupació, ambdós
promoguts pel Centre de Suport a
l’Empresa i en el marc de la Garantia
Juvenil.

Per al foment de la contractació
del col·lectiu jove, el paper de les
empreses és molt important i per
això s’ha d’impulsar que siguin co -
neixedores de les  ajudes econòmi-
ques a les quals poden accedir per
con tractar joves beneficiaris. Tan ma -
teix, cada cop es detecten més joves
emprenedors interessats en el pro-
grama, ja que els ofereix també aju-
des econòmiques per posar en marxa
una idea de negoci. 

Més de 200
joves inscrits 
al Programa 
de Garantia
Juvenil

ha demanat que pensin com es pot
apropar aquesta ins tal·la ció a la ciu-
tadania. Citilab els plan teja que facin
aportacions per millorar l'espai pú -
blic en el marc de l'In ternet de les
Co ses, i Agbar demana als joves que
busquin fórmules per millorar la per-
cepció de l'aigua de l'aixeta per part
de la ciutadania. L'Innobús també es
va aturar a les seus de CaixaBank i
AvantGrup. La ruta va acabar al Parc
UPC de Cas tell defels per conèixer la
feina de di verses empreses instal·la -
des a l'edifici RDIT: la incubadora de
l'Agència Espacial Europea, el Tin -
kerers Lab i l'empresa Born Positiu. 

El tinent d’alcalde de l’Àmbit de
Nova Governança i Economia, Jordi
Tort, afirma que “es tracta d’una
ini ciativa molt valuosa per pro-
moure el talent i l’emprenedoria
en joves d’entre 18 i 30 anys aca-
bats de titular o encara en procés
de formació. El programa s’enca-
beix dins el Pla d’Estratègic de
Com petitivitat territorial que im -
pulsa el Consell Comarcal del
Baix Llobregat, en el qual Gavà
pren part activa”.

L’ampliació horària de la
configuració que fins ara es
feia servir habitualment
durant la nit era una
demanda llargament
reivindicada per Gavà

UNITAT!

les condicions meteorològiques ho
permetin. L’ampliació horària de la
configuració que, fins ara, es feia ser-
vir habitualment durant la nit era
una demanda llargament reivindica-
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La Coral Sellarès va oferir un
concert de commemoració del seu
50 aniversari. Amb el títol Paisatge
amb veus, van desfilar per l’escenari
de l’Espai Margall cantaires i prop de
35 excantaires que durant aquest
mig segle han passat per l’entitat.
També hi van prendre part 7 dels
mes tres que han dirigit el cor en al -
gun moment. Cadascun d’ells va es -
collir dues peces significatives del pe -

Concert de commemoracio del 
50è aniversari de la Coral Sellarès
Cantaires i excantaires van participar en un emotiu acte damunt l’escenari de l’Espai Maragall

ríode en què van estar a la formació.
Fins a 90 persones van pujar a l’esce-
nari. “Ha estat una experiència ir -
repetible”, va explicar la presidenta
de la Coral Sellarès, Isabel Pugés.

Els actes de celebració van co -
men çar fa uns mesos. El 2 d’octubre
de 2015 es va fer l’acte institucional a
la sala de plens de l’Ajuntament on es
va homenatjar el fundador i director,
Ra  mon Marcó. Al novembre van fer

el concert del Catalunya Coral i al de -
sembre es va fer l’exposició al Mu seu,
el concert de Nadal, amb la inau -
 guració de la sala d’assaig a l’Es pai
Maragall dedicada a Ramon Mar có, i
el sopar de germanor. Però a més van
tenir el reconeixement d’en titats
gavanenques com la Fun dació Nos -
tra Senyora de Bruguers, durant l’ac-
te de lliurament dels premis que ator-
ga el 8 de setembre l’entitat i per

l’UME durant l’aplec de Sant Mi -
quel al castell d’Erampru nyà.

La presidenta de l’entitat avança
que “a l’abril cantarem una
missa criolla a la cripta de la Sa -
grada Família, un espai amb una
acústica extraordinària. Al maig
anirem a cantar a la Sierra de
Ma drid, i per Sant Pere també
par tici pa rem en els actes de la
Festa Ma jor”. 

Lliurament
dels premis
per a treballs
de recerca de
Batxillerat
El 19 d'abril, a les 19.30 hores, a

la sala d'actes de l'Associació Veïnal
del Barri del Centre, quatre entitats
de la ciutat (Centre d'Estudis de
Gavà, As sociació d'Amics del Museu
de Gavà, Òmnium Cultural de Gavà
i el Col·lectiu La Mata de Jonc)  lliu-
raran els premis «Descobreix Gavà»
als millors treballs de recerca de
Batxillerat dels cursos 2015 i 2016. 

Hi han participat vuit alumnes
de quatre dels cinc centres locals
que imparteixen Batxillerat. Els pre-
mis s'atorguen en dues categories:
estudis sobre el medi físic i mediam-
biental, i recerques de caire huma-
nístic i social

ACTE AL MUSEU
D’altra banda, el 26 d'abril, a les
19.30 hores, al mateix lloc, el Centre
d'Es tudis de Gavà i l'Associació
d'Amics del Museu de Gavà presen-
ten les actes de la VIII Trobada de
Centres d'Estudis i d'Estudiosos
d'Eram pru nyà, que van tenir lloc el
novembre de 2015, i que versen
sobre la immigració. És un conjunt
de 16 treballs sobre la immigració al
llarg de la història als municipis de
Gavà, Begues, Castelldefels, Sant
Climent i Vila decans.  Les actes s'han
editat gràcies al finançament de
l'Associació d'Amics del Museu i al
suport de l'Ajunta ment. 

Gavà Flama i Caliu de Sardana
fa més de 10 anys que treballa per la
promoció i conservació de la dan sa
catalana a la ciutat. 

L’objectiu ara és que més gava-
nencs i gavanenques, i especialment

Promoció i conservació de
la dansa catalana

més joves, vulguin aprendre a ballar
sardanes. Per tot això convidem a
tothom que hi estigui interessat a
venir tots els dimecres de 18 a 19
hores a la sala d’actes del Museu de
Gavà per rebre classes. 

Exposició al Museu sobre la cuina
catalana de la Segona República
El Museu de Gavà acollirà fins a

l’1 de maig l’exposició itinerant Me -
nús de guerra. Cuina d’avantguar-
da i supervivència , coproduïda per
la Fundació Antigues Caixes Cata -
lanes, el Grup BBVA, que repassa les
elaboracions culinàries durant la Se -
gona República a Catalunya.

Mitjançant receptaris, llibres de
cui na i revistes culinàries dels anys
30 i 40 s’incideix en l’evolució del
concepte de gastronomia de la
cuina casolana fins al dels grans res-
taurants. L’exposició pre tén mos-
trar que no és casual que la cuina
catalana sigui un referent en el món,
perquè “neix d’unes arrels, d’una
tradició, d’una cultura i també

d’un passat”, expliquen els orga-
nitzadors.

La mostra recull les propostes
culinàries de persones i plataformes
que durant la Guerra Civil van pas-
sar “per escassetat de recursos i
les va obligar a imaginar noves
receptes i usos per poder cuinar
saludablement”.

El comissari és l’investigador,
pro  fessor de l’Institut Europeu de
Dis seny i director d’art de la Fun -
dació Institut Català de la Cuina i
de la Cultura Gastronòmica, Sergi
Frei xes.

Coincidint amb la mostra es fa -
ran activitats complementàries com
les conferències Sobreviure a la fam

a Gavà, a càrrec de l’escriptora Nú -
ria Ruiz, el 21 d’abril i Els inicis de la
cuina naturalista i vegetariana a cà -
rrec de Sergi Freixes, el 28 d’abril. 
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L’Espai Maragall aixeca el teló a 
la nova programació trimestral
Propostes de totes les arts escèniques i aposta per les entitats de cultura de la ciutat

Cinema, música, dansa, monò-
legs i teatre amateur configuren la
programació del segon trimestre de
l’any de l’Espai Maragall, que va
arrancar amb la projecció de la
pel·lícula Tru man. Les altres projec-
cions programades en col·laboració
amb el Cine Club de Gavà són El
Puente de los espías, el 6 de maig, i
Los odiosos ocho, el 3 de juny. Dintre
de la programació cinematogràfica
destaca El carruatge fantasma amb
la banda so nora en directe del compo-
sitor català Agustí Busom.

El teatre ama teur vindrà amb pro-
postes com Carrusel de La Coquera
Teatre, el 3 d’abril;  8 mujeres, de Nou
Horitzó, el 24 d’abril i Reservoir dogs
del Grup de Teatre La Igualtat que
tancarà la programació, el 30 d’abril. 

Pel que fa a la programació profes-
sional el trimestre comença el 9 d'abril
amb l'esbojarrat show de Guillem Al -
bà i La Marabunta, un espectacle de
clown amb música en directe. La
com panyia Believe Teatro posarà en
es cena, el 16 d'abril , una versió reno-
vada i innovadora del clàssic El Mago
de Oz. El 29 d'abril seguix l'humor

Divendres 15 d’abril a les 20.30
hores es presenta a l’Espai Maragall
el cinquè llibre, publicat en solitari
per l’artista gavanenc Joan Albert de
la Penya que porta per títol Retrats
de la frontera. 

L’acte anirà acompanyat d’un
recital de poemes amb interpretació
dansada i una exposició fotogràfica.

El poeta Joan Albert de la Penya
va publicar el seu primer llibre El
temps adormit després de presentar-
se en un concurs literari per insistèn-
cia de la seva dona. El quart poemari
va ser Nàufrags del paradís que va
ser editat pels germans Pelegrín.

Presentació del
cinquè llibre
de poemes de
Joan Albert 
de la Penya

La vida de Frida Kahlo obre la programació de teatre amateur
La companya local TEATR3S

va ser l’encarregada de donar el tret
de sortida a la programació de teatre
amateur 2016 amb la representació
de Frida Kahlo. Viva la vida, el 6
de març, que a més estava inclosa en
la programació commemorativa del
Dia Internacional de les Dones. 

L’obra, un monòleg interpretat
per l’actriu mexicana Marisol Sal -
cedo va ser la desena funció en què
ha treballat el grup local “i fins ara

ha estat la millor. Va ser molt
emo tiu veure com les 250 perso-
nes que ens van acompanyar es
posaven dempeus per aplaudir,
em vaig sentir molt agraït, orgu-
llós i emocionat. La Marisol va
estar es pectacular”, remarca el
director del grup, Carles Solsona. 

La companyia tornarà el 17 d’a-
bril a pujar dalt de l’escenari de l’Es -
pai Maragall amb Otra Extraña Pa -
reja, una activitat solidària organitza-

més personal i madur que conserva
l’essència i el so característic del grup.
El disc comp ta amb gran col·labora-
cions com Gerard Martí, Jordi Portaz,
Juan González, Javier Vaquero o el
Cor L’A mistat

D’atra banda, l’Escola de Música
Alba Massana representaran El nostre
Mar i Cel, un espectacle en format
concert. Gairebé 150 instruments i
cantants pujaran el 4 de juny a l’esce-
nari per interpretar les cançons més i
icòniques d’aquest musical. 

da per  l'Associació d'Esclerosi Múl -
tiple del Baix Llobregat. Carles Sol -
sona explica que es tracta “d’una
bo ja comèdia de creació pròpia” i
que esperen tenir una gran assistèn-
cia de públic: “Esperem millorar la
nostra marca i volem passar de
les 400 persones, perquè podem i
vo lem fer-ho, i perquè aquesta
fun ció servirà per recaptar diners
per a l'Associació d'Esclerosi
Múlti ple del Baix Llobregat”. 

amb el monòleg del guanyador del
Club de la Comèdia, Dani Pérez, que
presenta Hoy puede ser un gran día.

El conegut locutor de Radio Tele
Taxi, Justo Molinero, presentarà l’1 de
maig l’espectacle Ahora me toca a mí
acompanyat de Los Descastaos i el
seu grup de col·laboradors. La pro-
gramació professional finalitza el 7 de
maig amb l'espectacle de màgia de
Rafael Capri. Mágia Club tindrà lloc
al hall de l'Espai Maragall i el preu de
l'entrada inclou una consumició.

Els alumnes de l’Espai Escènic
pre sentaran els musicals Billy Elliot,
el 22 de maig i Grease, el 28 de maig.  

Per a celebrar el Dia Internacional
de la Dansa, el 8 de maig, de 16 a 18
hores, hi haurà una màster class amb
dansa creativa i contemporània amb
Ona Marco i dansa jazz amb Anna
Marco. Finalment, a partir de les 19
hores, es farà una mostra de les escoles
de dansa. El duo gavanenc Soulmates
faran un concert de presentació del
segon disc el 27 de maig. Un treball

L’esbojarrat show de Guillem Albà i
La Marabunta i el monòleg de Dani
Pérez, dos dels espectacles
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L’Espai Maragall acollirà el 21
d’abril, a partir de les 20 hores, la II
Nit de l’Esport, una iniciativa de l’A -
juntament per reconèixer els mèrits i
l’esforç d’esportistes i clubs de la ciu-
tat. La novetat més destacada és la
creació del premi al millor esportista
local. L’elecció es farà mitjançant un
procés participatiu obert a tota la
ciutadania en el qual es votaran totes
les candidatures presentades d’es-
portistes nascuts l’any 2001 i ante-
riors, en què es valoraran els mè rits
esportius aportats per les diferents
candidatures. Les votacions es
podran fer fins al 15 d’abril a través
de diferents canals participatius.

A la II Nit de l’Esport hi haurà
altres premiats en cinc categories
més. En primer lloc es distingiran els
equips, que a partir de cadet han
acon seguit l’ascens de categoria o
que hagin quedat entre els tres mi -
llors. Una altra categoria reconeixerà
els esportistes, nascuts l’any 2001 i

El 21 d’abril, cita de la gran família de
l’esport gavanenc a l’Espai Maragall
A la II Nit de l’Esport es premiarà, com a novetat, el millor esportista

anteriors, que hagin aconseguit l’as-
cens de categoria o que hagin quedat
entre els tres millors. En la categoria
joves promeses es premiaran els es -
portistes nascuts entre 2002 i 2009
que hagin obtingut mèrits esportius

com ser campions autonòmics o es -
tar convocat per una selecció autonò-
mica o estatal. També hi ha una cate-
goria que premiarà la tasca en valors
d’entrenadors/es, col·laboradors/es o
dels membres de la junta d’una enti-

tat esportiva. Finalment es premia-
ran les en titats que celebrin durant la
temporada actual algun acte impor-
tant o extraordinari o que hagi com-
memorant alguna efemèride durant
l’any 2015. 

Èxit de
participació al
VII Torneig de
Bàsquet Mini
Baix Gavà 

L’American Lake va ser l’escenari de la celebració de l’Handyfesta,
organitzada pel Club Handbol Gavà, una trobada en què va haver-hi
jocs i tallers per als més petits i música i  ball per als grans. La festa ser-
veix, segons expliquen des del club per entre altres temes “per cons-
tatar el vincle amb la gent del club i els amics i simpatitzants”. 

La festa de l’Handbol Gavà

FOTONOTÍCIA

Més d’una trentena d’equips de
categories mini i premini vinguts ar -
reu de Catalunya van participar en el
VII Torneig de Bàsquet Mini Baix,
organitzat pel Club Bàsquet Gavà. 

Com ja és habitual, a més de la
vessant esportiva, també va promou-
re la vessant solidària, ja que l’ONG

ACCeDE, vinculada al Club, va ser-
hi present novament, amb un estand
i un servei de bar. 

Segons un dels responsables d’a-
questa organització, Joaquim Saba té:
“L’ocasió ens permet difondre la
tasca de cooperació que estem
fent a Etiòpia amb el nostre pro-

jecte a l’escola Aden gur de Wol -
diya i per presentar el projecte
d’a padrinament dels 120 infants
que tenim allà per poder-los aju-
dar amb material amb l’ob jectiu
que puguin seguir estudiant en lloc
de dei xar les aules per po sar-se a
treballar. 

El veterà Emiliano Moro, del
Club Atletisme Gavà, va tornar a de -
mostrar que no té rival en la seva ca -
te goria i va revalidar el títol de cam-
pió d’Espanya en llançament de pes
en els Campionats en pista coberta
disputats a Antequera. Moro, tot i
que no va aconseguir rebaixar els seu
propi record, que era un dels seus
objectius, si va assolir l’or, amb una
marca de 10.39 metres.

César Rodríguez, que va córrer el
3000 metres i Antonio León que va
participar en la prova de Pentathlon
M40 va s els altres representants del
Club Atletisme Gavà. 

Moro revalida el
títol de campió
d’Espanya 

Els premis reconeixeran els mèrits
esportius i socials com a la primera
edició
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Pepe Oriola es el mayor de la sa -
ga y a sus 21 años afronta su segunda
temporada en las TCR International
Series, competición en la que se pro-
clamó subcampeón en 2015 y donde
repetirá dentro del equipo de Craft-
Bamboo LUKOIL con un SEAT
León Cup Race. 

Pepe está listo para esta nueva
campaña, donde llevará el cartel de
favorito, tal como explicó en el acto
de presentación en Madrid: “El año
pasado me quedé muy cerca del
título y hasta en las últimas carre-
ras en Macao tuve opciones. Así
que este año sí o sí la victoria tiene
que ser mía”.

El acto de presentación de los pi -
lotos Pepe y Jordi Oriola, que coinci-
dirán en las TCR International Se -
ries, contó con la asistencia de per -
ona lidades del mundo del deporte,
así como profesionales de la sociedad
empresarial y del espectáculo. Sobre
el escenario, también se presentaron
las novedades que la presente tempo-
rada tendrán las TCR, el campeonato
de turismos de referencia a ni vel in -
ternacional, que comenzará com par -
tiendo cartel con la Fórmula 1 y que
arranca el 2 de abril en Barhein.

Los pilotos Pepe y Jordi Oriola
afrontan un Mundial especial
Los hermanos de Gavà serán rivales en las TCR Internacional Series 2016 

“Las TCR son, actualmente, el
campeonato más atractivo en tu -
rismos. Constará de 11 reuniones,
donde visitará los mejores circui-
tos de Europa y Asia. Además, la
parrilla estará formada por pilo-
tos de gran nivel. Si el año pasado
fue emocionante… éste no va a
ser menos”, declaró Pepe Oriola. 

Su hermano Jordi, formará parte
de la estructura de Opel Motosport
con un Astra OPC que tuvo la oca-
sión de probar en el pasado test de

Valencia. “Poder estar en las TCR
es para mí un sueño y no voy a
desaprovechar la oportunidad de
demostrar mi calidad en uno de
los campeonatos de referencia en
el mundo de los turismos. Será mi
año de debut, aunque en 2015 tu -
ve la oportunidad de estar en va -
rias carreras como fue en Ma la -
sia, Valencia y Macao. Aca bar en -
tre los 5 primeros del campeonato
será para mí un gran triunfo”, re -
conoció Jordi durante su interven-

ción en la presentación oficial de los
hermanos Oriola. “Desde el kár-
ting que no coincidía con mi her-
mano en un campeonato comple-
to. En la pista somos rivales y yo
llego dispuesto a hacer mi tempo-
rada. Para mí, muchos circuitos
serán nuevos, empezando por
Bar hein. Además, coincidir con 
la Fórmula 1 es un valor añadido
a las TCR. ¡Ya tengo ganas de 
que es to empiece!”, aseguró Jordi
Oriola. 

La nova junta, presidida per Jo -
sep Maria Barrabés, dirigirà l’entitat
fins a l’any 202.  Està formada per
persones amb experiència que conti-
nuen amb la seva implicació vers el
club i de noves que ja hi estaven
col·la borant. Barrabés i el seu equip
tenen clar que “apostarem per la
formació dels nostres entrenadors
i entrenadores com a garantia per
millorar la qualitat dels nostres
jugadors i jugadores i donar una
base sòlida als nostres equips”.
Això no significa que “deixem de
banda els projectes que ens donen
identitat pròpia i que ens fan un
club diferent com són els Specials,
el programa “Amb D de dona”,
“Maiestard”, “En caraports” i la
vessant solidària amb la nostra
ONG ACCeDE”, as segura. 

Barrabés
seguirà
presidint 
el CB Gavà 

Los pilotos Jordi y Pepe Oriola du rante el acto de pre-
sentación celebrado en la Sala El Principito de Madrid
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‘‘Si tens una idea, el meu consell
és: fes-ho ja, avui mateix!”

JORDI LLONCH, CREADOR DE SHARING ACADEMY

La millor app del món! No és pas
poc. Us ho esperàveu?

És cert que durant aquest any
que hem treballat havíem anat acon-
seguint alguns premis regionals,
locals o nacionals. Però la veritat és
que no ens esperàvem aconseguir un
èxit mundial. El dia del lliu rament
de premis teníem molta tensió i
molts nervis perquè hi havia moltes
aplicacions molt potents i de molta
qualitat.

Com defineixes Sharing Academy?
És l’acadèmia del compartir, de

compartir coneixement. Aprofitem
la nova tendència de l’economia
col·laborativa, que apodera persones
que tenen algun coneixement infrau-
tilitzat perquè li’n treguin un rendi-
ment. En aquest cas, el de les assig-
natures aprovades a la univer sitat.

Com se’t va acudir la idea?
Sóc una persona molt inquieta,

amb moltes idees. Sempre m’ha
agradat el tema de l’educació i l’em-
prenedoria. Tot neix d’una experièn-
cia pròpia de frustració, de la ne -
cessitat immediata de trobar un pro-
fessor particular que m’ajudés a tirar
endavant una assignatura. Allà va
sorgir la idea que es va acabar con-
vertint en Sharing Academy.

Vas comptar, a més, amb l’ajut
d’un altre gavanenc...

Sí, el meu amic de la infantesa, en
Joan Lozano. Jo sempre li proposava
projectes, però ell sempre em deia que
no. Però va arribar el dia en què li vaig
demanar aquesta ajuda per tirar enda-
vant l’assignatura que necessitava. I
com que la que em va donar, de fet,
no em va servir, vaig arribar a la con-
clusió que la solució no és que t’ajudi
un amic que ha es tudiat una cosa
similar, sinó que ho faci algú que hagi
estudiat i aprovat aquella assignatura
concreta que t’està fent patir. I d’allà,
amb la me va idea i amb les seves habi-
litats programadores, va néixer
Sharing Aca demy.

Ha estat complicat arrencar?
Ha estat complicadíssim. Però

vam tenir molta sort perquè vam

JOSEP A. MORENO FIDEU

BIOGRAFIA

EL PAS DEL JORDI LLONCH
PEL MOBILE WORLD CON -
GRESS HA SUPOSAT UNA
GRAN EMPENTA PER L’APLI -
CACIÓ QUE HA CREAT. DESPRÉS
DE GUANYAR EL PREMI, VA RE -
BRE TRUCADES DEL MÓN SENCER.

assignatura, com aquells que ja
l’han aprovada i es poden gua nyar
uns diners gràcies a aquest conei-
xement.

Quin és el secret de l’èxit?
Que no hi ha res igual. El nostre

valor diferencial és que no hi ha res
similar que ofereixi aquest nivell de
qualitat, aquesta concreció de poder
rebre ajut de l’assignatura exacta
que necessites. 

Has estat pilot d’aerolínia. Com és
que vas deixar de volar?

És una feina que m’apassiona i
que dóna una gran llibertat, tota
una experiència que és difícil de
descriure. Ara bé, vaig estar set
anys treballant de pilot i necessita-
va fer més co ses. Crec que ara sóc
capaç de do nar solucions senzilles
a problemes de la vida quotidiana.
I, si no m’hi posava jo, qui ho havia
de fer?

Un gran canvi de vida!
Durant un any vaig estar fent les

dues coses alhora fins que ja vaig de -
cidir dedicar-me al 100% a Sharing
Academy i deixar enrere una etapa
que ha estat molt bonica i enriqui-
dora.

I no ho enyores?
I tant! Esperem que en un futur

Sharing Academy tiri endavant i po -
der tenir el meu propi avió per poder
seguir volant i portar els meus amics
arreu del món.

Es parla molt de fer d’emprene-
dor, tal com tu. Creus que tothom s’hi
pot llançar?

T’has de llançar sempre. En
qual sevol decisió que prenguis, en
qualsevol idea que tinguis. Si no ho
intentes, mai sabràs si és bona o no.
Potser no et servirà de res o potser és
la idea de la teva vida. Així que quan
abans t’hi posis, abans validaràs la
utilitat d’aquella idea. El meu con-
sell és: fes-ho ja, avui mateix!

Quan creus que Sharing Academy
serà un negoci?

Per arribar-hi, el que necessitem
és ser a les butxaques de tots els uni-
versitaris d’Espanya. I hi estem tre-
ballant!

No hi ha recança per part de les
universitats?

Hi ha molta reticència cap a
eines col·laboratives com la nostra
en col·lectius com ara el transport o
l’hospitalitat. Ara bé, com que en el
món de l’educació no existeix res de
similar al que nosaltres oferim, estan
encantadíssims amb nosaltres. Per -
què ens estan utilitzant sobretot per
controlar l’Alumni, els exestudiants
que ja estan graduats i que, després,
perden el contacte amb la comunitat
universitària. Amb nosaltres poden
enfortir els llaços i els vincles entre
antics i nous estudiants. 

Fa cinc anys ni t’imaginaves en
aquest camí. Com et veus en cinc
més?

En cinc anys, Sharing Academy
serà líder de classes particulars no
només a Espanya sinó a més països!
(riu)

En Jordi Llonch és gavanenc de soca-rel. La seva mare és la Maria Espei
Esteve, ballarina i professora a l’acadèmia Estudispei de la Rambla, i la
seva àvia, la Maria Eugènia Marrugat, fundadora d’una de les primeres
escoles de Gavà i recuperadora de la Tornaboda. Però el seu camí el va
portar lluny de casa. Amb 31 anys ja pot dir que, durant set anys, ha
estat pi lot d’una important aerolínia europea. Una professió que el va
fer mar xar de casa com a tants universitaris preparats que no trobaven
fei na. La decisió d’estudiar una segona carrera en el seu temps lliure va
desencadenar la troballa que li havia de canviar la vida, l’app Sharing
Aca demy, que al passat Mobile World Congress de Barcelona va ser
guardonada amb el premi de millor aplicació del món. Tot un èxit per
una app que va crear amb el seu amic d’infantesa, que de moment
compta amb un equip reduït, però que ha de créixer per les universitats
de tot l’Estat. I més enllà.

ser admesos a Incubio, una incu-
badora d’empreses de Barcelona.
Gràcies als seus recursos, tot i ser
un equip petit, hem pogut arribar
a aconseguir aquest premi de tant
reconeixement. Però el que és més

important és aconseguir que els
nostres usuaris facin servir la pla-
taforma, que sigui un projecte que
serveixi per millorar la vida dels
universitaris, tant per als que
necessiten ajuda per a aprovar una



III CAMINADA SOLIDÀRIA PER L’ALZHEIMER

DIUMENGE 10 D’ABRIL, DE 8.30 A 13 H.

Al passeig Marítim, al monument de la vela

Activitats
8.30 H. Caminada solidària: sortida des del pg.
Maragall- Església de Sant Pere i arribada a la platja, al
monument de la vela.

9.40 H. Segona caminada pel passeig Marítim:
recorregut molt més curt adaptat a les necessitats de
persones amb dificultats de mobilitat que partirà i
acabarà a la vela. 

11 H. Actuacions diverses: Castellers i Grallers
l’Anguila de Gavà, música i ball a càrrec del Grup
d’iniciació al moviment i Ball modern del CCR del
Col·legi Santo Angel.  Zumba gold: exhibició dels
usuaris del Centre Terapèutic de FAGA. ITACA:
exhibició de teràpia amb gos guia. Taller de
“pintacares”, McDonals i altres activitats per als més
petits. Rifa i enlairada de globus. 

13 H. Cloenda i final de festa. Inscripció prèvia:
FAGA, c/ Guifré el Pelós, 12. Tel. 93 461 72 20. Preu:
5 euros (motxilla, gorra i tiquet per a entrepà i suc).
Organitza: FAGA, Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de Gavà

endal’a
D E  L ’ 1  A L  3 0  D ’ A B R I L  D E  2 0 1 6

CONCURS DE
MICRORELATS

VII edició del concurs de
microrelats Ciutat de Gavà
El termini per a la presentació
de les obres és el 30 d'abril.
Més informació: biblioteques
de Gavà.

TOTS ELS DILLUNS D’ABRIL

DE 17.30 A 19 H. Taller de hip-
hop iniciació.  Lloc: Espai Jove La
Casa Gran
+ informació: lacasagran@gava.cat 
Facebook, Twitter i Instagram: Gavà
Jove. Mòbil i wsp: 618 762 772

DE 18 A 20 H. Curs de creació i
edició de vídeo. Crea i dinamitza el
teu canal de Youtube!
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

DE 19 A 20 H. Curs de salsa i balls
llatins. Lloc: Espai Jove La Casa Gran

TOTS ELS DIMARTS D’ABRIL

DE 17.30 A 19 H. Curs de dibuix i
il·lustració. 
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

DE 19 A 20 H. Grup obert de
breakdance, hip-hop i streetdance
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

TOTS ELS DIMARTS I

DIVENDRES D’ABRIL

DE 18 A 19 H. Club Feinegem:
Eines per a la recerca activa de
feina. Lloc: Espai Jove La Casa Gran

TOTS ELS DIMECRES D’ABRIL

DE 17.30 A 19 H. Curs de grafiti. 
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

TOTS ELS DIJOUS D’ABRIL

DE 17.30 A 19 H. Grup Jove de
Conversa en anglès. Millora el teu
anglès tot parlant de cinema, música,
sèries, pel·lícules... amb altres joves! 
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

TOTS ELS DIJOUS D’ABRIL A

JUNY

DE 19 A 20 H. Taller de tap dance /
claqué. DE 20 A 21 H. Introducció
al contemporani. PRIMER DIJOUS

31 DE MARÇ classe gratuïta.
Preu: 50 euros / 11 sessions.
Lloc: Espai Maragall
Més informació i reserves:
ateliercreacio@gmail.com
Organitza: L’Atelier

DIVENDRES D’ABRIL*

Speaking once a week 
Espais de conversa en anglès.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes. 
* Segons la disponibilitat de la sala.

DIMARTS 5 D’ABRIL

17.30 H. Hora del conte especial.
Dia Internacional del Llibre Infantil i
Juvenil. Ninureta. A càrrec del
Cargol Barbut. Lloc: Biblioteca
Josep Soler Vidal. Sala infantil.
A partir de 4 anys.

DIMECRES 6 D’ABRIL

16.30 H. Ball amb música en
directe.  Lloc: Casal Municipal de la
Gent Gran Torre Lluc. Preu: 2,50 euros
Organitza: Comissió de persones
usuàries del Casal Municipal de la
Gent Gran Torre Lluc

DIMECRES 6, 13 I 20 D’ABRIL

18 H. Taller d’escriptura de
microrelats. En el marc del
Concurs de Microrelats Ciutat de
Gavà. A càrrec de Susana Camps.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes. Cal inscripció prèvia.

DIJOUS 7 D’ABRIL

11.15 H. “La Xerradeta”, a Ràdio
Gavà.
Hi col·labora l’Associació de la Gent
Gran de Gavà

18 H. Hora del conte: La
sorprenent història de la princesa
que flotava. A càrrec de Companyia
Tirabec. Espai: Biblioteca Marian
Colomé. A partir de 4 anys.

18.30 H. Club de lectura de tarda.
Comentarem Headhunters, de Jo
Nesbo. Lloc: Biblioteca Josep Soler
Vidal. Sala d’actes. Places disponibles. 

DISSABTE 9 D’ABRIL

II Jornada de Cultura Popular 
i Tradicional,

al Parc de la Torre Lluch

17 H. Tallers oberts a tothom:
Prepara’t per a la cercavila.

18.15 H. Cercavila pel centre de
Gavà. Oberta a tothom que hi
vulgui participar, juntament amb les
entitats. 
Recorregut: parc de la Torre Lluc –
c. Salvador Lluch – plaça Major – c.
Màrtirs del Setge de 1714 – Rambla
- parc de la Torre Lluc.
19.15 H. Exhibició de balls i
colles participants

20 H. Sopar-concert amb el grup
tradicional de folk La Cultural.
Obert a tothom. Venda de tiquets el
mateix dia a La Tapería de Gavà.
Preu: 4 euros. Inclou entrepà de
botifarra i beguda.
Participants i organitzadors: Colla
Castellera, Agrupació de Gegants i
Gegantons, Grallers l’Anguila de
Gavà, Esbart Brugués, Bastoners de
Gavà, Companyia General del Foc
Col·labora: Ajuntament de Gavà

17 H. II Jornada de Cultura
Popular i Tradicional.Tallers
oberts a tothom. Seguidament,
cercavila pel centre i acabarem amb
un sopar i concert amb música
tradicional en directe per a tothom.
Lloc: parc de la Torre Lluc.
Preu: 4 euros el sopar (venda de
tiquets a les entitats de cultura
popular i tradicional).
Organitza: Entitats de Cultura
Popular i Tradicional i Ajuntament
de Gavà

21.30 H. Marabunta show. 
Guillem Albà & La Marabunta
presenten un espectacle esbojarrat
de clown i música en directe. Lloc:

Espai (Maragall). Preu: 12euros / 10
euros socis Club Maragall / 5 euros
preu jove

DIUMENGE 10 D’ABRIL

10 H. Visita al castell
d’Eramprunyà. Inscripció gratuïta
al Museu de Gavà o al 93 263 96 10. 
Organitzen: UME i Ajuntament de
Gavà

17 H. Ball amb música en directe.
Lloc: Casal Municipal de la Gent
Gran Can Tintorer. Preu: socis 2
euros; no socis 3 euros
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Gavà

DIMARTS 12 D’ABRIL

18 H. Nascuts per llegir. Història
d’un jardí. A càrrec d’Eva González.
Per a nadons de 0 a 3 anys.
Inscripcions a partir del 5 d’abril.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes

DIMECRES 13 D’ABRIL

18.30 H. Club de lectura especial
25è aniversari de la Marian
Colomé. Comentarem La filla
estrangera, de Najat El Hachmi,
amb la presència de l’autora. Espai:
Biblioteca Marian Colomé.
Amb la col·laboració de l’Institut de
les Lletres Catalanes

DIJOUS 14 D’ABRIL

18 H. Hora del conte: Els
lletraferits. A càrrec de Sandra Rossi.
Lloc: Biblioteca Marian Colomé.
A partir de 4 anys.

19 H. Presentació de llibre: Alas a
la vida. Poemari recentment publicat
de les autores gavanenques Ysabel
Saucedo i Teresa Moral.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes

DIVENDRES 15 D’ABRIL

DE 18 A 20 H. Taller de xapes! Vine
i fes les teves xapes personalitzades!
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

20.30 H. Presentació del llibre
de poemes, Retrats de la frontera,
del poeta local Joan Albert de la
Peña.
Lloc: Espai (Maragall). Entrada lliure.

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17
D’ABRIL

Festes de Sant Josep. 
Lloc: a diferents espais de la ciutat
Organitza: Casa de València

DISSABTE 16 D’ABRIL

8 H. Excursió a Deltebre.
Inscripcions: Viatges Edenia
Intergavà, c. Màrtirs del Setge de
1714, 31. 08850 Gavà. Telèfon 93
638 19 55.
Organitza Associació d’Amics del
Museu de Gavà i Museu de Gavà

8 H. Sortida cultural a Vic. Per a
més informació dirigiu-vos a l’oficina
de l’Associació, al Casal Municipal de
la Gent Gran El Centre, de 10 a 12 h
els dilluns, i de 16 a 18 h els dijous. 
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Gavà

10.30 H. Book club. Comentarem
The Joy luck club, d’Amy Tan. A
càrrec d’Horace Dawkins.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes. Places disponibles.
Hi col·labora: Number 10 English
Centre

17 H. Club de lectura de dissabte.
Comentarem La ridícula idea de no
volver a verte, de Rosa Montero. A
càrrec d’Iván Barreto. Lloc: Museu
Municipal. Places disponibles.

18 H. El mago de Oz. Un espectacle
que barreja dansa, música i tecnologia.
Lloc: Espai (Maragall). Preu: 10 euros /
8 euros Club Maragall

DIUMENGE 17 D’ABRIL

17 H. Ball amb música en directe.
Lloc: Casal Municipal de la Gent
Gran Can Tintorer. Preu: socis 2
euros; no socis 3 euros.
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Gavà

DIMARTS 19 D’ABRIL

17.30 H. Hora del conte. La
sorprenent història de la princesa
que flotava, a càrrec de la companyia
de titelles Tirabec. A partir de 4 anys.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala infantil

18 H. 18.30 h. Club de lectura
fàcil en català. Comentarem
Llegendes argentines, de Carlos
Clavero. A càrrec de Cati Rivera.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes. Places disponibles.
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TEATRE SOLIDARI
PER L’ESCLEROSI

MÚLTIPLE

CONCURS ESTATAL
DE FOTOGRAFIA 
“Espàrrecs i agrícola”
De l’ 1 al 15 d’abril admissió
de fotografies.
17 d’abril, 11 h. Veredicte i
repartiment de premis. 
Lloc: local social, Rambla
Joaquim Vayreda, 68 - 2ª
planta.1
Organitza: Agrupació
Fotogràfica Gavà

La carreta fantàstica, el 22 d’abril a l’Esapai Maragall

Hi col·labora: Servei Local de
Català

DE 18 A 20 H. Taller: Fes la teva
rosa!  Lloc: Espai Jove La Casa Gran

18.30 H. Club de lectura de
novel·la històrica. Comentarem
Más allà del mar de hielo, de William
Sarabande. A càrrec de Núria
Evangelio i Alina Arnau.
Lloc: Museu de Gavà

19 H. Taller – xerrada: Consciència,
salut i alimentació. A càrrec de Sergi
Puchercós, osteòpata i diplomat en
Medicina tradicional xinesa
(CENAC). Espai: Biblioteca Marian
Colomé. Cal inscripció.

DIMECRES 20 D’ABRIL

16.30 H. Ball amb música en
directe. Lloc: Casal Municipal de la
Gent Gran Torre Lluc. Preu: 2,50 euros
Organitza: Comissió de persones
usuàries del Casal Municipal de la
Gent Gran Torre Lluc

DE 18 A 20 H. Taller: Fes la teva
rosa!  Lloc: Espai Jove La Casa Gran

19 H. Trobada mensual
d’intercanvi de plaques de cava.
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Amics Plaques de Cava
de Gavà

DIJOUS 21 D’ABRIL

10.30 H. Club de lectura matinal.
Comentarem La vida soñada de
Rachel Waring, de Rachel Benatar. A
càrrec de Carles Monfort.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala d’actes. Places disponibles.

18 H. Gran festa d’aniversari de
la Marian Colomé: Ruskus
Patruskus i el seu Bibliòfilus.
A continuació gaudirem d’una
xocolatada popular. Espai:
Biblioteca Marian Colomé. A partir
de 4 anys.

18.30 H. Parlem de còmic.
Espai de trobada mensual per als
amants del còmic.  Activitat oberta i
gratuïta. Lloc: Biblioteca Josep Soler
Vidal. Places disponibles.

19.30 H. Conferència “Sobreviure
a la fam a Gavà”, a càrrec de
l’escriptora Núria Ruiz. Lloc: sala
d’actes del Museu de Gavà

20 H. La nit de l’Esport. Espai
Maragall. Acte de reconeixement a
esportistes i clubs esportius de la
ciutat per la seva tasca amb l’àmbit
de l’esport.

DIVENDRES 22 D’ABRIL

DE 17.30 A 20 H. Activitat oberta
de creació del teu punt de llibre
personalitzat! Vine i el grup de
dibuix i grafiti de l’Espai Jove La
Casa Gran t’ajudarà a fer un punt de
llibre únic i original! Lloc: Espai Jove
La Casa Gran.

17.30 H. Taller infantil de Sant
Jordi. Una llegenda de sant Jordi, de
memòria! Per a infants a partir de 3
anys. Cal inscripció prèvia.
Lloc: Biblioteca Josep Soler Vidal.
Sala infantil

18.30 H. Revetlla de Sant Jordi.
Paraules encadenades. Acte
participatiu dedicat a commemorar
el IV centenari de la mort de William
Shakespeare i de Miguel de
Cervantes, i l’Any Llull en el setè
centenari de la mort de Ramon
Llull. Lloc: Biblioteca Josep Soler
Vidal. Sala d’actes.
Hi col·labora: Servei Local de Català

22 H. Cinema mut: La carreta
fantástica. Projecció de la pel·lícula
muda “El carruatge fantasma” amb la
música en directe del músic i
productor Agustí Busom. Lloc: Espai
(Maragall). Preu: 6euros/ 4euros Cine
Club Gavà, Club Maragall, escoles de
música i carnet biblioteques.

DISSABTE 23 D’ABRIL

Accés pel pas soterrani de la cruïlla
de la rambla de Salvador Lluch i el
carrer de Salamanca. Gratuït.

Circuit de Cultura Popular i
Tradicional
Les entitats de cultura popular i
tradicional participants en la diada
de Sant Jordi incorporen les figures
d’imatgeria festiva a la seva parada.
Durant tot el dia podreu gaudir de
les figures i bèsties de la ciutat.

Espai Sant Jordi per la pau
Un espai de construcció de pau,
amb exposició, tallers i contes per la
pau. Lloc: plaça Major.

11.30 H. Espectacle d’animació.
Una llegenda boja de sant Jordi, a
càrrec del Cargol Barbut. Lloc:
estand de les biblioteques de Gavà

12.30 H. Conte-joc participatiu.
La veritable llegenda de sant Jordi, a
càrrec de Ruth Tururuth. Lloc:
estand de les biblioteques de Gavà

DE 16 A 17.30 H. 13 H. Paraules
encadenades. Enguany, dedicades
a la commemoració del IV centenari
de la mort de Shakespeare i
Cervantes. Performance i lectures de
textos escollits.

17.30 I 18.30 H. Contacontes:
Rondalles de pau i d’amistat, a
càrrec d’Irènia - Jocs de Pau.
Lloc: Espai Sant Jordi per la pau.
Plaça Major.

18 H. Concert de primavera de
l’Escola de música Alba Massana.
En el decurs del concert es farà un
homenatge a Joan Solé Margarit,
poeta, lletrista de sardanes i activista
cultural gavanenc. A càrrec dels
alumnes de Combo Modern de
l’escola, i d’un grup de cercavila.

19 H. Ballada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Cornellà. Lloc:
plaça d’Anselm Clavé
Organitza: Gavà Flama i Caliu de
Sardana

DIUMENGE 24 D’ABRIL

9 H. 5a Caminada Serra de les
Ferreres
Punt de trobada: Barri de Bruguers
- Cal Mas, 15 (davant les pistes de
petanca).  Durada: 4h. 
Recorregut de 8,35km. / 451m. de
desnivell. 
Activitat familiar i Activitat gratuïta.
Inscripcions fins als 22 d'abril:
http://bit.ly/1V4ntx0 o al correu:
caminadaserradelesferreresgava@g
mail.com 
Organitza: AV Can Tries, AV Ca
n’Espinós, AV La Sentiu, AV Barri
de Bruguers, UME i AMPA CEIP
Marcel·lí Moragas

Accés pel pas soterrani de la cruïlla
de la rambla de Salvador Lluch i el
carrer de Salamanca. Gratuït.

11 H. Taller familiar: De la Venus
de Gavà a sant Jordi. Lloc: Parc
Arqueològic Mines de Gavà (c. Jaume
I, 7). Preu: 3,70 euros/persona (inclou
l’entrada al Parc Arqueològic).
Recomanada a partir de 7 anys.

17 H. Ball amb música en
directe. Lloc: Casal Municipal de la
Gent Gran Can Tintorer.

Preu: socis 2 euros; no socis 3 euros 
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Gavà

19 H. Cicle de Teatre Amateur. 8
mujeres. Amb la companyia Nou
Horitzó, de Castelldefels. Lloc: Espai
(Maragall). Preu: 6 euros.

DILLUNS 25 D’ABRIL

19 H. Book Club.  Club de lectura
en anglès. Comentarem The Mill
on the Floss, de George Eliot.
Espai: Biblioteca Marian Colomé.
A càrrec de María José Rincón.

DIMARTS 26 D’ABRIL

17.30 H. Hora del conte. Contes
il·luminats. Narració i il·lustració a
càrrec de Ricard Ulldistret. A partir
de 4 anys. Lloc: Biblioteca Josep
Soler Vidal. Sala infantil

19 H. Taller – xerrada:
Consciència i respiració. A
càrrec de Sergi Puchercós,
osteòpata i diplomat en Medicina
tradicional xinesa (CENAC). Lloc:
Biblioteca Marian Colomé. Cal
inscripció.

DE 19 A 20 H. Espai salut. Taller:
Tapping i prevenció de lesions
esportives. Lloc: Espai Jove La
Casa Gran

DIMECRES 27 D’ABRIL

DE 17.30 A 20 H. Vine i fes el teu
sac tèrmic amb Crochetare!  
Lloc: Espai Jove La Casa Gran

18 H. Nascuts per llegir: Història
d’un jardí. A càrrec d’Eva
González. Lloc: Biblioteca Marian
Colomé. Fins a 3 anys. Cal
inscripció (a partir del 14 d’abril).

19 H. Club de lectura de
muntanya Fita i petjada.
Comentarem La llúvia amarilla, de
Júlio Llamazares. Lloc: Biblioteca
Josep Soler Vidal. Sala d’actes.
Hi col·labora: Unió Muntanyenca
Eramprunyà

DIJOUS 28 D’ABRIL

11 H. Jornada d’atletisme escolar
Acell-Special Olympics. Estadi la
Bòbila. Jornada on participaran més
de 19 centres d’infants amb
discapacitat. 
Organitza: Federació Catalana
d’Esports per a disminuïts psíquics

17.30 H. Espai familiar.Trobada
mensual de famílies amb fills de 3 a
6 anys. Lloc: Biblioteca Josep Soler
Vidal. Sala d’actes.

18 H. Hora del conte: La perla del
drac. A càrrec d’El Cargol Barbut.
Lloc: Biblioteca Marian Colomé. A
partir de 4 anys.

19.30 H. Conferència: “Els inicis
de la cuina naturalista i
vegetariana. Nicolás Capo i Gavà”,
a càrrec de Sergi Freixes, comissari
de l’exposició “Menús de Guerra”, i
d’Odina Capo, especialista en
naturisme i trofisme. Lloc: sala
d’actes del Museu de Gavà

DIVENDRES 29 D’ABRIL

21.30 H. Monòleg: Hoy puede ser
un gran día. El guanyador d’“El
Club de la Comedia”, Dani Pérez, fa
un repàs dels millors moments de la
seva carrera humorística. Lloc: Espai
(Maragall). Preu: 9 euros / pack
pandilla 6 euros (a partir de 4
persones).

DISSABTE 30 D’ABRIL

DE 10 A 19 H. Jornada de portes
obertes al Parc Arqueològic
Mines de Gavà, coincidint amb la
Fira d’Espàrrecs de Gavà. Lloc: Parc
Arqueològic. Preu: gratuït.

11 H. Sinergia en dansa. Classe de
dansa contemporània amb música
en directe dels alumnes de l’Escola
de música Alba Massana i amb la
participació dels alumnes del Taller
de pintura Neus Pino. Lloc: carrer
dels Màrtirs del Setge de 1714
Organitza: L’Atelier

21.30 H. Cicle de Teatre Amateur.
Reservoir dogs. Grup de Teatre La
Igualtat. Lloc: Espai (Maragall).

FINS AL 29 D’ABRIL

Exposició fotogràfica “Arbres”
Agrupació Fotogràfica Gavà.
Lloc: CMC American Lake

DEL 7 AL 30 D’ABRIL

Exposició del Taller Neus Pino
“En els sanitaris... també som
princeses?”. Lloc: sala d’exposicions
Biblioteca Josep Soler Vidal

FINS A L’1 DE MAIG

Exposició “Menús de guerra.
Cuina d’avantguarda i
supervivència”.
Lloc: Museu de Gavà

Exposicions

DIUMENGE 17 D’ABRIL

A LES 19 H. A l’Espai Maragall
La companyia Teatr3s presenta
Otra extraña pareja.
Angèlica de la Vega és una actriu
de telenovel·les vinguda a menys
que s’instal·la a Madrid buscant
l’èxit que se li va negar al seu
país. Però aviat descobreix que
això de la crisi a Espanya va de
debò i que no trobarà feina ni de
figurant. Encara que després de
conèixer de forma casual en Pol
Perquins, potser la seva vida
podria fer un gir... d’uns quants
graus. Preu: 6 euros.
Organitza: Associació
d’Esclerosi Múltiple del Baix
Llobregat i Teatr3s 
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PFC (Programme for the Endorsement of Forest certification)

El 10 d’abril la FAGA celebra
la III Caminada Solidària
Enguany presenta diferents novetats com poder triar entre dos recorreguts

L’Associació de Familiars de Ma lalts
d’Alzheimer de Gavà (FAGA) celebrarà
el diumenge 10 d’abril la III Caminada
So lidària, que enguany pre senta com a
novetat dues possibilitats de recorreguts.
El primer sortirà a les 8,30h de la plaça de
l’Església de Sant Pere per arribar fins al
monument de la vela a Gavà Mar. Allà
co mençarà, a les 9,40 hores, el recor regut
tradicional pel passeig Marítim fins al
carrer d’Alcanar per tornar a la vela. A l’a-
rribada hi haurà esmorzar i diverses
actuacions a càrrec d’entitats gavanen-
ques així com un taller de te ràpia assistida
amb gossos guia. 

Una altra de les novetats és que han
estat els usuaris els que han confeccionat
el cartell que porta per lema “Posar color
a la memòria”.

INSCRIPCIONS OBERTES
L’objectiu de l’Associació amb aques  ta
activitat és “sensibilitzar la gent sobre

que és la malaltia, normalitzar-la i do -
nar a conèixer la nostra tasca”, explica
Meritxell Milian. La caminada s’adreça a
tothom que hi vulgui participar. Les ins-
cripcions estan obertes i es poden fer a la

Caminada de la FAGA de l’any passat 


