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El Juliol Jove, que aquests dies celebra la quar-
ta edició, ofereix múltiples alternatives a la
platja i a les terrasses, sens dubte, dos dels in-
drets més concorreguts de l’estiu a Gavà.

La programació, impulsada per l’Ajunta-
ment, es consolida entre el col·lectiu juvenil
que cada cop s’implica més en la iniciativa
aportant les seves propostes i organitzant acti-
vitats.

Enguany, el Juliol Jove farà saltar tots els rè-
cords de participació. En els cursos i tallers en
què es requeria inscripció prèvia es comptabi-

Cursos, tallers, seminaris, concerts, cinema a l’aire lliure
i esport, són algunes de les propostes que el Juliol Jove
ofereix als gavanencs de 14 a 35 anys

Gavà viu un juliol ple
d’activitats per als joves

litzen més de 300 joves, i són les activitats rela-
cionades amb les noves tecnologies de la infor-
mació les que han despertat més interès, junt a
les propostes procedents d’altres cultures del
món, com la dansa del ventre i la capoeira.

Propostes noves i altres ja consolidades que
enguany surten dels escenaris habituals per ar-
ribar també a altres equipaments i espais pú-
blics de la ciutat, com La Casa Gran, l’auditori
Marc Grau del parc del Mil·lenni, el parc del
Calamot i el Centre Municipal de Serveis de
Gavà Mar.

La tercera pista no ocasionarà
molèsties a Gavà Mar

La Comissió de seguiment ambiental de les
obres d’ampliació de l’aeroport ha decidit la
configuració preferent d’enlairaments i ater-
ratges de la futura tercera pista. Aquesta pista,
que serà operativa la primavera de 2004, uti-
litzarà la configuració oest, que vol dir que els
avions aterraran des de Barcelona direcció el
Prat i s’enlairaran direcció Castelldefels.

Aquesta era l’opció defensada per l’Ajunta-
ment de Gavà per evitar els problemes de so-
rolls a la zona de Gavà Mar.

El proper mes d’octubre la Comissió es tro-
barà per començar a definir les rutes de vol que
regiran la configuració oest.

La Comissió de seguiment ambiental està
integrada per AENA,  els ministeris de Foment
i de Medi Ambient, la Generalitat i els ajunta-
ments de Gavà, Castelldefels, Viladecans, Sant
Boi i el Prat.

 L’auditori Marc
Grau s’estrenava
com a escenari del
Juliol Jove amb les
sessions de cinema

Informa’t al telèfon gratuït 900 66 33 88
o a brugues.gavaciutat.net
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L’ampliació
de l’aeroport
no molestarà
els veïns de
Gavà Mar
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La tercera pista serà operativa la
primavera de 2004 i permetrà que
l’Aeroport del Prat dupliqui la
capacitat actual de trànsit

La Comissió de seguiment ambiental de les obres
d’ampliació de l’Aeroport del Prat ha decidit la
configuració preferent d’enlairaments i aterratges
de l’aeroport. En aquesta comissió hi ha represen-
tats els ministeris de Foment i Medi Ambient, la
Generalitat, els ajuntaments de Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Sant Boi i el Prat i AENA.

La representant de l’Ajuntament de Gavà, la re-
gidora de Medi Ambient i Transports Bruguers
Jardí, va mostrar satisfacció per la configuració
preferent elegida «de les dues configuracions pos-
sibles, est i oest,  s’ha aprovat l’oest, això vol dir
que els avions aterren de Barcelona direcció al
Prat i s’enlairen del Prat en direcció Castelldefels».

Segons Bruguers Jardí «la configuració Oest és
la més beneficiosa per a totes les ciutats que,
d’alguna manera, es veuen afectades per l’impacte
de la contaminació acústica, entre les quals la de
Gavà, en el barri de Gavà Mar».

Per a la regidora de Medi Ambient i Trans-
ports, arribar a
aquesta apro-
vació ha esta
possible «grà-
cies al compro-
mís de les ins-
titucions: dels
ministeris de
Foment i de
Medi Am-
bient, de la Ge-

neralitat, dels ajuntaments, d’AENA, i també del
PP de Gavà, que ha afavorit aquesta decisió. Aquest
consens garanteix la qualitat de vida dels ciuta-
dans».

L’Ajuntament de Gavà va demanar a la Comissió
que, a més de fer els estudis sobre quin tipus de
configuració era la més beneficiosa per a la pobla-
ció, «un cop decidit quines serien les rutes de vol i
els sistemes per amortir el soroll que han de regir
el sistema de funcionament dels avions i de l’aero-
port es faci un reglament sancionador per a aquells
pilots i companyies que no compleixin les condi-
cions establertes per la Comissió».

La propera reunió de la Comissió de seguiment
ambiental de les obres d’ampliació de l’Aeroport
del Prat, tindrà lloc a l’octubre per començar a de-
finir les rutes de vol que regiran la configuració
oest i en els sistemes d’amortiment dels sorolls que
hauran d’aplicar-se a la flota d’avions que aterra-
ran i s’enlairaran a l’Aeroport del Prat.

 La configuració preferent aprovada garanteix la qualitat de vida dels ciutadans

Activitat
L’aeroport acollirà
40 milions de
passatgers cada
any

Colonias saharauis
Hanna Mohamed, Matusegra Lebeidi y Manana Nafa pasarán, un año más, el verano en Gavà en el
marco de las colonias promovidas por el Ayuntamiento en colaboración con la sección local de
l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí. Una experiencia en la que están acompañadas de
otros siete niños y niños procedentes de los campamentos de refugiados del desierto argelino de
Tindouf: Moulai Omar, Salama Salek, Bachir Khalil, Brahim Mohamed, Hassina Mohamed, Cheikh
Abba y Ali Mehdi. Gavà ofreció a todos ellos una fiesta de bienvenida que tuvo como escenario los
jardines de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

Como viene siendo habitual, los pequeños, que tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12
años y viven en condiciones muy precarias, participan este mes de julio en el Casal Municipal
d’Estiu. Una actividad lúdica en la que comparten juegos y vivencias con niños y niñas de Gavà y
que  alternan con las revisiones médicas, en las que se inciden especialmente en la salud ocular y
bucal de los menores. A las actividades propias del Casal se añaden la visita al zoo, organizada por
la Fundació Nostra Senyora de Brugués, y la Fiesta Central que reunirá este domingo, 20 de julio,
a todos los niños saharauis que pasan el verano en Catalunya en el parque de la Pegaso, en el barrio
barcelonés de Sant Andreu.

El próximo mes de agosto, los niños del Sáhara podrán disfrutar de un mes de descanso con las
familias con las que conviven.

 Los niños saharauis con las familias de acogida
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