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El passat 10 de setembre vam celebrar 
la Diada local més diversa i amb més 
participants. Va ser un èxit. Tothom fent 
pinya. Una gran festa on els pensaments 
estaven lligats en el fosc present lluitant 
contra les clavegueres d’un 
estat opressor que vulnera 
drets civils i polítics. Però 
també en el futur, en la 
República, on una de les 
claus passa per enfortir el 
municipalisme. 
Sempre diem que el viatge 
més llarg comença amb 
la primera passa. Arribarem lluny si 
primer hem sigut capaços de recórrer 
allò que teníem a prop. La República 
Catalana no ens caurà del cel, no hi ha 
cap camí màgic. La guanyarem si la 
treballem abans des de tots els fronts, i 
això passa per enfortir el municipalisme. 

Som la primera trinxera per construir-la. 
Estem lluitant contra un estat que, ara fa 
un any, no va poder aturar el referèndum 
de l’ 1-O per demanar la independència. 
Un acte que commemorarem tots els dies 

fins a la victòria final. 
Hem d’exportar a tot el 
món que va ser una victòria  
davant la brutalitat de les 
forces d’ocupació. Una 
violència mai vista contra 
la població civil i amb total 
impunitat. Aquell dia la 
democràcia es va imposar, 

amb dignitat i civisme i molts plors 
al final del dia. El comportament dels 
gavanencs i gavanenques lluitant davant 
els seus col·legis per votar va ser èpic. 
I vam votar. De la mateixa forma que la 
democràcia s’imposarà. 

Visca la terra lliure!

Albert Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà i candidat a l’Alcaldia

Gavà viu la Diada més multitudinària
Gavà va viure el pas-
sat 10 de setembre la 
commemoració local 
més mult i tudinàr ia 
de la Diada, des que 
aquest acte es va ini-
ciar l’any 1992, impulsat 
per ERC. 
   El monument als Màr-
tirs del 1714 va acollir 
més ofrenes i parla-
ments que mai, eviden-
ciant així el creixement 
continuat i la transver-
salitat, pluralitat i cen-
tralitat de la trobada. A 
l’acte hi van participar 
representants locals 
de la CUP (per primer 
cop), Demòcrates de 
Catalunya, JuntsxGa-

Més d’un miler de per-
sones van participar la 
tarda del 30 de setem-
bre en l’acte organitzat 
a l’avinguda Diagonal de 
Gavà per commemorar a 
nivell local el primer ani-
versari del referèndum 
de l’1d’octubre.  
   La festa va comptar 
(com es pot veure a les 
fotos adjuntes) amb ac-
tuacions musicals, un 
sopar solidari  per ajudar 
els presos i els exiliats i  
els parlaments de David 
Minoves, Gemma Domè-
nech i gavanencs que 
van participar en l’1-O i 
van recordar la seva ex-
periència en  aquella jor-
nada històrica.  

La ciutat recorda el referèndum  de 
l’1-O amb una festa a la Diagonal

và, JuntsxCatalunya, les 
Joventuts Nacionalistes 
de Catalunya i ERC.    
   La delegació d’Esquerra 
la van encapçalar el 
president de la federa-
ció comarcal del par-
tit al Baix Llobregat i 
l’Hospitalet i diputat al 
Parlament, Jordi Albert, 
i el portaveu municipal i 
candidat a l’alcaldia de 
Gavà, Albert Massana.
  Tots dos es van adreçar 
al nombrós públic assis-
tent mitjançant uns par-
laments on van insistir en 
la importància de seguir 
fent República des dels 
municipis, especialment 
al Baix Llobregat i l’àrea 

metropolitana de Bar-
celona, on es disputa la 
partida decisiva. 
   També hi van parti-
cipar en les ofrenes 
florals i els parlaments 
els sindicats Unió de 
Pagesos i la Intersin-
dical-Confederació 
Sindical de Catalunya 
i entitats emblemàti-
ques de la ciutat com 
la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME), la 
Companyia General del 
Foc, els Castellers de 
Gavà, els Grallers de la 
Font Groga, l’Associació 
Veïnal del Barri del 
Centre, el col·lectiu La 
Mata de Jonc, el Comitè 

de Defensa de la República 
(CDR) de Gavà, l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i 
Òmnium Cultural. 
  Els participants van co-
incidir a exigir de nou 
l’alliberament de les pre-
ses i els presos polítics 
i el retorn dels exiliats, 
ostatges d’una farsa judi-
cial criticada a tot Europa. 
També van deixar clar que, 
malgrat la repressió de 
l’Estat espanyol, cada dia 
hi ha més catalans que do-
nen suport a la República.
   L’acte va cloure amb la 
creació, entre tots els as-
sistents, d’un gran llaç groc 
al mig del qual es va alçar 
un pilar dels castellers. 
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L’Ajuntament es posiciona en suport de 
la llibertat d’expressió a l’espai públic
El Ple de setembre  va 
aprovar una moció pre-
sentada per ERC on es 
defensa el dret a la lliber-
tat d’expressió a l’espai 
públic, tal com està reco-
negut a les lleis vigents. 
Hi van votar a favor GSSP, 
PdeCAT, Demòcrates i el 
PSC. PP i C’s ho van fer en 
contra.
  La declaració política ar-
gumenta que una societat 
democràtica es basa en 
el contrast de parers i la 
diversitat ideològica. 

Joan Carles Javierre: «La ciutat s’ha
d’adaptar més i millor a les bicicletes» 

Gabriel Rufián reivindica a can Tintorer 
el paper dels barris per fer República 
El diputat d’ERC al Congrés, 
Gabriel Rufián, va visitar 
el 15 de setembre el barri 
de can Tintorer, acompa-
nyat del portaveu del grup 
municipal d’Esquerra i 
candidat a l’alcaldia, Albert 
Massana.  La jornada  va 
començar amb un acte a 
la plaça de Blas Infante, on 
Rufián va debatre una hora 
i mitja amb els assistents, 
sota la idea que la Repú-
blica es fa des dels barris, 
solucionant els problemes 
quotidians que afecten el 
benestar dels veïns. 

«Són necessaris més 
canvis per facilitar la 
mobilitat en bici. Per 
fer-ho cal la voluntat 
de l’administració»

«S’han de pacificar 
carrers i crear nous 
carrils segregats que 
et portin on vulguis i no 
s’acabin de sobte»

«El Bicibox funciona bé. 
En calen més, tot i que 
el futur ideal seria viu-
re en una ciutat sense 
bicicletes robades»

Joan Carles Javierre va 
néixer fa 52 anys a Bar-
celona. Viu i treballa a 
Gavà, on dirigeix una em-
presa de disseny gràfic i 
comunicació. L’altra gran 
passió de la seva vida és 
la bici. Forma part del Club 
Ciclista Rat Penat, creat a 
Castelldefels i que, recent-
ment, ha traslladat la seu 
social a la nostra  ciutat. 
   
Recordes la teva primera 
bicicleta?   
Era de color grana (no re-
cordo la marca). Amb ella  
vaig aprendre a anar en 
bici per Santa Coloma de 
Cervelló. La següent la tinc 
més present, era una Torrot 
plegable vermella amb la 
qual ja pujava a Begues. 

Per què s’ha traslladat el 
CC Rat Penat a Gavà? 
Som una entitat petita, amb 
uns 100 socis i simpatit-
zants. El passat juny es va 
escollir nou president, que 
és de Gavà. La Federació 
Catalana de Ciclisme reco-
mana que s’utilitzi l’adreça 
personal del president com 
a seu social si l’entitat no 
té una altra opció. I així 
ho hem fet.  

S’hauria de facilitar més 
la circulació en bici per la 
ciutat?   
Sí, és  possible i necessari. 
La mobilitat a Gavà ha 
anat canviant i els carrers 
s’han adaptat. Cada dia hi 
ha més persones que es 
desplacen de forma habi-
tual en bici i fer més canvis 
depèn només de la volun-
tat de l’administració per 
transformar els usos de 
les vies públiques i la dels 
habitants, preocupats pel 
seu entorn i la seva salut.

Tens propostes? 
Cal pacificar més carrers, 
com s’ha fet al Prat i Cas-
telldefels, senyalitzant 
la via pública amb picto-
grames de bicicletes. Fer 
d’una vegada carrils bici 
intel·ligents que et portin 
de debò als llocs on vols 
anar i no que s’acabin de 
sobte sense continuïtat, 
com esdevé actualment. 
Alhora, s’ha de reclamar 
que les voreres siguin de 
forma prioritària per als 
vianants. S’ha de facilitar 
que les bicicletes tinguin 
espais propis per on circu-
lar i no hagin d’anar per les 
voreres.   

  També sosté que el marc 
de llibertats permet i ga-
ranteix que les idees es 
puguin difondre i divulgar, 
com s’especifica a l’article 
20.1 del text constitucional 
encara vigent a Catalunya. 
   La moció recorda que 
l’espai públic és un lloc de 
discussió i contrast de pa-
rers. Ha de servir per anun-
ciar actes i activitats dins 
d’una societat viva i plural.  
És per això que qualsevol 
prohibició o limitació, ni que 
sigui sota l’aparença d’una 
falsa neutralitat, és profun-
dament antidemocràtica i 
no es pot admetre.

El Ple de setembre 
aprova una moció 
d’ERC que defensa la 
difusió i el contrast 
d’idees als carrers 
sense cap limitació

  

No s’hi valen mitges tintes 
Sembla estrany que la convivència hagi de ser 
votada, en lloc de practicada. Però així estem. 
El passat Ple de setembre es van debatre, 
no només dues declaracions polítiques 
sobre la convivència, de signe totalment 
diferent, sinó dos models de convivència, 
fortament diferenciats; La 
primera declaració, presentada 
per Cs, era, en el fons, una 
proposta en pro d’una suposada 
“neutralitat” de l’espai públic 
que significa, directament, 
el silenciament de qualsevol 
pronunciament o opinió política 
al carrer... sempre que no sigui coincident 
amb el de Cs, per descomptat; que és tant 
com dir de la dreta més extrema que avui 
en dia tenim a les nostres institucions vol 
decidir què podem expressar a la via pública 
i què no. L’altra declaració, presentada 

per ERC plantejava que l’espai públic, 
que efectivament és de tots, ha de ser el 
lloc on trobar-se, contrastar idees i ha de 
poder contenir tota la diversitat i pluralitat 
de pensament de la societat en què vivim, 
sense que cap censor ideològic decideixi 

què pot ser-hi o no expressat 
o discutit. Òbviament, el PP es 
va abonar amb entusiasme 
i va votar favorablement la 
declaració de Cs, era d’esperar; 
més ens ha de fer pensar el 
posicionament del PSC, que va 
votar afirmativament a totes 

dues declaracions. El paper ho aguanta tot, 
ja ho sabem, però la realitat no: o estem a 
favor de la llibertat d’expressió amb totes 
les seves conseqüències, o no. Posar-se a 
favor del text que va presentar Cs significa 
donar la raó a l’extrema dreta. Perillós.

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

   A la trobada hi han parti-
cipat persones significades 
de les associacions veïnals 
de can Tintorer, Les Colo-
meres, Can Tries, Ausiàs 
March, Gavà Mar, Centre 
i Les Panes, i el Síndic de 
Greuges, Joan Martínez. 
   Rufián i Massana van par-
lar sobre millores urbanís-
tiques als barris de Gavà, 
la mobilitat, l’aparcament, 
els menjadors escolars, les 
llars públiques per a la gent 
gran, els serveis socials, la 
sanitat i el soroll dels avi-
ons i l’aeroport.  

Qué opines del Bicibox, la 
xarxa d’aparcaments per 
a bicis de l’àrea metropo-
litana de Barcelona?  
És una bona iniciativa. Són 
segurs, els usuaris dispo-
sen d’una assegurança en 
cas de robatori i el servei 
és, de moment, gratuït. 
 
N’hi ha suficients a Gavà? 
O cal recol·locar-los? 
En caldrien més. Per exem-
ple, els tres de l’estació de 
tren s’omplen molt ràpi-
dament al matí. D’altra 
banda crec que seria molt 
útil instal·lar més apar-
caments convencionals al 
costat d’aquipaments pú-
blics com ara els Centres 
d’Atenció Primària (CAP), 
les escoles...   
    
Et semblen correctes les pe-
nalitzacions actuals per fer 
un mal ús del Bicibox? 
Hi ha una penalització 
econòmica si no retires la 
bicicleta abans de 48 hores,  
els dies feiners, i abans de 
72 hores, els caps de set-
mana. És un bon mètode, ja 
que l’objectiu ha de ser, lò-
gicament, facilitar una ro-
tació constant d’usuaris. 

Tenint en compte que cada 
cop hi ha més usuaris, quin 
és el futur del Bicibox?
És una solució temporal 
per evitar els robatoris de 
bicicletes, un dels grans 
problemes a les nostres 
ciutats. No passa el mateix 
a altres llocs amb cultures 
diferents, com Copenha-
guen i Àmsterdam,  on no cal 
un sistema com el Bicibox. 

Què falla, doncs? 
Fallem alguns de nosaltres. 
Una societat avançada no 
hauria de robar bicicletes. 
Tot i això, quan les fa servir 
de manera massiva i amb 
un mínim de precaucions 
de seguretat, els robatoris 
són menors, ja que se’n 
normalitza l’ús. Cal ser, 
doncs, més usuaris de la 
bici a la via pública. 

Patinets i ginys elèctrics 
s’hi han afegit els darrers 
temps, complicant la convi-
vència a les voreres...
És com tot a la vida. Amb 
educació i respecte hi ha 
espai per a tothom. Sempre 
em poso en el lloc dels al-
tres. No faig a ningú el que 
no vull que em facin a mi.

A l’àrea metropolitana 
s’implantarà el 2019 un 
lloguer de bicis elèctriques. 
Què en penses? 
Diuen que costarà 30€ l’any 
als usuaris. I que els ajun-
taments (entre ells el de 
Gavà) hauran de pagar amb 
l’AMB 600.000 euros anuals 
per al manteniment, una 
xifra que m’esgarrifa. Veig 
millor facilitar que la gent 
tingui bicis pròpies, sense 
por a ser atropellats i que 
ens les robin. I ajudar a 
comprar-les o fer una ven-
da massiva a bon preu a qui 
demostri que les fa servir. 
   
Els clubs ciclistes ajuden a 
fer més usuaris? 
I tant. Es creen grups de 
gent amb un nivell similar 
que fan sortides, s‘entrenen 
i competeixen. Us esperem 
al Club Ciclista Rat Penat!

  

Millorar el benestar social
Crec que Gabriel Rufián representa molt bé, 
pel seu origen i trajectòria vital, a la gent 
que reivindiquem més polítiques públiques 
adreçades a millorar els nostres barris. 
L’experiència que està acumulant durant 
aquesta etapa com a diputat al 
Congrés l’està convertint en un 
polític jove i preparat per ajudar a 
tirar endavant un projecte republicà 
que s’ha de centrar a impulsar 
canvis socials que repercuteixin 
en el benestar de  les persones en 
el seu dia a dia.  
    Ell va néixer i créixer a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, entre el barri de Fondo de  
Santa Coloma de Gramenet i Badalona, i 
coneix personalment quins són els nostres 
problemes i reivindicacions. D’això es va 
parlar a l’acte del 15 de setembre a can 

Pedro Agudo
President de l’Associació de Veïns de Can Tries

El diputat d’Esquerra 
al Congrés va debatre 
amb ciutadans i
representants veïnals 
de Gavà sobre les 
seves reivindicacions

Tintorer, on el public assistent, entre el 
qual hi havia gent de diferents associacions 
de veïns locals, va fer moltes preguntes 
no només en clau nacional, sinó també en 
referència a  les mancances del dia a dia 

que patim als barris de Gavà, 
com esdevé amb el de can Tries. 
   En aquest sentit, els ciutadans 
que vivim fora del centre ens 
sentim una mica abandonats per 
part del  govern de  l’Ajuntament. 
Ens  ca len  més  acc ions  i 
iniciatives reals i menys gestos 

i anuncis propagandístics. Volem que ens 
escoltin i ens ajudin a concretar propostes. 
També és important que els veïns vulguin 
implicar-se  més en la gestió dels seus 
barris i col·laborin amb les associacions 
que els representen.    

Dalt, Javierre pujant el Rat Penat.  Sota, alguns dels integrants de l’entitat, el 2016. 

Petició per agrupar els jutjats al 
voltant de la plaça Batista i Roca
El grup municipal d’ERC va 
proposar al Ple de setem-
bre l’agrupament dels jut-
jats de la ciutat al voltant 
de la plaça Batista i Roca.
   Per la seva condició de 
capital de districte judicial, 
Gavà acull equipaments 
repartits en tres indrets 
diferents: el carrer de Ber-
nat Metge, l’avinguda Dia-
gonal i a una illa entre el 
carrer de la Concòrdia i la 
plaça Batista i Roca. 
   Actualment s’estan fent 
habitatges en una parcel·la 
d’aquesta zona i hi ha un 
espai lliure on es podrien 
ubicar els jutjats que no es 

troben en aquesta part de 
la ciutat. Per fer-ho pos-
sible, l’Ajuntament hauria 
de promoure la modifica-
ció urbanística del solar, 
ampliant els seus usos -
ara només residencials- a 
equipaments judicials.
Aquesta operació perme-
tria a la Generalitat ad-
quirir l’espai i fer els nous 
edificis. ERC-Gavà ha tras-
lladat la proposta a la Con-
selleria de Justícia, que hi 
ha donat el vistiplau.
   El govern local va dir que 
no cal fer la requalificació 
i que es posa a disposició 
de la Generalitat.

Passos de vianants que posen  
en perill la seguretat viària
ERC-Gavà va instar el go-
vern local, al Ple de setem-
bre, a adaptar els passos 
de vianants sobrealçats 
a la norma, evitant l’ús de 
pintures lliscants i fent 
superfícies rugoses. 
   La proposta recull les de-
núncies de veïns de Gavà 
Mar i de clients del Barna-
sud, on s’han pintat ratlles 
vermelles que posen en 

perill la seguretat viària 
(foto). L’equip de govern va 
dir que compleix la norma 
a Gavà Mar i no pot fer res 
a Barnasud, que depèn de 
l’empresa promotora.

Diferents imatges de l’acte públic protagonitzat per Rufián a Gavà el 15 de setembre.

L’alcaldessa promou destruir 
bosc a can Mas... naturalment
En un nou episodi de la far-
sa del govern local socia-
lista, que gasta diners pú-
blics en campanyes per fer 
veure que defensa el medi 
ambient (naturalment), el 
Ple de juliol va aprovar 
els tràmits per reduir sòl 
forestal a l’entorn de la 
masia de can Mas i facilitar 
promocions privades.
   ERC va reclamar al Ple 

de setembre que s’obri un 
procés previ de participa-
ció ciutadana i l’equip de  
govern va respondre que  
aquests terrenys ja perme-
tien fer-hi construccions.

Ajut social per donar una mort 
digna a animals de companyia

ERC-Gavà va presentar una 
proposta al Ple de setem-
bre per facilitar que els pro-
pietaris d’animals de com-
panyia amb pocs recursos 
puguin garantir-los, arribat 
el cas, una mort digna. 
   El prec volia respondre  al 
problema que pateixen les 
persones de Gavà amb pocs 
ingressos econòmics quan 
arriba el moment de sacri-
ficar els seus animals de 
companyia. Les tarifes de 
les clíniques veterinàries 
són, sovint, massa eleva-
des per a la seves possibi-
litats (centenars d’euros), 
ja que inclouen el tracta-

ment final i la incineració.
 Aquesta situació de-
riva en molts casos en 
l’abandonament dels ani-
mals al carrer, on moren 
sense unes condicions mí-
nimes de dignitat i generen 
problemes de salut pública.     
   Seguint l’exemple d’altres 
municipis, Esquerra  va 
demanar que l’Ajuntament 
assumeixi una part de 
l’operació, sempre que els 
propietaris acreditin no te-
nir prou recursos. El govern 
local  va desestimar la pro-
posta i va dir que és obliga-
ció dels propietaris assu-
mir aquestes despeses. 

L’Ajuntament va presentar 
abans d’estiu un sistema 
provisional per retenir les 
avingudes d’aigua residual 
a la riera dels Canyars, 
fet d’unes estructures de 
formigó que havien de 
fer de dic de contenció. 
S’executava així, en part, 
una proposta d’ERC per 
evitar contaminar el litoral. 
   Malauradament, la forta 
intensitat dels temporals 

Nou projecte per evitar l’arribada 
d’aigües residuals a la platja

d’agost va trencar la  barre-
ra (vegeu a les fotos), i va 
omplir de nou la platja de 
detritus. Esquerra va pro-
posar al Ple de setembre 
que l’Ajuntament s’acollís 
a unes subvencions de
l’Agència Catalana de 
l’Aigua per fer un dic d’obra. 
L’equip de govern es va 
desentendre del problema 
al·legant que és competèn-
cia de la Generalitat.

«La millor política 
pública per tenir més 
usuaris és ajudar a 
comprar bicis, no pas 
promoure el lloguer»
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Ciutat activa

El castell d’Eramprunyà 
va acollir el 30 de setem-
bre una nova edició de 
l’Aplec de Sant Miquel, 
una de les tradicions 
més antigues de Gavà.
   A les activitats habituals 
s’hi va afegir enguany un 
homenatge a Pompeu 
Fabra, coindidint amb 
el 150è aniversari del 
seu naixement, on es va 
defensar la vitalitat de la 
llengua catalana. 

L’Aplec de Sant Miquel defensa 
la força de la llengua catalana

Fer cultura local és fer país
L’Aplec de Sant Miquel és un dels 
principals moments de l’any on ens 
trobem les diferents entitats que 
fem cultura popular a Gavà. N’hi 
hauria d’haver més, ja que la 
vitalitat d’un poble depèn en 
bona part de la seva xarxa 
cívica i social.  
I fer cultura a la ciutat 
és també fer país, com 
s’ha demostrat a l’edició 
d’enguany amb  l’homenatge 
a Pompeu Fabra i a la nostra 
llengua. Pel que fa als Castellers 
de Gavà, aquesta temporada estem 
anant a més. A la Festa Major de Sant 

Pere vam carregar el 5d6 i hem acabat 
setembre amb una bona actuació al barri 
del Serrallo de Tarragona. A l’octubre 
viurem dues diades importants a casa, 

la de l’homenatge pòstum 
a Jordi Calatayud i la de la 
colla. I el 18 de novembre 
acollirem a la  plaça Balmes 
una trobada de totes les 
colles del Baix Llobregat. 
També esperem comptar 
abans que acabi l’any amb 
una estructura amb xarxa al 

nostre local d’assaig, a la piscina de la 
Diagonal, que ens permetrà fer un salt 
qualitatiu molt important.

Neus Pino
Cap de colla dels Castellers de Gavà 

Tribut a Melcior Olivella i el 
Grup Ecologista les Agulles

Caminada per la serra de les 
Ferreres el dia 21 d’octubre

La Fundació Nostra Se-
nyora de Brugués de Gavà 
va lliurar el 8 de setem-
bre els premis anuals a 
persones i entitats per la 
seva tasca en benefici de 
la comunitat (foto). 
   El principal guardó fou, 
a títol pòstum, per a Mel-
cior Olivella Campmany, 
com a impulsor i crea-
dor de la Fundació, a fi-
nals dels anys 80.  

   També van ser premiats 
el Grup Ecologista les 
Agulles, que enguany ce-
lebra el desè aniversari, i 
Ana Sánchez i Rosa Maria 
Llauradó, per la seva tas-
ca en el voluntariat social.

La setena edició de la 
Caminada per la Serra 
de les Ferreres canvia de 
dates i es farà enguany el 
21 d’octubre.
   La prova, organitza-
da per les associacions 
veïnals dels barris de  
can Tries, ca n’Espinós 
i  Bruguers -amb la 
col·laboració de la Unió 
Muntanyenca Erampru-
nyà (UME)- tindrà un re-

Seguidors del FC Gavà creen  
una grada jove d’animació
Un grup de joves se-
guidors del FC Gavà ha 
creat una grada popular 
per animar l’equip a 
l’Estadi de la Bòbila.
   Els promotors de la ini-
ciativa volen anar més 
enllà i participar també 
en activitats culturals 
i esportives a la ciutat 
i des de les xarxes so-
cials, amb l’objectiu de 

corregut de 8,5 quilòme-
tres, amb un desnivell de 
490 metres.
   La sortida i l’arribada 
estaran a l’ermita de 
Bruguers. La inscripció 
és gratuïta.  

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

La platja de Gavà va aco-
llir entre el 22 i el 23 de 
setembre un concurs de 
pesca esportiva. 
   Aquesta modalitat té 
nombrosos seguidors a 

Estrena de la nova seu de la 
Penya Blaugrana Gavanenca
La Penya Blaugrana Ga-
vanenca  va estrenar a 
l’agost seu social, coin-
cidint amb l’inici de la 
temporada 2018-2019.
   Després d’un curt pe-
ríode a la Rambla Vay-
reda, l’entitat torna al 
carrer Sant Pere, tot i 
que en un local diferent, 
al bar Tinc Gana, ubicat 
al número 89. 

Els veïns del carrer de la 
Mercè van celebrar, un 
any més, la diada de la 
patrona que dona nom 
a la via (foto).     
   Com que la festivitat era 
en dilluns, l’acte es va ce-
lebrar la nit de dissabte, 
22 de setembre, i va om-
plir d’activitats i partici-
pants el tram del carrer 
que fa cantonada amb 
Rius i Taulet. 

Èxit d’activitats i públic a la 
festa del carrer de la Mercè

Cultura popular 
Entitats del Xerinolis organitzen una festa al 
Parc de la Torre Lluc per fomentar el Seguici
Diferents entitats del 
Xerinolis gavanenc van 
organitzar el passat 
15 de setembre, amb 
l’assistència de força pú-
blic, una trobada de cul-
tura popular al Parc Mu-
nicipal de la Torre Lluc.  
   Aprofitant l’inici del 
curs i la cerca d’activitats 
extraescolars per part de 
les famílies, les colles 
van sortit al carrer a ofe-
rir la seva àmplia gama 
de propostes culturals 
per al públic més menut 
de la ciutat.  
  Una de les principals 

Celebració a la platja d’una 
competició de pesca esportiva

contribuir a dinamitzar 
l’actual xarxa cívica ga-
vanenca.

activitats fou la creació, 
mitjançant una gimca-
na de proves entre els 
assistents, d’un  trenca-

closques gegant (a la fo-
tografia), que reproduïa 
el cartell de la trobada, 
format per diferents ele-
ments del Seguici popu-
lar de Gavà. 
   A l’acte hi van parti-
cipar l’Esbart Brugués, 
els Bastoners de Gavà, 
la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME), la 
Cuca Mallola, els Caste-
llers de Gavà, l’Agrupació 
de Gegants i Gegantons, 
els Grallers l’Anguila, el 
grup de percussió Sona-
quetomba i la Companyia 
General del Foc.  

la zona i, durant l’any, se 
celebren al litoral local  
diferents proves, amb la 
participació de pesca-
dors de diferents muni-
cipis de Catalunya.


