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Millorar l’accés a un dret bàsic
Cal ampliar el parc immobiliari protegit 
a tot el terme municipal. La millora 
de l’accés a un habitatge digne és 
imprescindible. Per això, els republicans 
vam demanar al darrer Ple  
l’obligatorietat de reservar 
per aquest objectiu el 30% 
de l’obra nova (amb més 
de tres habitatges) i de les 
grans rehabilitacions. Al 
futur Espai Roca i al Pla de 
Ponent ja regeix aquesta 
norma, però al nucli urbà i a 
Gavà mar, no. Cal, doncs, que el govern 
municipal faci els passos legals per 
modificar el Pla General Metropolità 
(PGM) i fer realitat aquesta demanda. 

Des del punt de vista social, l’accés a un 
habitatge digne és un element primordial 
per a l’emancipació dels joves. Hem de 
garantir-los aquest dret bàsic per evitar 

que s’hagin d’endeutar i 
dependre de tercers per 
gaudir d’una vida autònoma.  
I cal que l’administració 
sigui proactiva per combatre 
les mancances i debilitats 
creixents en aquest àmbit.
   D’altra banda, aquest ha 
estat el segon Nadal amb 

presos polítics i exiliats a casa nostra. 
Separats de les famílies per una repressió 
policial i judicial antidemocràtica i 
irracional. Llibertat per a elles i ells!

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

ERC proposa destinar el 30% d’obra nova 
a habitatge protegit com es fa a Barcelona
El grup municipal d’ERC-
Gavà va presentar al Ple 
de desembre una pro-
posta on insta el govern 
municipal a obligar els 
promotors a destinar 
a habitatge protegit el 
30% de les promocions 
d’obra nova amb més de 
tres cases que es facin 
al nucli urbà o al barri 
de Gavà Mar.
  La demanda inclou els 
projectes de rehabilita-
ció i els canvis d’usos, 
per exemple d’oficines 
i locals comercials a 
habitatge, i per fer-la 
efectiva s’hauria de mo-
dificar el Pla General 
Metropolità (PGM).
  Esquerra recorda que 
la ciutat de Barcelona 
ha aprovat recentment 
aquest canvi de la le-
gislació urbanística per 
destinar, de forma obli-
gatòria, una tercera part 
del volum edificable a 
pisos per a les persones 
i les famílies amb menys 
recursos. 
  A Gavà, el planeja-
ment previst a l’entorn 
exterior del nucli urbà 

en projectes de grans 
dimensions com el Pla 
de Ponent i l’Espai Roca, 
també contempla reser-
var una part dels nous 
habitatges a aquest ús.
  Aquesta norma no re-
geix, però, al centre de 
la ciutat i al barri de Gavà 
Mar, on també s’estan 
projectant noves edifi-
cacions i rehabilitacions 

de les ja existents. És 
per això que ERC con-
sidera oportú, des del 
punt de vista social i de 
millora de l’accés a un 
habitatge digne, ampliar 
l’obligatorietat de reser-
var un parc immobiliari 
protegit a tot el terme 
municipal.
  El govern local (PSC i 
Demòcrates) va demanar Tres promocions immobiliàries al centre urbà.

«prudència» pels «pos-
sibles riscos jurídics i 
econòmics» d’aquesta 
mesura, tot indicant que 
no està clar que se’n po-
gués fer una modificació 
del PGM com l’aprovada 
a Barcelona. Per aquest 
motiu, va demanar un 
temps de reflexió per 
saber com es pot enfocar 
millor la demanda.
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Proposta per millorar la transparència i  
el control de la gestió de l’Ajuntament
Tot i que el reglament or-
gànic de l’Ajuntament de 
Gavà obliga el govern local 
a respondre en un termini 
màxim de 30 dies les pre-
guntes escrites i peticions 
de documentació per part 
dels grups polítics del 
consistori, l’incompliment 
d’aquesta norma és siste-
màtic. Fins al punt que s’ha 
convertit en un defecte 
estructural que, en el cas 
d’ERC, fa que s’acumulin 
respostes pendents des 
de l’any 2016.  

Julio Tenorio (AAVV Ausiàs March): «El 
mon veïnal segueix molt viu a Gavà» 

ERC demana que es deixin de contractar
empreses amb seu a paradisos fiscals  
ERC-Gavà va presentar al 
Ple de desembre una pro-
posta per no contractar als 
concursos  municipals em-
preses amb seu a paradisos 
fiscals.   
   Esquerra recorda que 
aquesta pràctica genera 
una discriminació en el pa-
gament d’impostos entre 
les grans multinacionals i 
les petites i mitjanes em-
preses que no volen o no 
poden fer-ne ús.  

«Les associacions 
ens hem d’adaptar als 
canvis que han viscut 
els barris i a les noves 
demandes de la gent»

«Tot i que ara fem més 
activitats lúdiques s’ha 
de mantenir l’esperit 
original de reivindicar 
millores socials»

Julio Tenorio Palacio 
va néixer Barcelona fa 
48 anys. Des del mes 
d’abril passat presideix 
l’Associació Veïnal i Cul-
tural Ausiàs March, una de 
les entitats de barri dega-
nes a la ciutat, que recent-
ment ha celebrat el seu 
47è aniversari.  
   
Com va  anar el canvi 
de junta directiva i quin 
motiu us va portar a 
l’actual equip a presen-
tar-vos-hi?   
Nosaltres vam ser els únics 
candidats que s’hi van pre-
sentar i vam guanyar la 
votació d’acceptació amb la 
majoria absoluta dels su-
fragis. El primer que ens va 
impulsar a oferir-nos per 
al càrrec van ser les ganes 
que tenim de fer un canvi al 
barri, de tornar als antics 
costums, que feien que 
Ausiàs March fos una zona 
exemplar i popular a la 
ciutat. Un altre objectiu és 
tornar als veïns la il·lusió 
de viure on són. Per fer-
ho possible disposem de 
temps i d’un gran equip.  
   
Es tanca, llavors, una etapa 
i en comença una de dife-
rent, o la vostra idea és ser 
continuistes?  
Comença una altra de di-
ferent, però sempre se-
guint els orígens del barri. 
És a dir, seguint els cos-
tums i les festes que ja es 
feien, tot que d’una forma 
innovadora i millorada 
per prosperar i tenir mes 
col·laboració del veïns.  
   
Quin és el vostre programa 
d’actuació?   
Es basa a oferir activitats, 
tallers i festes. Per als  nens 
comptem amb el casalet, un
projecte per ajudar-los a 
fer les seves tasques esco-
lars. També tenim un taller 
de circ i malabars per des-
envolupar la intel·ligència 
corporal. Pel que fa a les 
festes ens visiten el Pare 
Noel i la castanyera i cele-
brem el Carnestoltes. 
   
I per als més grans? 
Hi ha tallers de pila-
tes, de puntes de coixí i 
d’aprenentatge de lectura 
i escriptura. També oferim 
classes de romaní i aquest 
gener començarem amb 
les de castellà per a nouvin-
guts. A més,  fem festa per 
Sant Jordi i commemorem 
l’aniversari del barri. 

   Per aquest motiu, el grup 
municipal d’Esquerra va 
presentar al Ple de des-
embre una proposta per 
instar, de nou, l’equip de 
govern a respondre les 28 
preguntes escrites acu-
mulades aquest mandat 
en el moment de registrar 
el  prec, 25 d’elles fora del 
termini legal. 
   La resposta fou que els 
serveis tècnics municipals 
no donen sempre l’abast, 
una excusa que ERC consi-
dera insuficient davant la 
prioritat d’oferir des de les 
administracions la màxima 
transparència possible.

El govern incompleix 
de forma sistemàtica 
la norma que obliga a 
contestar en 30 dies 
les preguntes dels  
grups polítics

  

«Vuelva usted mañana»
No és novetat que un grup municipal es 
queixi que l’equip de govern incompleix 
la normativa que l’obliga a respondre en 
un termini determinat les preguntes o 
sol·licituds d’informació que li arriben. 
En els anys que fa que formo part del 
consistori, de fet, ha estat una 
constant. Però sobta que no es 
pugui resoldre un problema 
tan simple, i més que no hagi 
millorat la situació tenint en 
compte que l’administració, 
en els últims anys, ha estat 
obligada a aplicar mesures per 
avançar en transparència. Si la informació 
és tan difícil d’aconseguir, com es pot fer un 
control correcte de l’actuació dels equips de 
govern? Com es pot aplicar el principi de 
transparència en la gestió si no es dona la 
informació que es demana d’acord amb la 

llei i la pròpia normativa municipal?
Però aquest no és l’únic cas en què les 
respostes per part de l’Ajuntament es 
retarden. També són una constant les 
queixes de comerciants i promotors que 
veuen com les seves llicències d’obres 

tarden mesos i mesos, posant 
en perill la viabilitat de negocis i 
dificultant l’activitat econòmica a 
la ciutat; quants negocis deixaran 
d’implantar-se a Gavà per culpa 
de la gestió d’un tràmit burocràtic 
que en altres municipis es 
pot obtenir amb molta més 

diligència? Com pot ser que la burocràcia 
municipal sigui tan desesperantment lenta, 
sense que cap equip de govern hi posi 
remei? Un Ajuntament que no gestiona amb 
agilitat és un llast per a la ciutat, i en el segle 
XXI no val el «vuelva usted mañana».

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

   Els paradisos fiscals 
també fan minvar la re-
captació pública, essencial 
per finançar els serveis 
socials bàsics, i faciliten 
el blanqueig de capitals, 
la corrupció, el crim or-
ganitzat i altres activitats 
contràries als drets hu-
mans i al bé comú. 
   Per aquest motiu, els 
darrers anys estan aug-
mentat les mesures de 
control i el Parlament Euro-
peu i el de Catalunya han 
aprovat lleis reguladores.  
   El govern local es va com-
prometre a estudiar els 
mecanismes per afegir-se 
a aquesta pràctica. 

Quina és la resposta dels 
veïns? Hi participen? 
Sí, són activitats amb una 
gran acceptació, afortu-
nadament, per part dels 
socis de l’entitat i la resta 
d’habitants del barri. El nou  
curs de llengua romaní, per 
exemple, ha tingut un gran 
èxit i en només una setma-
na vam omplir totes les 
places disponibles gràcies 
a la diversitat cultural que 
tenim a Ausiàs March. 

Us demanen noves ac-
tivitats?   
Sí. Des de la nova junta 
directiva ens hem proposat 
tenir un vincle més estret 
amb el veïns perquè ens 
traslladin les seves idees, 
opinions i inquietuds. Així 
estem aconeguint, de mica 
en mica, més participació 
per part seva i la creació 
de nous projectes adap-
tats a les necessitats dels 
afiliats. Estem convençuts 
que l’èxit d’una associació 
de barri com la nostra 
es basa a escoltar tota 
la gent que hi viu. 

Hi ha marge, encara, a les 
associacions veïnals per 
a la reivindicació social, o 
han de ser més entitats lú-
diques?   
És cert que, actualment,  
fem més iniciatives de lleu-
re, però també hem de fer 
servir la  nostra força per a 
les reivindicacions socials, 
mantenint la filosofia ori-
ginal del moviment veïnal. 
En aquest sentit, la nostra 
associació participa de for-
ma activa en la reclamació 
d’unes pensions dignes. 

Quin creus, doncs, que ha 
de ser el paper de les en-
titats veïnals al segle XXI?
És fonamental que les 
associacions evolucionin 
amb la gent del seu barri 
i s’adaptin a les demandes 
dels veïns i a les noves ten-
dències locals i globals. En 
el  cas d’Ausiàs March tenim 
una gran diveritat social i 
cultural i una població ma-
joritària cada dia amb més 
edat. Aquests han de ser, 
doncs, els àmbits d’atenció 
prioritària.  

Com us financieu? 
Les dues principals fonts 
d’ingressos són les quotes 
dels socis i les de partici-
pació a les activitats que 
organitzem. També  rebem 
una subvenció anual de 
l’Ajuntament, amb qui te-
nim actualment una bona 
relació de col·laboració. 
 
Com es pot contactar amb 
l’associació?  
El local el tenim al carrer 
Apel·les Mestres. També  
som presents a les xarxes 
socials, amb un compte a 
Facebook i un a Instagram. 
Estem oberts a la partici-
pació i a les propostes de 
tothom. Que quedi clar que 
el món veïnal segueix molt 
viu a Gavà!  

  

Una actitud egoista, que genera pobresa
L’any 1759, l’economista i filòsof escocès 
Adam Smith,  considerat per molts el  pare de 
l’economia moderna, va escriure Teoria dels 
Sentiments Morals. En aquesta obra formula 
que només controlant l’egoisme individual,es 
fa viable la vida en comunitat. El 
1776 publicà La Riquesa de les 
nacions, on considera que l’interès 
propi de cada individu condueix al 
benestar general.  
    Està sent contradictori? No. Està 
dient que interès i egoisme sovint 
són antònims. Un exemple són els 
paradisos fiscals. Optar per traslladar la 
residència d’empreses o individus a espais 
on la tributació no és la del del país on es 
genera la riquesa no és una opció racional de 
preservar els propis interessos.   
   En realitat és un comportament egoista 

Montse Arnau
Economista experta en el sector immobiliari

L’equip de govern 
es compromet a 
estudiar la forma 
d’introduir aquest 
nou criteri de control 
als concursos que genera empobriment en el propi país, 

mitjançant l’equació que evidencia que menys 
tributs suposen menys serveis i inversions i 
això comporta menys riquesa.   
   Alhora, aquesta actitud empresarial 

distorsiona el mercat  i les seves 
regles del joc, en disminuir la 
competivitat de les companyies 
que sí tributen.   
   Per això cal  oposar-se 
políticament a la seva existència, 
com fa la moció 223/X,  aprovada 
al Parlament de Catalunya el 19 

de juny del 2015, instant al Govern de la 
Generalitat a no contractar empreses amb 
seu en paradisos fiscals. I també cal estendre 
aquesta mesura a l’administració local, 
demanant que l’apliqui en els seus contractes 
d’externalització i subcontractació de serveis.

A la fotografia superior, Julio Tenorio. A sota, dues imatges d’activitats recents or-
ganitzades per l’Associació Veïnal del Barri d’Ausiàs March.   

Consignes a espais públics per 
deixar i recollir la paqueteria
L’increment de les com-
pres per internet ha mul-
tiplicat la distribució de 
paqueteria, amb l’impacte 
consegüent sobre el tràn-
sit als carrers i la conta-
minació. A més, quan els 
distribuïdors no troben 
els clients a casa, hi han 
de passar més cops per  
completar la feina. 
   Seguint un model que es 
fa servir a altres ciutats, 
ERC va demanar al Ple de 
desembre la implantació 

de consignes a equipa-
ments públics per recollir 
els paquets sense passar 
per les cases. L’equip de 
govern es va comprometre 
a estudiar la proposta.

«Vam estrenar fa poc 
un curs de llengua 
romaní que, en només 
una setmana, va omplir 
totes les places»

Habitants de la plaça Interior 
reclamen la poda dels arbres
El grup municipal d’ERC-
Gavà va traslladar al Ple 
de setembre les queixes 
de veïns de la plaça In-
terior pel fet que els ar-
bres que hi ha plantats en 
aquest espai han crescut 
molt i molesten els habi-
tatges. Per aquest motiu, 
els afectats reclament que 
l’Ajuntament faci una poda.
   L’equip de govern va 
informar que ja s’ha ini-
ciat la campanya de poda 
a tot el municipi, i que al 

gener s’actuarà en aquests 
arbres, incidint en les bran-
ques laterals, però no en 
alçada, perquè és una espè-
cie a la que no li convé. 

Condol per la mort a Mèxic del 
poeta i editor local Martí Soler 

Intensa agenda d’activitats del 
Centre d’Estudis per tot el país 

Martí Soler i Vinyes, poeta 
i editor gavanenc, va morir 
el 9 de desembre a Mèxic, 
a l’edat de 84 anys. 
   Fill de l’historiador i polí-
tic local Josep Soler Vidal, 
va néixer a Gavà el 1934 i 
es va exiliar a Mèxic, amb 
la resta de la família, el 
1947, on va romandre la 
resta de la seva vida. Fou 
professor de tipografia i 
edició a la Universidad Ibe-
roamericana i va formar 
part de les editorials Siglo 
XXI i Fondo de Cultura 
Económica.  

El Centre d’Estudis de Gavà 
ha viscut les darreres set-
manes una intensa activi-
tat fora de la ciutat. El 19 
i 20 de novembre, l’entitat 
local va participar a la 
VIII Trobada d’Estudiosos 
de Garraf i Olèrdola, ce-
lebrada a Vilanova i la 
Geltrú, amb un treball en 
col·laboració amb el Grup 
Ecologista Quercus sobre 
l’aprofitament de l’aigua al 
massis oriental de Garraf. 
   El 23 i 24 de novembre, 
el centre va ser present 

al Congrés de Centres 
d’Estudis de Parla Catala-
na celebrat a Banyoles, i 
el  dia 25 va  participar a 
la presentació a Castell-
defels del llibre El pergamí 
del 1588, de Pere Tér-
mens,  una obra en què ha 
col·laborat en l’elaboració 
dels continguts.  
   Per cloure l’any, el 15 de 
desembre va participar en 
la presentació d’un projec-
te a Esplugues per recrear 
un grup de trabucaires del 
segle XVII.   

«Volem tenir un vincle 
més estret amb els 
socis i la resta de veïns 
per escoltar i conèixer 
les seves propostes»

   Va ser director de la 
revista de l’Orfeó Català i 
secretari de redacció de 
Pont Blau. Va escriure el 
primer llibre amb 18 anys, 
el segon als 61 i el més 
recent, amb vuitanta anys. 
Era un dels millors espe-
cialistes de la literatura 
catalana de l’exili mexicà.
i el 2006 va rebre l’Orden 
del Águila Azteca. Es defi-
nia d’esquerres, catalanis-
ta i independentista.     
   ERC-Gavà vol transmetre 
el seu condol als familiars 
i amics.   Inici de la conferència del Centre d’Estudis a Esplugues.

Cantada de nadales en suport al presos polítics i als exiliats
Òmnium Cultural i l’ANC 
van organitzar el 22 de 
desembre una cantada 
de nadales a la plaça de 
la Pagesia de Gavà per 
reclamar la llibertat dels 
presos polítics i el retorn 
dels exiliats.  
   Aquest va ser el segon 
Nadal (sense judici ni cap 
prova dels càrrecs que els 
imputen) de Carme Forca-

dell, Dolors Bassa, Oriol 
Junqueras, Raül Romeva, 
Joaquim Forn, Josep Rull, 
Jordi Turull, Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart a la presó. 
   Tampoc poden tornar al 
país Carles Puigdemont, 
Meritxell Serret, Toni Co-
mín i la resta de dirigents 
sobiranistes, tot i que la 
justícia europea no hi veu 
cap delicte.  
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Ciutat activa

L’artista gavanenc Anto-
nio Hervás Amezcua va 
presentar el 8 de des-
embre un llibre en clau 
autobiogràfica elaborat 
amb Javier Erre i Carles 
Duarte i titulat Pintaré 
siempre, toda la vida. 
   El llibre fa un repàs 
a la vida de l’artista, 
mitjançant set conver-
ses amb Duarte, poeta, 
lingüista i polític, amb 
qui l’uneixen nombrosos 

El gavanenc Hervás Amezcua
parla de la seva vida en un llibre

Confessions sinceres d’un artista
El títol del llibre, Pintaré siempre, toda 
la vida, coincideix amb la resposta que 
vaig donar al periodista Joan Llop, 
quan em va preguntar pel meu futur 
en una entrevista que es va 
publicar a les pàgines d’art 
de L’Eco de Sitges, l’estiu de 
1977, arran d’una exposició 
meva a la galeria Àgora 3, a 
la costanera vila del Garraf, 
de la que aquell setmanari 
pren el nom. 
   I curiosament, ara que 
ha sortit publicat aquest volum editat 
per Milenio, estic preparant una nova 
mostra a la mateixa sala sitgetana, 

aquesta vegada una retrospectiva de 
la meva obra, en què reuneixo pintura, 
escultura i gravat, i que s’inaugurarà el 
proper 9 de febrer.

   El llibre recull les meves 
c o n f e s s i o n s  d ’ a r t i s t a 
de llarga trajectòria. I no 
les faig ajupit davant del 
confessionari d’una església, 
estirat al divan de la consulta 
d’un psiquiatra o tancat a la 
sala d’interrogatoris d’una 
comissaria de policia, sinó 

mitjançant una convera absolutament 
sincera amb el meu admirat amic, el 
reconegut poeta Carles Duarte.  

Antonio Hervás Amezcua
Coautor del llibre

Xerrada de Màrius Serra en 
homenatge a Pompeu Fabra
Òmnium Cultural va or-
ganitzar el  passat 14 de 
desembre un nou acte 
a Gavà emmarcat en la 
commemoració del 150è 
aniversari del naixement 
de Pompeu Fabra i del pri-
mer segle de  la publicació 
de  la seva principal obra, 
La Gramàtica Catalana.
   L’activitat va tenir com 
a protagonista l’escriptor 
Màrius Serra, que va fer 

una xerrada en homenat-
ge al lingüista, a la seu 
de l’Associació Veïnal del 
Barri del Centre (a la foto), 
sota el títol Abracafabra, 
La Màgia de la Llengua.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

El fotoperiodista Jordi Bo-
rràs va presentar el 15 de 
desembre, a l’Ateneu Po-
pular La Màquia de Gavà, 
el seu darrer llibre, titulat 
Dies que duraran anys (a 
la fotografia se’l veu sig-
nant un exemplar). 
   L’obra ofereix una selec-
ció de fotografies, pròpies 
i d’altres autors, preses 
durant la celebració del 

Solidaritat 
Gavà participa a una nova edició de la Marató de
TV3, dedicada a la lluita contra el càncer 
Gavà va participar acti-
vament, el 16 de desem-
bre, a la Marató de TV3. 
L’edició d’enguany, dedi-
cada a la lluita contra el 
càncer, va  batre el rècord 
de recaptació, amb 10,7 
milions d’euros.
   L’empresa Vivers Ba-
rri va fer l’espectacular 
mur vegetal del plató i 
la regidora d’ERC-Gavà 
Marta Jiménez (foto infe-
rior) junt amb membres 
de la delegació local de 
l’Associació Contra el 
Càncer van fer de volun-
tàries atenent trucades. 

Presentació a La Màquia del  
darrer treball de Jordi Borràs

referèndum per la inde-
pendència de l’1 d’octubre 
de 2017. També hi ha tex-
tos de diferents testimonis 
que expliquen vivències 
de la jornada.

projectes professionats i 
una forta amistat. 
   Les converses, regis-
trades durant els darrers 
dos anys, s’ubiquen en 
espais emblemàtics com  
el Monestir de Poblet, 
Empúries i el museu 
d’art de l’Abadia de Mont-
serrat, que formen part 
també dels continguts. El 
llibre barreja els  diàlegs 
amb mostres de l’obra 
pictòrica de l’autor.

Commemoració del Dia de les 
persones amb discapacitat
Gavà va commemorar el 
Dia Internacional de les 
Persones amb Discapa-
citat amb un festival, el 
2 de desembre, a l’Espai 
Maragall (fotos), organit-
zat per l’associació Adis-
ga. També hi van partici-
par integrants de Caviga, 
l’escola d’educació espe-
cial Maria Felip, Tots Som 
Santboians i la Casa de 
Andalucía de la ciutat.

Portada del llibre.

L’Esbart Brugués celebra nou 
anys dels Pastorets ballats
L’Esbart Brugués va re-
presentar a l’Espai Ma-
ragall el 23 de desembre, 
per nové any consecutiu, 
la seva original versió 
ballada dels Pastorets, 
única a Catalunya. 
   L’espectacle, que porta 
per nom Els pastorets 
dansen, és una innova-
dora adaptació del tra-
dicional conte nadalenc 

Concert eclèctic del cor de 
La Igualtat per Sant Nicasi

La Coral Sellarès va viure 
un intens desembre. El dia 
15 va organitzar un con-
cert conjunt amb la pres-
tigiosa Polifònica de Puig-
reig, sota el títol de Vincles 
corals (foto superior). El 
21 van fer una cantada 
de nadales a l’Hospital de 
Viladecans (foto inferior) i 
el 29 van oferir un concert 
de Nadal a la parròquia de 
Sant Pere.

La Coral La Igualtat va ce-
lebrar les festes de Sant 
Nicasi amb un concert 
eclèctic, el 16 de desem-

La Coral Sellarès celebra les 
festes amb tres actuacions

bre, a l’Espai Maragall, on 
es van escoltar clàssics 
dels darrers 300 anys i 
d’estils molt diferents. 

de Josep Maria Folch i 
Torres. Per l’any vinent, 
l’entitat local prepara 
un muntatge renovat on 
canviarà el guió, el ves-
tuari i l’escenografia. 


