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Vells mandats, models nous

Marta Jiménez
Regidora d’ERC-Gavà

Els edils republicans es comprometen a seguir 
defensant el dret a l’autodeterminació 

Els quatre regidors d’ERC prenen possessió 
anunciant més propostes per millorar Gavà
Els quatre regidors  
d ’ERC-Gavà  per  a l 
mandat 2019-2023 van 
prendre possessió del 
càrrec el passat 15 de 
juny defensant el dret 
a l’autodeterminació i 
la forma de govern re-
publicana i prometent, 
alhora, una oposició 
constructiva per seguir 
millorant la ciutat. 
   El portaveu del grup 
municipal, Albert Mas-
sana, va anunciar en el 
discurs de presentació 
que Esquerra seguirà 
presentant «propostes 
positives», des dels va-
lors republicans de la 
igualtat, la participació i 
la cohesió social.  «Man-
tindrem la iniciativa i 
el compromís ferm de 
portar al Ple les reivindi-
cacions dels gavanencs 
i les gavanenques, així 
com l’aplicació del nos-
tre programa, en la me-
sura que sigui possible», 
va afegir.
 Massana va avançar 
que, davant la majoria 

   Oposició constructiva 

El mandat que acabem de començar té 
un factor que no ens havíem trobat en els 
dos anteriors. Des del 2011 no es donava 
una majoria absoluta al govern municipal 
de Gavà. Ara, en canvi, el PSC té 11 
dels 21 regidors del consistori, i podrà 
governar en solitari i sense 
haver de pactar amb ningú.
  Els quatre regidors d’ERC 
serem la principal força de 
l’oposició i, com sempre, 
estem decidits a dur a terme 
una tasca constructiva i, 
alhora, ferma. Tenim també 
l’objectiu de treballar per fer arribar cada 
cop a més persones de Gavà el model de 
país i de gestió dels municipis d’Esquerra: 
un model basat en la interlocució constant 
amb la ciutadania.  

    Un model que aposta per l’empoderament 
de les associacions locals, per facilitar 
que s’autogestionin i decideixin de forma 
directa en els seus àmbits d’actuació, 
enfortint i cohesionant la xarxa veïnal. 
Un model que defensa una protecció 

real del medi ambient que 
preservi, precisament, un 
dels elements més valorats 
pel veïnat: l’entorn natural, el 
tresor més gran que podrem 
deixar en herència a les 
generacions futures. 
   Un model que promociona 

el teixit econòmic basat en l’activitat d’alt 
valor afegit; que lluita pel dret a l’habitatge 
amb lloguer social, per la inclusió social... 
Hi ha encara massa feina a fer perquè no 
ens hi posem tots.  

Responsables, al servei de la ciutat 
Els que fem política hem d’assumir 
responsabilitats. El programa que vam 
presentar a les eleccions municipals del 
26 de maig,  amb centenars de propostes 
per millorar Gavà, és fonamental per 
a nosaltres. Malgrat ser a l’oposició 
actuarem com sempre i 
intentarem, cercant acords, 
que aquestes iniciatives 
es facin realitat durant el 
mandat. 
   El nostre projecte de ciutat 
va més enllà d’un simple 
eslògan. Volem assolir-lo 
amb el màxim consens de totes les parts 
implicades, des del govern municipal fins 
a l’entitat més petita, des d’empresaris a 
sindicats, des dels clubs esportius a les 
entitats veïnals.  

   Vull tenir també un record especial per 
als votants demòcrates, sobiranistes 
i republicans d’esquerres de Gavà 
que van donar suport a partits que 
no han aconseguit representació al 
consistori. Que sàpiguen que poden 

comptar amb nosaltres per 
transmetre i canalitzar les 
seves propostes al Ple, com 
hem fet fins ara.
  Tenim un pla diferent de 
gestió de l’Ajuntament, una 
altra manera de fer les coses, 
i lluitarem per defensar-ho. 

Els 3.608 gavanencs i gavanenques que 
ens han donat el seu suport a les urnes 
mereixen que ho fem per ells i no els 
decebrem. 
   Visca Gavà i visca Catalunya lliure!

Albert  Massana
Portaveu del grup municipal d’ERC-Gavà i cap de l’oposició

absoluta  recuperada 
pel  govern socialista, 
ERC reforçarà la tas-
ca de «fiscalització» de 
l’alcaldessa i el seu exe-
cutiu. «Seguirem bus-
cant, des de la humilitat 
i l’honradesa, augmentar 
el grau de participació 
de la ciutadania i el grau 
de transparència de les 
accions de govern». 
   «Demanem més diàleg, 
més comunicació, més 
pluralitat informativa de 
l’equip de govern, i espe-
rem que aquesta majoria 
no sigui cap obstacle», 
va indicar. Massana va 
oferir aquesta mateixa 
«mà estesa» a la resta 
de grups del Ple «per 
arribar a acords, pactes i 
consensos des del nostre 
compromís de millora de 
la ciutat amb propostes i 
actituds positives».
  Esquerra serà aquest 
mandat, per primer cop 
des de la recuperació de 
la democràcia, la segona 
força del consistori gava-
nenc i liderarà l’oposició. 

Montse Arnau Recasens
Nasqué a Gavà el 1967. 
Economista per la UB, 
és directora financera 
i ha impartit màsters a 
l’UPC. Mare d’un fill, és 
sòcia d’Òmnium Cultu-
ral de Gavà, fou una de 
les fundadores de la Cia. 
Gral. del Foc i col·laborà 
durant 20 anys amb el 
grup local de la Xarxa 
d’espectacles infantils. 
Aquest és el seu primer 
mandat com a regidora.

Albert Massana Gràcia 
Va néixer a Sallent (Ba-
ges) el 1963. Viu a Gavà 
des de fa 43 anys, on 
treballa d’inspector de 
la companyia d’aigües. 
Pare d’un fill, és llicen-
ciat en Econòmiques i 
màster en Hisenda Pú-
blica. És membre d’Els 
Verds i fou portaveu de 
Salvem el Calamot. Va 
ser secretari de l’ANC a 
Gavà i aquest és el seu 
segon mandat. 

Marta Jiménez Iborra
Va néixer a Gavà l’any 
1967. Mare de dos fills, 
és llicenciada en Filo-
logia i diplomada en 
Gestió i Administració 
Pública. Treballa com 
a professora d’adults i 
és membre del Consell 
Escolar Municipal. Mili-
tant d’ERC des de 1990, 
aquest serà el seu tercer 
mandat, després dels 
viscuts el 2007-2011 i el 
2015-2019. 

Miquel Roselló Lasheras  
Va néixer a Gavà l’any 
1968. Pare d’una filla, 
treballa com a tècnic de 
disseny de l’empresa  
Roca, on va arribar el 
1989. També ha exercit 
professionalment com a 
fotògraf. És portaveu del 
col·lectiu local La Mata 
de Jonc, voluntari so-
cial i activista defensor 
dels drets dels animals. 
Aquest serà el seu pri-
mer mandat. 



Crònica municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica municipal

Carme Furriol (AAVV Can Tintorer): «Ens 
cal gent per fer un canvi generacional»

La Llei anti-IBEX, una eina per millorar la 
prestació de serveis primant la qualitat 
El  vicepresident de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès 
(ERC), va presentar el pas-
sat mes de juny al Parla-
ment una llei pionera per 
millorar els serveis socials 
amb uns nous criteris de 
selecció de les entitats 
subcontractades. 
  La norma, que a Gavà pot 
afavorir beneficiaris de 
la Llei de la dependència 
i els menjadors escolars, 
prioritza els projectes que 
aposten per la qualitat i la 
innovació.

«Ens hem adaptat a les 
noves demandes dels 
veïns i som un centre 
cívic en potència que fa 
activitats de lleure»

«Tot i no ser ja un punt 
de reivindicacions hi ha 
gent que truca encara 
a la nostra porta per 
problemes puntuals»

«L’ocupació de pisos, 
les pensions i les 
escales mecàniques, 
sovint espatllades, són 
les principals queixes»

Carme Furriol presideix 
l’Associació de Veïns de 
Can Tintorer des de l’any 
2017. En aquesta entrevis-
ta explica els objectius de 
la junta directiva que lidera 
per seguir potenciant acti-
vitats socials al barri.  
   
La vostra  fou l’única candi-
datura que es va presentar, 
fa dos anys, per agafar el 
testimoni de l’històric pre-
sident de l’associació, José 
María Martín Quiñones. Què 
us va animar a fer-ho? 
Tots nosaltres ja estàvem 
a la junta directiva i vam 
decidir posar-nos al davant 
per  garantir que no es tan-
cava una de les principals 
entitats veïnals de Gavà, 
tant per la xifra de socis i 
d’activitats que fem, com 
per la nostra llarga història.
  
Esteu fent molts canvis o 
sou continuistes? 
Som continuistes, no ho ne-
garem. El nostre programa 
se centra a mantenir les 
activitats i el pla de treball 
que hi havia, incorporant 
novetats que la gent de-
mana, com poden ser ara 
els cursets de ioga i tai-txí.

Creieu que encara hi ha 
marge per a la reivindicació 
social a les entitats veïnals o 
s’han de centrar en fer acti-
vitats de lleure?  
Actualment, la nostra as-
sociació és un centre cívic 
en potència, amb només 
activitats de lleure. Malau-
radament, ja no som un 
punt de referència de rei-
vindicacions del barri, però 
encara truca gent a la nos-
tra porta per explicar-nos 
problemes puntuals com 
l’ocupació il·legal de pisos 
o les maleïdes escales me-
càniques, que sovint estan 
espatllades. I també fem 
xerrades sobre pensions. 
Ens hem adaptat a les no-
ves demandes del veïns, 
que han canviat molt. 

  

Donar un protagonisme real a les entitats
El programa de la Festa Major de Sant 
Pere és una oferta d’activitats que pretén  
agradar a grups diversos de persones i  que 
compta amb la participació 
esforçada de moltes entitats 
gavanenques. 
   Però li falta l’esperit d’una 
festa popular: ser un referent 
de trobada entre veïns, i 
el resultat del dinamisme 
associatiu i cultural de la 
ciutat durant tot l’any. I no ho 
és perquè l’ànima de les coses 
no s’improvisa.
   El govern municipal socialista mai ha 
entès que les entitats de la ciutat han 
de tenir espais permanents de treball 
i d’actuació on puguin interrelacionar-

se, crear sinèrgies i esdevenir un teixit 
associatiu prou dens com per ser, alhora, les 
promotores directes de la Festa Major.

   D’altra banda, un programa 
festiu realment integrador 
hauria de convidar a participar-
hi les noves cultures que 
tenim a la ciutat i a la resta 
del país. Des d’Esquerra-
Gavà reclamem una Festa 
Major més transversal i 
més contemporània, on els 
espectacles estrella tinguin 
també en compte els nous 

valors de la música catalana, i on la iniciativa 
de l’organització parteixi d’una Comissió 
de Festes formada pel teixit associatiu i 
recolzada per l’Ajuntament. 

Montse Arnau
Regidora d’ERC-Gavà

ERC-Gavà va aprovar el 12 
de juny, en una assemblea 
general, l’executiva local 
per al mandat 2019-2023. 
Els militants han votat per 
unanimitat donar suport a 
l’única candidatura presen-
tada, encapçalada per qui 
ha estat el president els 
darrers quatre anys, Josep 
Campmany i Guillot.
    Doctor en Ciències Físi-
ques, investigador al sin-
crotró ALBA (un projecte 
català de recerca científica 
d’àmbit internacional), pre-
sident del Centre d’Estudis 
de Gavà i historiador amb 
nombrosos llibres publica-
ts sobre el municipi, Cam-
pmany va ser regidor i, 
actualment, és conseller 
nacional d’Esquerra.
   Com a novetat destacada, 
els quatre regidors esco-
llits a les eleccions del pas-
sat 26 de maig s’integren a 
l’executiva, per aconseguir 
una coordinació encara 
més eficient amb el grup 
municipal, que liderarà, per 

primer cop, l’oposició al 
govern local socialista.
   Així, Albert Massana 
serà el portaveu municipal, 
Marta Jiménez estarà al 
capdavant de la secretaria 
de política local, Miquel 
Roselló a la d’afers socials, 
animalistes i mediambien-
tals i Montserrat Arnau 
a la d’impuls econòmic i 
cultural. 

Carme Furriol, al centre de la imatge, amb dos integrants de la junta de l’AV de Can Tintorer. 

Coincidint amb la cele-
bració de la Festa Major 
de Sant Pere d’enguany 
ERC va reclamar de forma 
pública un programa mu-
nicipal més participatiu, 
ciutadà i transversal.
 Esquerra va lamentar 
que aquesta festivitat, que 
hauria d’agermanar tots 
els gavanencs, estigui sec-
torialitzada, amb espec-
tacles dedicats exclusiva-
ment a determinats grups 
d’edat o de tarannà.

ERC proposa canvis a la Festa Major per
fer-la més atractiva i transversal 

  

La política de Comuns i PSC i el seu deute amb la banca
A Gavà, les escoles tenen externalitzat el 
servei de menjador escolar, i l’Ajuntament 
el servei de monitors esportius i el de 
menjars a domicili per a dependents. El 
mateix passa arreu. Aquest és un pastís 
que l’IBEX no volia deixar escapar, i per això 
van fer-se una llei a mida, amb ple suport 
de la UE i el govern ultraliberal 
del PP, amb una llei de contractes 
públics que prioritza els preus 
baixos a la qualitat, en benefici de 
les grans empreses multiserveis. 
Per sort, la Generalitat té eines 
per corregir-ho, introduint als 
plecs de clàusules normes que 
primin la qualitat i la proximitat —en el cas 
dels menjadors escolars, la concordància 
amb el projecte educatiu de centre—. Per 
això es va aprovar un decret amb aquests 
canvis. Lamentablement, el Parlament el va 
tombar. El mateix ha succeït amb el decret 
de limitació dels preus dels lloguers. Gavà 

és un dels llocs on el lloguer ha pujat més 
de tot el país. Cal regular-ho, com passa 
en totes les ciutats europees civilitzades. 
Doncs de nou, tots els altres partits el van 
tombar. És lògic que PP i Cs, defensors de 
l’IBEX, les grans empreses de multiserveis 
i immobiliàries, hi estiguin en contra. El 

que sorprèn és el NO de PSC, 
Comuns i CUP. Tal vegada en 
el vot del PSOE (PSC) i Comuns 
hagi influit els 65 i 13 milions 
respectivament de deute que 
tenen amb la banca (Oh!) o, en 
el cas dels lloguers, la por que 
els seus Ajuntaments hagin 

d’adoptar polítiques valentes i enfrontar-se 
als promotors. De la CUP i la seva política 
gallinàcia (cridar molt i volar poc) no se’n 
pot esperar més. Tot i això, persistirem. Les 
lleis tornaran al Parlament, i veurem si a 
aquests partits suposadament d’esquerres 
els importa més la gent, o l’IBEX.

Josep Campmany, president d’ERC-Gavà i conseller nacional d’ERC

Quines activitats organitzeu 
durant l’any?  
Fem cursets de sevillanes 
i ball flamenc, dansa tribal, 
balls de saló i bachata, tall 
i confecció, patchwork, 
diferents brodats i pun-
tes de coixí amb boixets.
I també organitzem excur-
sions mensuals.  
   
Quins tenen més èxit? 
Els que més triomfen entre 
els nostres associats són el 
ball flamenc i les sevillanes 
Tots els cursets de dansa 
tenen molta demanda. En 
el cas específic de la gent 
gran tenim també moltes 
dones, algunes d’elles amb 
més de 90 anys, que partici-
pen a les activitats de pun-
ta de coixí amb boixets. 

Com us financeu? 
Comptem amb tres fonts 
d’ingressos: la subvenció 
anual de l’Ajuntament, les 
quotes dels socis (actual-
ment en tenim uns 200) i 
una petita participació dels 
professors. Amb això po-
dem anar fent.   
   
Quina relació teniu amb les 
administracions? 
Només treballem amb 
l’Ajuntament, que no sem-
pre ens dona el que volem, 
com passa ara amb les 
escales mecàniques i els  
ascensors al carrer.

Un desig final?
Ens cal la implicació de 
més gent per fer un relleu 
generacional que ja toca. 

Esquerra reclama crear 
una comissió municipal 
d’entitats i ciutadans 
per decidir i acordar el 
contingut del programa

 També va denunciar que 
no es doni veu als nous va-
lors de la música del país, 
grups d’una qualitat i sol-
vència contrastada que són 
atractius per al jovent.
   ERC-Gavà es va congra-
tular de la iniciativa de 
diferents entitats juvenils 
d’impulsar des de fa uns 
anys la Festa Major Alter-
nativa i va demanar que el 
proper any es creï una co-
missió municipal ciutadana 
que sigui la promotora i 
organitzadora de la festa. 

La llei posarà fre a les 
multinacionals, moltes 
integrants de l’IBEX 
35, l’índex borsari de 
referència a Espanya, 
limitant en les puntua-
cions per guanyar

  Segons fonts del govern, 
la idea es fer que la con-
tractació pública sigui una 
eina més de política social 
i d’igualtat d’oportunitats. 
La llei posarà fre a les  
multinacionals limitant en 
les puntacions per guanyar 
els concursos el pes dels 
criteris econòmics (l’oferta 
més baixa) i augmentant 
els vinculats a la qualitat 
i l’excel·lència. En cap cas 
la norma técap objectiu 
privatitzador.   

«Ja estàvem a la junta 
anterior i vam decidir 
posar-nos al capdavant 
per garantir que no es 
tancava l’associació»

El Parlament va decidir el 
26 de juny, per culpa dels 
vots contraris de Cs, PSC, 
PP, Comuns i CUP no con-
validar el decret llei que re-
gula el preu dels lloguers 
elaborat  pel Departament 
de Justícia del Govern de 
la Generalitat de la conse-
llera Ester Capella (ERC), 
i aprovat inicialment el 21 
de maig d’enguany.
   Des d’Esquerra es lamen-
ta el perjudici per als gava-
nencs d’aquesta decisió, ja 
que la iniciativa de Justícia 
donava eines al govern ca-
talà —ja fos directament o 
derivant la capacitat de 
fer-ho als ajuntaments 
i als ens supramunici-
pals— per limitar de for-
ma temporal el preu del 
lloguer amb l’objectiu de 
garantir el dret a l’accés 
a un habitatge digne.
   El canvi normatiu volia in-
cidir, especialment, en els 

   La resta de l’executiva la 
formen Andreu Pérez i Eve-
li Villuendas (organització), 
Jordi Parera (finances), 
Mireia Villuendas (dones), 
Marc Solina (portaveu de 
Jovent Republicà) i Albert 
Ollés (comunicació). 
   A l’assemblea es va fer 
també balanç de la fei-
na realitzada durant els 
darrers quatre anys, que 

ha acabat donant a ERC 
el millor resultat en unes 
eleccions municipals a 
Gavà, amb 3.608 vots, 4 
regidors i un augment de 
suport ciutadà del 64% 
respecte als comicis locals 
del passat 2015. Gràcies 
a tot això, Esquerra ja és 
segona força a la ciutat i 
l’única alternativa viable al 
govern socialista.

Els militants escullen l’executiva d’Esquerra 
a Gavà per al mandat municipal 2019-2023 

Militants i integrants de l’executiva d’ERC-Gavà durant l’assemblea del 12 de juny. 

El rebuig de l’oposició frena un decret  per  regular 
els lloguers que hauria beneficiat als gavanencs

barris i ciutats on l’oferta 
d’habitatge assequible si-
gui escassa. Aquest és el 
cas de Gavà que, a més, és 
un dels municipis catalans 
on més ha augmentat el 
preu del lloguer durant els 
darrers anys, a causa de 
les habituals pràctiques 
especulatives del mercat 
immobiliari.
   Els tres partits del bloc 
del 155  (PSC, Cs i PP) van 

argumentar el rebuig afir-
mant, un cop més, que la 
norma excedia les compe-
tències de la Generalitat. 
La CUP i els Comuns es 
van afegir al bloqueig per 
motius partidistes. 
   Des del Departament de 
Justícia s’havia demanat 
al govern espanyol lleial-
tat per no torpedinar els 
intents de donar resposta 
des de Catalunya a «una 

clara i urgent demanda 
social»,  en paraules de la 
consellera Capella.
   Malgrat aquesta nega-
tiva, ERC no renuncia a la 
limitació del preu dels llo-
guers i, en breu, portarà el 
document de nou al Parla-
ment com a proposició de 
llei per negociar un acord 
que sumi la majoria de la 
cambra i entri en vigor el 
més  aviat possible.
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Ciutat activa

La Flama del Canigó, 
símbol de la pervivència 
de la cultura catalana, va 
tornar a Gavà el 23 de 
juny. Un equip de l’UME 
va pujar al cim per por-
tar-la a la ciutat —amb el 
suport de corredors del 
club d’atletisme— on fou 
rebuda pels Castellers, 
la Companyia General 
del Foc, els Gegantons 
i els Grallers l’Anguila. 
Després d’una cercavila 
es va encendre la fogue-

Agermanar pobles i il·luminar ments
Com a soci de la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà (UME) portava anys volent 
participar en el recorregut de la Flama 
del Canigó i, gràcies als companys de 
Sant Climent, aquest 2019 
s’ha acomplert el desig.
   Diumenge, a les cinc de 
la matinada, vaig agafar el 
tren destí a Torelló —amb la 
meva bicicleta—, on m’havia 
de reunir amb companys de 
Sant Climent de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, Sant 
Boi i Viladecans per fer el segon relleu. 
En aquest punt, altres voluntaris que 
venien del cim del Canigó ens van donar 
els quinqués per encendre les fogueres 
de la nit de Sant Joan.

  A Sant Boi ens esperaven corredors del 
Club d’Atletisme Gavà, entitat de la que 
vaig formar part anys enrere. Va ser tot 
molt emocionant. La rebuda a la nostra 

ciutat, amb el Lleó Brumot, 
els gegantons Calamot i 
Bruguers, els castellers, 
els amics de l’UME i d’altres 
entitats socials i culturals 
van compensar àmpliament 
els 120 quilòmetres fets 
amb la bici.
   Espero que aquesta flama 

tingui el poder d’agermanar a tots els 
pobles de Catalunya, d’il·luminar ments 
i de construir un món millor.
   L’any vinent ens veiem al cim del 
Canigó!

Santi Trujillo
Col·laborador voluntari en el trasllat de la Flama fins a Gavà

Gavà va commemorar el 
15 de juny el Dia Inter-
nacional de la Música, 
instaurat el 1985 arreu 
d’Europa, amb una jor-
nada plena de concerts i 
actuacions. 
   Sota l’organització dels 
Amics de la Música de 
Gavà, entitats, corals, so-
listes i escoles de for-
mació de la ciutat van 

Commemoració local del Dia 
Internacional de la Música 

Èxit del club d’atletisme al
campionat català sub 20 i 23 

La Flama del Canigó torna a 
Gavà pel solstici d’estiu

Gavà, 6 de juliol: 44a Trobada 
Nacional de Ball de Bastons

La cultura popular viu amb 
intensitat la Festa Major

  L’esdeveniment comme-
mora els deu anys dels 
Bastoners de Gavà. Vin-
dran 70 colles amb 1.200 
bastoners, 500 músics 
i 800 acompanyants. La 
trobada començarà a les 
17.30 i es faran tres iti-
neraris, des de la cruïlla 
Rambla-carretera a Sta. 
Creu de Calafell, plaça 

El barri del Centre prepara la 
seva festa amb swing i jazz

El 13 de juliol, l’associació 
veïnal del Barri del Cen-
tre, amb la col·laboració 
de la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà, celebraran 
la festa major del barri 
del Centre amb l’actuacio 
del quartet de swing i jazz 
de Gavà Vintage Gramola. 
La festa començarà a les 
deu de la nit, i tindrà com 
a marc la Plaça Major.

Caminada de l’ANC als turons 
del Calamot i Caçagats

Per cinquè any conse-
cutiu, l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) 
de Gavà va participar a 
la Festa Major  amb una 
excursió didàctica.
  Enguany es va visitar 

el Pla de Queralt. La ca-
minada es va fer el 29 
de juny i l’itinerari, amb 
comentaris històrics, va 
incloure la vil·la romana 
de can Valls i Can Riera.

El Club d’Atletisme Gavà 
va guanyar tres medalles 
al Campionat de Catalu-
nya sub 20 i 23, celebrat el 
9 de juny a Tarragona.
   Miquel Domènech (al 
centre de la foto) fou or a 
la prova  dels 800 metres 
llisos i bronze a la de 
1.500, mentre que Julen 
Garralaga es va endur la 
plata a  javelina. 

   Garralaga fou quart en 
400 metres llisos, la ma-
teixa plaça que d’Ariadna 
Esteve en disc. Anna Ji-
ménez fou cinquena als 
400 metres tanques.

La cultura popular va 
tornar a ser protagonis-
ta destacada de la Festa 
Major. El correfoc, el ball 
de Rams, les cercaviles, 

de Catalunya i plaça de 
Batista i Roca, respecti-
vament.
  Els tres grups es tro-
baran a la plaça Balmes 
per a la ballada final, 
amb una coreografia en 
defensa de la igualtat de 
gènere. La festa clourà 
a la plaça de Francesc 
Macià. 

les festes alternatives, 
la diada castellera i la  
festa dels colors (fo-
tos), van lligar tradició 
amb present i futur.  

passar durant tot el dia 
per l’escenari instal·lat 
al Parc Municipal de la 
Torre Lluc (foto). Enguany 
es va viure la 24a edició 
d’aquesta celebració.

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

ra de la revetlla (fotos). 
També han participat en 

l’organització l’ANC, Òm-
nium i La Mata de Jonc.

Calendari de 
festes d’estiu
El Juliol és mes de festes. 
Enguany, estan previstes:

6 de juliol: de 16h a 2h: 
festa del barri de can 
Tintorer.
6 de juliol: de les 19 h a 
20.30: sardinada blava 
i disco mòbil a Gavà 
Mar dels Castellers de 
Gavà
6 de juliol: a les 21 h 
al parc municipal Torre 
Lluc: concert d’aniversari 
de l’Agrupament Roc 
del Migdia
13 de juliol: tot el dia: 
festa del barri de Les 
Colomeres
13 de juliol: de 22 h a 
0.30 h: festa del barri 
del Centre
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