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Prou destrucció del territori

Diferents associacions ciutadanes convoquen 
una primera assemblea per aturar l’operació

L’alcaldessa vol reactivar el projecte per fer 
4.896 habitatges al pulmó verd del municipi
El Pla de Ponent torna 
a amenaçar el patrimo-
ni natural de Gavà, un 
dels principals tresors 
del municipi per a la 
majoria dels seus ha-
bitants. El govern local 
socialista vol reactivar 
el faraònic projecte per 
construir 4.896 habitat-
ges al darrer corredor 
biològic entre el  massís 
del Garraf i el delta  del 
Llobregat, entre Gavà i 
Castelldefels.
   Les  alarmes s’han 
disparat arran de la pu-
blicació en un diari, el 
passat 15 de juliol, d’un 
article on l’alcaldessa, 
Raquel Sánchez, defen-
sa reactivar l’operació. 
Aquesta comportaria 
destruir el principal pul-
mó verd gavanenc per 
fer créixer la població un 
25%, amb l’arribada de 
12.000 nous veïns.
   El pla va néixer l’any 
1993 i es va aprovar el 
2006, malgrat les nom-
broses protestes ciu-
tadanes, vehiculades a 
través de la plataforma  
Salven el Calamot. La 

El PSC amenaça de nou el patrimoni natural 
de Gavà amb el Pla urbanístic de Ponent  

De nou, aquest estiu ha saltat l’alarma. El 
Calamot està en perill. I l’actual majoria 
absoluta del PSC no serà cap impediment 
per aturar, una altra vegada, el nefast Pla 
de Ponent.
   No podem oblidar un dels conflictes 
urbanístics i ecològics més 
importants que han succeït 
els darrers temps a la nostra 
ciutat. No fa gaires anys, els 
gavanencs ens vam mobilitzar 
per aturar el Pla de Ponent. 
Més de 500 banderoles 
plenes de sentiments van ser 
penjades en els balcons i es van recollir 
2.500 signatures de recolzament a la 
campanya Salvem el Calamot. Seguim 
aquí i ara tornem a exigir la moratòria 
d’aquest pla urbanístic i especulatiu i 
la integració natural, com a connector 
biològic, del pulmó verd afectat.

   No n’aprenen. Cal destruir aquest 
espai lliure i d’ús lúdic ciutadà per 
posar-hi ciment i asfalt? La bogeria 
desenvolupista i neoliberal del segle XX 
ens ha portat contaminació, canvi climàtic, 
enriquiment de pocs, empobriment de 

molts i marginació social. 
   És aquest el model del PSC 
per al Gavà del futur? Seguir  
amb la constant especulació 
urbanística que pateix la 
costa mediterrània?
   Cal reformular el creixement 
de la ciutat. I preguntar als 

seus habitants, en una consulta, com 
ho volen fer, evitant que un tema cabdal 
s’acordi als despatxos. Volem decidir el 
nostre present i el futur col·lectiu.  Prou 
imposicions urbanístiques especulatives. 
Prou destrucció del territori. Salvem el 
Calamot!

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

Entitats, sindicats i partits sobiranistes commemoraran la Diada el 10S 

punxada de la bombolla 
immobiliària el va aturar, 
tot i que sota l’impuls 
del  l’Institut  Metropo-
lità de Promoció de Sol 
(IMPSOL) s’han alçat les 
primeres edificacions a 
la zona de Can Ribes, que 

ara es completaran amb 
una segona fase.
  Resta, però, la part més 
important, que es vol 
abordar de nou seguint 
l’habitual modus operan-
di de defensa dels inte-
ressos especulatius en 

detriment del bé comú.
   Segons ha pogut saber 
ERC-Gavà, el fons inter-
nacional d’inversió Kro-
nos ha adquirit bona part 
dels terrenys a travès 
d’una nova societat, Ga-
valand Developments SL, 

que seria l’encarregada 
d’impulsar el pla. 
   Per fer-ho, compta-
ria amb l’ajuda del PSC, 
aprofitant la majoria ab-
soluta recuperada aquest 
mandat al consistori.
   Davant  d’aquesta greu 

amenaça, diferents en-
titats ciutadanes han 
començat a organitzar-
se i s’ha convocat una  
primera assemblea, el 
proper 12 de setembre 
al Casal del Centre, per 
aturar el projecte. 

Tal dia com avui, ara fa 
305 anys, barcelonins 
i barcelonines, vençuts 
per les armes de l’exèrcit 
borbònic, van signar la 
capitulació de la ciutat, 
i l’autogovern del poble 
català fou esclafat.

Van començar aleshores 
a nys  d e  re p re s s i ó , 
venjança i abusos de 
poder. Aquesta dinàmica 
es va repetir diverses 
vegades al llarg de la 
Història, com el 1939 

amb la victòria del cop 
d’Estat franquista i, la 
més recent de totes, 
iniciada el 2017, en 
venjança pel referèndum 
de l’1 d’octubre. En totes 
a q u e s t e s  o c a s i o n s 
el  resultat  ha estat 
persecució, presó i exili 
pels catalans que gosaven 
lluitar contra el règim 
imperant, ja es digués 
absolutisme borbònic, 
república espanyola, 
franquisme o monarquia 
parlamentària.

R e s  d ’ a i x ò  m a i  h a 
a c o n s e g u i t  a p a g a r 
l ’esper i t  l lu i tador  i 
rebel del poble català, 
i en l’actualitat aquest 
esperit continua viu i es 
manifesta repetidament 
en les mobilitzacions per 
exigir drets i llibertats, 
p e r  u n e s  m i l l o r s 
condicions de vida, per 
una societat feminista, 
perquè Catalunya sigui 
una terra d’acollida i per 
posar fi a la repressió 
i el feixisme de l’Estat 

espanyol. La lluita no 
serà fàcil. Al davant hi 
ha un Estat disposat 
a tot per esclafar tota 
lluita que amenaci la 
seva hegemonia i que 
compta amb el suport 
de les elits econòmiques 
espanyoles, europees i 
també catalanes.

Venen anys de lluites, i 
també més repressió, 
les desenes de persones 
empresonades, exiliades 
i processades en són 

testimoni. Per això mateix 
no hem de permetre 
que aquesta repressió 
assoleixi el seu objectiu, 
que no és cap altre 
que desmobilitzar-nos. 
Només amb la solidaritat 
antirrepressiva i amb 
inesgotable determinació 
podrem assol i r  e ls 
nostres objectius.

Persistirem, lluitarem i, 
tard o d’hora, guanyarem.

Manifest 2019



  

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

Aarón Chaves: «Quan ballo hip-hop em 
sento alliberat i em diverteixo molt»

Gavà condemna  l’augment de violacions 
en grup i reclama més eficàcia judicial
ERC-Gavà s’ha sumat 
aquest estiu als missatges 
de condemna per l’augment 
de denúncies d’agressions 
sexuals en grup a dones. 
Un clam de rebuig que in-
clou la reclamació de més 
eficàcia i contundència per 
part dels fiscals i els jutges 
contra els agressors.
   En aquesta línia, els regi-
dors d’Esquerra van donar 
suport al manifest llegit 
per l’Associació de Dones 
Clara Campoamor abans 
del Ple de juliol.

«El suport dels meus 
pares és important. 
M’acompanyen a 
entrenar i competir i 
em fan sempre costat»

«Ser segon d’Europa 
va ser un gran impacte, 
ja que representava 
una acadèmia petita, 
l’escola El Muro»

«Sempre m’ha agradat 
ballar, em surt de dins.  
No puc parar quiet. A 
casa o pel carrer em 
surten moviments»

Aarón Chaves Caseiro va 
néixer a Gavà fa quinze 
anys. Als nou va entrar a 
la seva primera acadèmia 
de ball i s’ha especialitzat 
en el hip-hop, una dansa 
urbana d’origen afroame-
ricà. El seu talent innat 
l’ha portat a guanyar els  
primers premis en poc 
temps dins les modalitats 
de popping i looking. 

Com va sorgir la teva afi-
ció pel ball urbà? 
Sempre m’ha agradat ba-
llar, em surt de dins. A 
casa, a l’escola (aquest 
curs estudiaré quart de Se-
cundària al Col·legi Santo 
Ángel), pel carrer... Primer 
vaig jugar a futbol, però 
quan vaig entrar a l’Escola 
de Ball El Muro de Gavà 
vaig  descobrir el hip-hop 
i em vaig  aficionar. Tot i 
això, al principi ho feina 
només com una diversió. 
   
Aviat, però, vas guanyar els 
primer premis  
Sí, l’any  2017 vaig participar 
al Campionat d’Espanya, on 
em vaig classificar per a 
l’Europeu, disputat a Opor-
to, i on vaig aconseguir 
la segona posició de la 
meva modalitat. Va ser un 
gran impacte, ja que  re-
presentava una acadèmia 
petita i modesta.  

Aquell èxit et va obrir no-
ves portes  
Exacte. La meva profes-
sora era Jéssica Rodrí-
guez, d’El Muro, i llavors 
vaig començar a entre-
nar també amb Kanga 
Valls, un coreògraf de re-
nom internacional, per 
perfeccionar l’estil. Ara 
formo part de l’acadèmia 
de ball que ell dirigeix, 
Musique Dansa, a Sant 
Adrià del Besòs, on vaig 
quatre dies a la setmana. 
   
Com es balla el popping? 
Fent uns moviments de 
contracció del cos com si 
el ballarí fos un robot.  
    
En aquest estil és on en-
guany has tornat a triomfar
Formant part d’un grup 
d’onze integrants anomenat 
Petite Musique vam ser pri-
mers al Campionat de Cata-
lunya Urbance (Barcelona) 
i al Campionat d’Espanya 
Urban Display (Tarragona). 
I fent parella amb Tània 
Cornet, vam ser segons a 
l’Urbance.   

Els teus pares, Susana i 
Xavi, et donen suport? 
Molt, m’acompanyen a en-
trenar  i a competir i sempre 
em fan costat. Com quan 
tenia dubtes amb el ball pel 
fet que s’hi dediquen més 
les noies que els nois, tot 
i que això està canviant.  

  

Ja ens sentim guanyadors
L’any vinent se’n compliran 125 des de la 
creació de l’entitat en actiu més antiga de 
tot Gavà: la Coral La Igualtat. Contemporanis 
dels nostres rebesavis varen 
formar aquest grup de cant 
coral que, des del seu inici, 
va voler anar més enllà de la 
música, el lleure i la cultura. 
Així, i  seguint l’ideari que havia 
marcat en aquella època el 
mestre Josep Anselm Clavé 
(1824-1874), van crear també 
una mutualitat de socors.
   Des d’aquell llunyà 1895 
han passat més de quatre generacions de 
gavanencs i gavanenques que han conreat i 
mantingut amb orgull la cultura i la llengua 
catalana, fins i tot en aquelles ocasions 

en què la situació política del país ho feia 
especialment difícil.
   Per commemorar en aquest aniversari 

aquesta llarga trajectòria, i 
vocació musical i col·laborativa, 
els membres de l’entitat estem 
impulsant la concessió de 
la Creu Sant Jordi per a la 
coral. 
    Hores d’ara hem rebut, 
per unanimitat, el suport del 
nostre Ajuntament, amb una 
emotiva declaració política 
aprovada al Ple de juliol. I 

també el de diverses federacions musicals. 
Aquest recolzament fa que, es concedeixi o 
no el guardó, ens sentim ja guanyadors.

Francesca Martorell
Presidenta de la Coral La Igualtat

A la  imatge superior, Aarón Chaves, al Parc del Mil·lenni de Gavà. Sota, ballant amb 
Tània Cornet a l’edició d’enguany del campionat Urbance. A la foto més inferior, el 
grup de competició Petite Musique. Chaves és el segon per l’esquerra, dempeus.

El Ple municipal de juliol 
va aprovar per unanimitat 
demanar a la Generalitat 
la concessió de la Creu de 
Sant Jordi a la Coral La 
Igualtat, l’entitat més anti-
ga de  la ciutat que encara 
segueix activa, fundada 
l’any 1895. 
     Els sis partits del con-
sistori, entre ells ERC, van 
llegir una declaració per 
defensar la petició, on re-
corden que el cor complirà 
125 anys el proper 2020.

Els grups del  consistori demanen  la Creu 
de Sant Jordi per a la Coral La Igualtat 

Què sents quan balles? 
Em sento alliberat i em 
diverteixo. No puc parar 
quiet. Sovint, a casa o quan 
vaig caminant, em  surten 
moviments. A més, al hip-
hop he trobat un gran am-
bient i bona gent. Ballarins 
i familiars fem una pinya. 

Com veus el teu futur?
De moment, entrenant dur 
i fent cursets intensius per 
millorar i conèixer altres 
estils. Seguiré competint en 
grup i també fent batalles, 
que tot i el nom, són en-
frontaments molt cordials 
amb altres ballarins. 

El Ple de juliol va fer 
oficial la petició a la 
Generalitat, recordant 
que l’entitat farà 125 
anys el proper 2020

   El text destaca la «sòlida 
trajectòria concertística» 
de l’entitat local i la seva 
tasca per «preservar del 
pas del temps aquest bé 
immaterial tan nostrat 
com és el teixit associatiu 
i cultural que va néixer 
sota l’aixopluc del mestre 
Anselm Clavé».
    «Mantenir les cançons 
que cantaven els nostres 
besavis i les que canten 
els nostres fills, és alhora 
un honor i un privilegi», 
afegeix la declaració.

Els regidors d’Esquerra 
donen suport a un 
manifest de denúncia 
de l’associació local
Clara Campoamor

   La presidenta de l’entitat 
local, Carmen García, va 
criticar que hi hagi repre-
sentants de la justícia que 
encara consideren viola-
cions de dones només com 
un delicte d’abús. 
   Segons el portaveu del 
grup municipal d’ERC i cap 
d’oposició, Albert Massa-
na, «el que està passant 
darrerament és vergonyós. 
Calen més accions, per part 
de la  justícia i els governs, 
que siguin realment efecti-
ves per aconseguir l’equitat 
i la igualtat plenes».

«En el món del ball 
urbà he trobat un gran 
ambient i bona gent. 
Ballarins i familiars 
fem una pinya»

Imatge retrospectiva de la Coral La Igualtat al Palau de la Música. 

  

Si ens toquen a una, responem totes
Ja està bé. Ja n’hi ha prou que la fiscalia 
o la justícia menystingui les dones i, 
enlloc de centrar-se en l’agressió, encara 
jutgi la reacció de la víctima 
davant l’atac rebut. Quan 
pensem en qualsevol robatori 
o agressió personal es diu 
habitualment que «no saps 
mai com reaccionaràs». Però 
ara sembla que alguns vulguin 
afegir la frase «excepte si et 
violen». Llavors sembla ser 
que la reacció ha de ser sempre 
de defensa. Doncs no. Una violació és una 
violació, independentment de com hagi 
reaccionat la víctima. 
   També fa basarda que s’estiguin produint 
i fent públiques tantes violacions en grup. 

Què coi els passa pel cap? Com pot ser que 
hi hagi grups d’amics que tinguin com a  idea 
de diversió agredir una dona?

   Cal conscienciar més la 
societat per aprendre a 
rebutjar tot tipus de violència 
masclista. I cal una legislació 
prou contundent que no deixi 
impunes aquestes agressions. 
Com diu el manifest que 
defensa ERC, cap violació és 
justificable o interpretable. En 
cap cas. Només Sí és Sí!  

   Volem seguir construint una societat de 
dones i homes lliures on la violència contra 
les dones en cap cas estigui legitimada sinó 
que es condemni i es rebutgi. Ho hem de fer, 
per ella, per totes.

Mireia Villuendas
Responsable de la secretaria de la dona d’ERC-Gavà

Documentació sobre sis treballs 
contractats pel govern local 

Recàrrec a l’IBI de pisos buits per facilitar l’accés a l’habitatge

Complint amb la tasca de 
control de la gestió munici-
pal, ERC va demanar al Ple 
de juliol sis estudis pagats 
pel govern local: 
   Un pla de prevenció de 
residus (8.772,50 €); una 
auditoria sobre comerç i 
consum (3.448,55 €); un 
programa control a la Rie-
ra de les Parets (5.953,20 
€); una cartografia digital 

ERC-Gavà va demanar al Ple 
de juliol aplicar l’ordenança 
fiscal vigent que preveu un 
recàrrec sobre l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) dels 
pisos que són propietat 
d’empreses i porten més 
de dos anys buits.
   La iniciativa, que vol faci-
litar l’accés a un habitatge 
digne, proposa utilitzar 
com a indicadors de la 
desocupació les dades del 
padró i els consums.

Accions contra la contaminació 
greu de la Riera dels Canyars

Denúncia pel contingut sexista 
i homòfob d’un acte festiu

Incendis a l’estiu prop del barri de La Sentiu i al Pla de Ponent
La feina del Grup Municipal 
Seguretat per als vianants als  
carrers Rectoria i Sant Nicasi

La feina del Grup Municipal  

Lectura del manifest abans del Ple de juliol, amb els regidors i Carmen García (al centre).

  Esquerra va recordar que 
l’Ajuntament té competèn-
cies per aplicar aquesta 
taxa i que l’existència a 
Gavà d’un parc d’habitatges 
buits amb caràcter perma-
nent restringeix l’oferta, 
sobretot de lloguer, tensio-
nant els preus a l’alça.
  El PSC va indicar que és 
un tema molt complex que 
ja han estudiat abordar, 
però que encara no han 
trobat una fórmula viable. 

d’hàbitats d’interès comu-
nitari (12.072,96 €); un es-
tudi d’opinió del cementiri 
(4.586 €) i un pla director 
del carril bici (16.273,29 
€). Fins ara no s’han lliurat. 
Existeixen realment?

Dos incendis de petites 
dimensions van afectar 
aquest estiu el patrimoni 
natural de Gavà, seguint el 
que sembla una macabra 
tradició que es repeteix 
cada any en aquestes dates 
on els focs comporten un 
risc especial per les con-
dicions metereològiques i 
la gran quantitat de massa 
combustible als  boscos. 
  El primer sinistre es va 
produir el mes de juliol, 

ERC va denunciar al Ple de 
juliol el contingut sexista 
i homòfob de l’actuació 
de l’humorista Jordi LP, 
el 29 de juny, a la Festa 
Major (foto) i va demanar 
que l’Ajuntament no torni 
a contractar espectacles 
amb missatges de falta de 
respecte envers les dones 
i la diversitat sexual.
   ERC va recordar la impor-

tància de transmetre valors 
de tolerància. L’equip de 
govern se’n va desenten-
dre argumentant que els 
artistes tenen llibertat per 
dir el que els plagui.

ERC va demanar al Ple de 
juliol més seguretat per 
als vianants als carrers 
Rectoria i Sant Nicasi on, tot  
i ser de prioritat invertida,  
els vehicles circulen a més 
velocitat de la permesa  (20 
km/h). Una situació que 
s’agreuga a la cruïlla amb 
el carrer del Centre (foto), 
la qual cosa obliga a posar 
ja un radar de control.

   L’equip de govern va expli-
car que ha provat aquesta 
opció i l’acabarà instal·lant 
«properament» de forma 
definitiva. 

prop del barri de la Sentiu 
(primera foto), mentre que 
el segon es va originar el 
7 d’agost al Pla de Ponent 
(segona imatge), al voltant 
de l’hípica, a la zona on es 
vol reactivar el projecte 
urbanístic. 
   En tots dos casos, els 
bombers van poder con-
trolar les flames abans que 
la situació fos més greu. 
Es desconeixen les causes 
que els van originar.

ERC va demanar, de nou, al 
Ple de juliol que el govern 
local aturi la contaminació 
amb aigües residuals de 
la Riera dels Canyars, que 
aquest estiu ha causat la 
mort de peixos i aus (foto). 
Davant d’això, l’Associació 
de Veïns de Gavà Mar, els 
grups ecologistes Les Agu-
lles i Quercus i el col·lectiu 
La Mata de Jonc han pre-

sentat una denúncia a la 
Fiscalia de Medi Ambient 
del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
El PSC va tornar a fugir 
d’estudi, responsabilitzant  
altres administracions. 
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Ciutat activa

Aquest estiu, Gavà ha 
acollit un nou camp 
de treball arqueològic, 
centrat enguany en el 
jaciment romà de can 
Valls de la Roca. Hi han 

Una intervenció que cal continuar
La intervenció feta el 2018 a la cisterna 
romana de can Valls de la Roca, 
juntament amb el camp de treball 
d’aquest estiu, han estat dues de les 
més importants accions 
realitzades al conjunt fins 
ara. Queda molt per saber 
d’aquest jaciment, aparegut 
en el context de les reformes 
territorials que amb August 
(27 aC-14 dC) culminarien 
amb la fundació de Barcino 
i la reorganització del 
poblament i els sistemes productius 
al sud de la Laietània.
  L’última intervenció ha deixat al 
descobert nous elements d’una entitat 
arquitectònica molt significativa. Són 

suficients per deixar clar que can Valls és 
excepcional en el seu context, i per això 
és importantíssim donar continuïtat als 
treballs fins ara realitzats. 

   Els camps de treball per 
si sols no seran suficients, 
i caldria que fossin part 
d’un estudi arqueològic 
més profund i sostingut 
en el temps, que inclogués 
una prospecció geofísica 
del jaciment i excavacions 
programades. Amb voluntat 

política, l’Ajuntament podria promoure 
aquest estudi, i buscar la col·laboració 
d’altres institucions per investigar i 
posar en valor un dels més importants 
conjunts patrimonials de Gavà. 

Joan Campmany Jiménez
Graduat en arqueologia per la UAB

Gavà viurà el 28 de se-
tembre una jornada de 
cultura popular al parc de 
la Torre Lluc. La trobada 
començarà a les 17.30 
hores amb una gimcana 
familiar de jocs i proves 
relacionats amb la cultu-
ra local. Hi participaran 
l’Agrupació de Gegants i 
Gegantons, l’AeiG Roc del 
Migdia, els Bastoners, els 

Gimcana de cultura popular 
al Parc de la Torre Lluc 

25è aniversari de l’Associació 
de Comerciants de l’Illa

Camp de treball al jaciment
romà de can Valls de la Roca

FAGA organitza la caminada  
solidària per l’Alzheimer
Ja és oberta la inscripció 
a la sisena caminada  
solidària que organitzarà 
el proper 15 de setembre 
l’Associació de Familiars 
de Malalts d’Alzheimer 
de Gavà (FAGA). 
   Els participants poden 
optar per dos recorre-
guts. El primer sorti-
rà a les 9.00 hores de 
l’església de Sant Pere, 

Recreació històrica a l’Aplec 
de Sant Miquel d’enguany
L’Aplec de Sant Miquel,  
al castell d’Eramprunyà, 
una tradició documenta-
da a Gavà des del segle 
XVI i que després de 
desaparèixer el 1920 
fou recuperada l’any 
1961, viura el 29 de se-
tembre una nova edició.  
A més dels actes ha-
bituals des de primera 
hora del matí, enguany 

es farà una recreació de 
la destrucció i presa del 
castell per les tropes de 
la Generalitat i el Consell 
de Cent de Barcelona, el 
setembre de 1469. 

L’Associació de Comer-
ciants de l’Illa de Gavà va 
celebrar el passat 13 de 
juliol el 25è  aniversari de  
la seva fundació.
   Botiguers i clients es van 
aplegar al parc municipal 
de la Torre Lluc (fotos), 
on van gaudir d’un ball  
amb orquestra i altres 
activitats lúdiques i gas-
tronòmiques. 

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

participat 24 joves a tra-
vés de la Fundació Pere 
Tarrés, amb el suport de 
l’Agència Catalana de la 
Joventut de la Generalitat 
i la supervisió de la Dipu-

tació. L’Ajuntament s’ha 
limitat a cedir una escola 
perquè s’hi allotgessin. 
La tasca ha permès evi-
denciar la importància 
del jaciment. 

Crònica esportiva  
El club d’atletisme reuneix als 
millors llançadors catalans

El Club d’Atletisme Gavà 
va organitzar el passat 
20 de juliol el V Critèrium 
de Llançaments, on es 
van poder veure les evo-
lucions dels millors es-
pecialistes catalans.

fins al monument de la 
Vela, a Gavà Mar. Des 
d’aquest punt sortirà un 
segon trajecte, més curt, 
pel passeig Marítim. 

(Font: Ajuntament de Gavà):
- 8 de setembre: sardanes 
al Parc Municipal, 18 h.
- 10 de setembre: Com-
memoració sobiranista 
de la Diada, 20h, al monu-
ment als Màrtirs del 1714.
- 15 de setembre:  VI 
Caminada Solidària per 
l’Alzheimer. Sortida: 9 h 
plaça de l’Església.
- 17 de setembre: exposi-
ció: 4 gavanencs a la fossa 
de Gurb. Museu de Gavà. 
- 21 de setembre: Triatló 
infantil. Sortida: passeig 
Marítim, 9.30 h.
-27 de setembre: Con-
ferència: la romanització 
de l’antiga línia de costa 
entre el Llobregat i el Gar-
raf. 19 h. Museu de Gavà
- 28 de setembre: Jorna-
da de cultura popular al 
Parc de la Torre Lluc.
- 29 de setembre: Aplec 
de Sant Miquel al Castell 
d’Eramprunyà. 8 h des de 
la plaça Josep Moragas
- 29 de setembre: 1a 
cursa de resistència BTT 
Ratpenat. Sortida: 9 h a 
la Sentiu.

Festes d’estiu 
als barris: Les 
Colomeres, la 
Sentiu i Centre

Com és habitual, diferents 
barris de Gavà van cele-
brar la seva festa d’estiu. 
Enguany van destacar les 
de les Colomeres (dalt), 
Centre (al mig) i la Sentiu 
(a sota).

Agenda de 
setembre 

Onzena edició de la triatló 
infantil a la zona de la platja
El proper 21 de setembre 
es disputarà l’onzena 
edició de la triatló infantil 
Ciutat de Gavà. La sortida 
es donarà a les 9.30 ho-
res al passeig Marítim.

El FC Gavà 
inicia la lliga

El FC Gavà iniciarà el 8 
de setembre una nova 
temporada, la segona 
consecutiva a Primera 
Catalana. Els jugadors 
entrenats per José Ma-
nuel Serrano aspiren 
enguany a consolidar-se 
a la categoria i lluitar per 
l’ascens.

Castellers, la Companyia 
General del Foc, l’Esplai El 
Mamut, l’Esbart Brugués; 
els Grallers l’Anguila, els 
Sonaquetomba i l’UME.
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