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El 10 de setembre, homenatge als 
lluitadors per la llibertat el 1714 a Gavà 

Com és habitual, 
cada any, el 10 de se-
tembre al vespre es 
farà a la plaça de Josep 
Tarradellas un acte 
d’homenatge als que, 
des del 1713 al 1714, 
van lluitar fins al final 
en defensa de les lli-
bertats i constitucins 
de Catalunya.

 L’acte, organitzat 
per la secció local d’Es-
querra Republicana 
de Catalunya, consis-
teix a dipositar ofrenes 
florals al monument 

Imatge de l’ofrena realitzada el 10 de setembre de 2020

Tres-cents set anys després i res no ha canviat. La repressió contra els dissidents no s’atura

que rememora aquella 
lluita. 

L’acte es fa a la 
tarda, a partir de dos 
quarts de nou, per tal 
de permetre que l’en-
demà els participants 
que ho desitgin puguin 
assistir a les manifes-
tacions i ofrenes orga-
nitzades a Barcelona. 

Enguany l’acte està 
marcat per la situació 
pandèmica, per la qual 
cosa l’accés al monu-
ment és reduït.

Començarà l’acte un 

L’onze de setembre de 1714, Catalunya va perdre totes les seves llibertats reflectides en les cons-
titucions catalanes recollides des del segle XIII. En derogar-les, el nou govern borbònic va esborrar 
tots els drets dels catalans que quedaven recollits en aquestes lleis, com ara el dret a un judici just 
amb assistència d’advocat, el dret a no participar en guerres si no era en defensa del propi país, i el 
fet que els impostos només eren vàlids quan eren aprovats per les corts catalanes previ pacte amb 
el rei. Aquesta eliminació de tots els drets segueix vigent avui 2021, 307 anys després, quan veiem 
acusacions fetes a base de falsos relats amb jutges parcials en contra de tot allò que representi un 
perill per a la «sagrada» unitat d’Espanya, i amb noves lleis, com la laboral o la d’ordre públic, que 
permeten empresonar qualsevol que gosi desafiar el poder establert sense cap judici previ ni cap 
presumpció d’innocència. Avui tenim més de 3.000 encausats per suposada i mai demostrada per-
tinença a grup terrorista, detinguts en una manifestació pacífica. La suposada justícia és en realitat 
una venjança. L’establishment no suporta que s’amenaci el seu modus vivendi basat en l’espoli i el 
robatori. Estem vivint episodis de repressió semblants als que va patir Catalunya ara fa 307 anys.

la temperatura dels 
participants. 

A més, l’ús de mas-
careta serà obligatori.

Els representants 
de cada entitat faran 
l’ofrena i després sor-
tiran del recinte, per 
reduir la possibilitat de 
contacte.

Finalment, l’home-
natge es tancarà amb 
un parlament final a 
càrrec d’Òmnium i el 
cant de l’himne naci-
onal de Catalunya, els 
Segadors.

parlament per part de 
l’ANC, i després desfi-
laran les delegacions 
dels partits i les seves 
respectives seccions 
jovenils.

Després dels partits 
faran ofrenes els sin-
dicats sobiranistes i, a 
continuació, faran les 
ofrenes les entitats de 
la societat civil local.  

Només un o dos re-
presentants de cada 
entitat podran accedir 
dins del recinte deli-
mitat on es controla 

campmany
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per augmentar. Pensem 
que ampliar la pista és 
absurd i que hi ha alter-
natives.
Podríeu detallar aques-
tes alternatives? A més 
de tornar els més de 6 
milions de passatgers 
de baix cost als seus 
aeroports de Girona i 
Reus, crear la xarxa ca-
talana d’aeroports amb 
connexió ferroviària a 
30 minuts i amb menor 
cost econòmic i ambien-
tal, inversió que seria 
sufragada amb els ajuts 
d’Europa. També es po-
drien adequar els proce-
diments d’enlairament i 
aproximació, reduir les 
mínimes de separació 

La feina del grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local

Després de gaudir 
d’uns dies de Festa Major 
de Sant Pere al juny, és 
important fer un balanç 
del seu desenvolupa-
ment per poder millorar 
en properes ocasions.

Enguany ha estat una 
festa major diferent, 
marcada per la COVID-19 
i, per tant, per mesures 
sanitàries d’obligat com-
pliment. Per exemple, 
l’ús obligatori de la mas-
careta, la distància de 
seguretat, i l’aforament 
limitat en algunes de 

L’Associació de Veïns de 
Gavà Mar es va crear 
l’any 1997 i, des de lla-
vors, lluita per la quali-
tat de vida del barri. El 
seu objectiu és garantir 
la tranquil·litat de les 
persones residents, com 
també de la resta de ga-
vanencs i gavanenques i 
dels visitants. Analitzant 
els problemes i buscant 
solucions, volen millorar 
tot allò que, d’una ma-
nera o una altra, afecta 
el barri.
Quines són les proble-
màtiques més urgents 
del barri, des del punt 
de vista urbanístic? Per 
començar, el mal estat 
de voreres i paviment 
en molts car-rers, que 
posen en perill vianants i 
vehicles; també hi ha tot 
de parcel·les de pineda 
amb alt risc d’incendi i 
molt brutes. A més cal 
recordar que els veïns 
de la banda de la Pava 
tenen greus limitacions 
per accedir a la banda 
sud del barri (a causa 
de la C-31, que fa de ba-
rrera), on hi ha la platja, 
l’escola, i molts altres 
serveis; han d’anar fins 
al canal olímpic, a Caste-
lldefels. A això cal sumar 
la saturació de trànsit 
en algunes èpoques de 
l’any, amb les molèsties 
i el perill d’accidents que 
implica.
I pel que fa a altres 
problemàtiques? Doncs 
molt important, la conta-
minació de la riera dels 
Canyars, que afecta la 
platja periòdicament; a 
més, hi ha un dèficit crò-
nic de serveis: d’atenció 
mèdica (l’ambulatori 
més proper és a 7 qui-
lòmetres), de vigilància 
policial (tant pel que fa a 
efectius com a càmeres 
de seguretat). I no obli-
dem la desaparició del 
servei d’atenció ciutada-
na al Centre Cívic.

Què en penseu de la nova 
proposta d’ampliació 
de l’aeroport del Prat? 
D’entrada, és fals que 
sigui nova, perquè ja 
figura en el pla director 
2017-2026 amb una in-
versió de 1.929 milions 
per construir la terminal 
satèl·lit i les obres pen-
dents i sense allargar la 
tercera pista destros-
sant la Ricarda. La ter-
minal satèl·lit també fi-
gura en el pla estratègic 
d’AENA 2018-2021 amb 
més pressupost i sense 
allargar la tercera pista 
innecessàriament, ja que 
l’operativa actual està 
al 75,6% i té un 24,4% 
de capacitat inutilitzada 

Més ombra a places obertes i parcs in-
fantils per combatre la calor de l’estiu

Davant de les altes 
temperatures dels da-
rrers estius, el grup 
municipal d’ERC va de-
manar posar ombra a 
places obertes i a les 
zones de jocs infan-
tils, i que els materials 
d’aquests fossin menys 
sensibles a la calor. 

Si bé en alguns pocs 
casos ja existeixen ele-
ments d’ombra, com 
a l’avinguda Diagonal, 

d’altres com la plaça 
Balmes (on fa anys hi ha-
via hagut una carpa als 
estius) o la plaça Fran-
cesc Macià suporten 
moltes hores de sol sen-
se cap element d’ombra, 
cosa que les fa poc ap-
tes per a jocs infan-
tils i activitats diürnes.

L’Ajuntament va res-
pondre que és impos-
sible ombrejar totes les 
places i parcs de la ciu-

A Gavà hi ha diversos 
locals de propietat pú-
blica en què s’exerceix 
una activitat a través 
d’una concessió per part 
de l’ajuntament. Per 
exemple, el quiosc de 
la Rambla o el local de 
restauració del parc de 
la Torre Lluc.

Però n’hi ha d’altres 
on, per diverses raons, 
ja no s’hi desenvolupa 
cap activitat, com el Sol 
Cafè, la bolera o la ben-
zinera de Barnasud.

Aquests equipaments 

estan abandonats, i per 
això han patit vanda-
lisme, robatori de la 
instal·lació elèctrica 
i manca de manteni-
ment. 

A més, cada cop estan 
més degradats. Avui 

El grup municipal d’ERC va demanar que es revisessin les
condicions de concessions públiques per evitar vandalitzacions

Els equipaments 
abandonats pateixen 
vandalisme, per això 
és important donar 
viabilitat als negocis 
millorant-ne les con-
dicions de licitació

dia, els equipaments 
estan tapiats per im-
pedir que hi hagi més 
vandalisme i perquè 
l’interior no és segur.

El grup municipal va 
demanar que es revi-
sessin les condicions de 
la concessió i esbrinar 
la raó per la qual ningú 
més se n’ha volgut fer 
càrrec. 

Si es volguessin mo-
dificar aquestes condi-

cions, se’n podria garan-

És tan important pas-
sar-s’ho bé, com garantir 
la seguretat de tota la 
ciutadania de Gavà

les activitats, on s’havia 
de reservar prèviament.

El  grup municipal 
d’ERC en va sol·licitar 
una valoració a l’equip 
de govern per saber 
com s’havien seguit els 
protocols per la Festa 
Major.

Malgrat haver observat 
algun moment puntual 
de certa aglomeració, 
l’Ajuntament va confir-
mar que els protocols 
s’havien aplicat i seguit 
i, per tant, es va fer una 
valoració positiva del 
dispositiu de seguretat 
organitzat.

El passat mes de juli-
ol, la fins ara alcaldes-
sa socialista, Raquel 
Sánchez, va dir adeu a 
la ciutat de Gavà des-
prés de ser nomenada 
ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Ur-
bana. La regidora soci-
alista Gemma Badia va 
ser triada com la seva 
substituta i s’ha conver-
tit en la nova alcaldessa 
de Gavà. Fins ara havia 
estat al capdavant de 
l’àrea d’Espai Públic, 
Seguretat i Convivència.

Gavanenca des del 
1983 i mare d’un fill, és 
diplomada en Ciències 

Empresarials, tècnica 
en Màrqueting i tècni-
ca en Gestió Empresa-
rial per la UOC. Té un 
postgrau en Publicitat 
per EAE Business School
i estudis en Ciències
Químiques a la UB. 

Gemma Badia és 
membre de l’executiva 
local del PSC de Gavà 
des de l’any 2011. I des 
del 2015 és regidora 
del PSC a l’ajuntament 
de Gavà. També forma 
part de l’executiva del 
PSC del Baix Llobregat 
com a secretària de Po-
lítiques Feministes.

Una Festa Major de Sant Pere responsable on 
s’han seguit tots els protocols

El 7 de juliol es va 
fer públic que Gavà 
era finalista en el Gre-
en Leaf Award, atorgat 
per la Comissió Euro-
pea. Aquesta se suma 

en aproximació, implan-
tar noves categories de 
deixant turbulent, redis-
seny de SID, etc.
A banda de treballar en 
aquests temes, quins 
objectius teniu com as-
sociació? Aconseguir 
que sigui útil als veïns 
en les seves reclama-
cions als gestors polítics, 
en les seves demandes 
d’activitats socials al 
barri, en suport a les fa-
mílies i les seves neces-
sitats i que serveixi per 
fomentar la unió entre 
els seus habitants. 
Com ha estat i  com 
é s  l a  re l a c i ó  a m b 
l’Ajuntament? Us hi sen-
tiu acompanyats? No ne-
cessitem subvencions, 
però si suport logístic 
i veritable voluntat de 
satisfer les demandes 
més urgents. Agraïm 
que ens escoltin i la seva 
proximitat encara que 
sigui per dir-nos que no 
faran res per ara per X 
motius, tot i saber que en 
alguna ocasió han opinat 
que, per la distància o 
per càlcul polític, no ens 
necessiten.
Per acabar, quin mis-
s a t g e  vo l d r í e u  fe r 
arribar als lectors de 
L’Eramprunyà? Mai cal 
donar-se per vençut. Cal 
lluitar una vegada i una 
altra pel que en justícia 
ens pertany, i tant de 
bo totes les associacio-
ns de Gavà poguéssim 
col·laborar juntes per 
ajudar-nos en les nos-
tres reclamacions.

L’Ajuntament explica que ha externalitzat a l’empresa La Vola l’obtenció 
del segell ecològic Compenso

  

Gemma Badia, nova alcaldessa en 
substitució de Raquel Sánchez

AV de Gavà Mar: «Allargar la tercera pista de 
l’aeroport del Prat és absurd, i hi ha alternatives»

Reflexions sobre la ciutat que la nova alcaldessa 
hauria de tenir en compte en el mandat que inaugura

A títol personal he de dir que vaig 
tenir una grata sorpresa al saber que la 
Gemma Badia seria la nova alcaldessa. 
És una persona de mirada directa, que 
t’escolta i et dona respostes 
creïbles i raonades i això és 
molt d’agrair en els temps 
que corren. 

Aquest canvi arriba en 
un moment en què tenim 
sobre el nostre territori 
bastants temes  d’actualitat 
i que afecten al poble d’una 
manera important. Per exemple, el Pla 
de Ponent, la urbanització de Llevant 
Mar (al barri de Gavà Mar) o l’ampliació 
de l’aeroport; són afers que impactaran 
de forma decisiva sobre la ciutat en els 
propers anys.

Esperem un veritable canvi d’actitud Miquel Roselló
Portaveu del Grup municipal d’ERC i president del col·lectiu La Mata de Jonc

que reclamem fa temps i que fins ara 
no hem vist reflectit tant com voldríem 
en el dia a dia de l’anterior equip de 
govern.

Per exemple, les trobades 
amb entitats de tots els àmbits 
han de ser una eina que no es 
pot deixar de banda a l’hora de 
planificar el present i el futur 
de la ciutat. Són aquestes 
entitats  les que coneixen de 
primera mà els problemes 
quotidians de la gran majoria 

de veïns i veïnes de la ciutat, que són els 
qui ens han triat i a qui representem.

Per treballar colze a colze amb 
ciutadania i entitats, l’alcaldessa ens 
tindrà sempre disposats a col·laborar pel 
bé comú de la ciutat. Sort i encerts! 

«Podrien tornar els 
passatgers de baix cost 
als aeroports de Girona 
i Reus i crear una xarxa 
de connexió ferroviària»

«En aguna ocasió, 
l’Ajuntament ha opinat 
que per la distància o 
per càlcul polític no 
ens necessiten»

«El mal estat de voreres 
i paviment en molts car-
rers del barri de Gavà 
Mar posa en perill a 
vianants i vehicles»

«Patim la contaminació 
de la riera dels Canyars, 
que afecta directament 
la platja, i un dèficit 
crònic de serveis»

tat, però les onades de 
calor cada cop són més 
freqüents, i cal prendre 
mesures per evitar cops 
de calor i garantir que 

infants, adults i gent 
gran puguin gaudir de 
l’espai públic de la ciu-
tat  sense cap mena de 
perill. 

Un estudi revela els pros i contres 
del servei de Gavà Bus

Un estudi fet per 
membres d’ERC-Gavà 
sobre les rutes del GAV1 
hi ha detectat possibles 
punts de millora que el 
grup municipal d’ERC 
portarà al proper ple.

A la parada final (av. 
Europa/Premià) el pas 
zebra, força malmès, no 
té rampa. Aquí és on la 
Creu Roja fa el servei de 
portar gent amb cadira 
de rodes per banyar-se, 
i per tant es demanarà 

adaptar el pas zebra 
per a persones amb 
mobilitat reduïda.

D’altra banda, a la pl. 
Catalunya/Joan XXIII hi 
ha punts morts de visió, 
a causa d’un cartell pu-
blicitari i una caseta de 
l’ONCE. Si hi passa gent 
indegudament pel mig 
del carrer, fora del pas 
zebra, el bus se la troba 
de front i hi ha ensurts. 
Es demanarà posar-hi 
una barana perquè els 
vianants facin ús cor-
recte del pas zebra.

tir la continuïtat i donar 
viabilitat als negocis que 
s’hi poguessin dur a ter-
me.

La resposta del govern 
municipal va ser que no 
pensaven canviar les 
condicions ni fer arran-
jaments abans de do-
nar la concessió, ja que 
consideraven que això 
era responsabilitat dels 
nous arrendataris.

El Solcafè i l’antic restau-
rant del Centre Cívic Gavà 
Mar, concessions muni-
cipals, són exemple de 
deixadesa i vandalització.

a altres com el segell 
Compenso, també  de 
caràcter mediambien-
tal i obtingut enguany.
Les condicions per ob-
tenir aquests reconei-

xements impliquen un 
gran volum de docu-
mentació i gestió per 
tal de complir tots els 
tràmits necessaris. El 
grup municipal d’ERC 
va demanar que s’infor-
més de qui havia fet la 
gestió de documentació 
i tràmits necessaris per 
optar a aquests reco-
neixements i del cost 
econòmic.  L’Ajuntament 
va confirmar que l’ob-
tenció del segell eco-

lògic compenso s’havia 
externalitzat, amb un 
cost de 5.000 €. L’altre 
premi es va obtenir amb 
la feina dels tècnics mu-
nicipals.

Des del grup municipal d’ERC expressem el 
nostre condol per la mort de Dídac Pestaña, 
que fou alcalde de Gavà durant 20 anys. Du-
rant el seu mandat, Gavà va experimentar la 
transformació i millora més important de la 
seva història recent i va guanyar espais pú-
blics i equipaments de primer ordre. Malgrat 
el desacord en projectes cabdals (pla de Po-
nent, per exemple), cal reconèixer que va ser 
l’alcalde que va configurar el Gavà actual.  

En el decés de Dídac Pestaña



Toc de somatén
Per Santa Eulàlia! 

Recuperem el bastió!

Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
El Club Esportiu Gavà Freestyle, 3r al Campionat d’Espanya

Al juliol, les pati-
nadores del Club Es-
portiu Gavà Freestyle 
(GFS) van proclamar-
se terceres d’Espanya. 
La competició, orga-
nitzada per la Real 
Federación Española 
de Patinaje, va tenir 
lloc del 8 a l’11 de juliol 
al pavelló Puerta de 
Santa María de Ciudad 
Real. Segons el pre-
sident del GFS, Aleix 
Julià, les noies ho van 
donar tot i en moltes 
ocasions van estar a 
tocar del podi, però 

no ha estat fins ara 
que han aconseguit 
formar-ne part. A més, 
assegura que feia una 
calor infernal a Ciudad 
Real, i que el pavelló 

Telenka i Terra negra guanyen les 
semifinals de la WeLeague 7

La gavanenca Paula 
Morbelli ha estat una 
de les peces clau de la 
selecció durant l’Euro-
peu de Softball Femení.

Aquest any, l’Estat hi 
va tenir el millor resul-
tat de la història. Va 
arribar a la fase final 
del campionat després 
de guanyar a Repúbli-
ca Txeca i França.

La jugadora de Pro-
jecte Softball Gava-
nenc, i veïna de Gavà, 
Paula Morbelli va fer 
un autèntic partidàs.

Morbelli, juntament 
amb les seves compa-
nyes, han fet història 
del softball femení.

Retrobada 
l’estàtua de La 
Mare

Fa mesos, es va do-
nar per perduda l’està-
tua de La Mare. 

L’escultura, adqui-
rida per l’Ajuntament 
l’any 1975, va estar ex-
posada fins als noran-
ta a l’American Lake. 
Va ser retirada amb la 
reforma del parc i va 
desaparèixer.

L’any 2018 la secció 
local d’ERC va dema-
nar recuperar la figura 
per a l’espai públic, 
però l’Ajuntament no la 
va poder localitzar.

Finalment, i gràci-
es a la col·laboració 
ciutadana, s’ha trobat 
en relatiu bon estat 
en un jardí d’Olesa de 
Bonesvalls.

S’exposa Fotosíntesi, de Benet 
Solina, al Carmeta’s Café

Des de l’1 de juliol i 
fins a mitjan setembre 
el fotògraf Benet Soli-
na exposa Fotosíntesi 
al Carmeta’s Cafè, si-
tuat al carrer Màrtirs 
del Setge de 1714. Es 
tracta d’una col·lecció 
de 18 fotografies on 
el gavanenc ha volgut 
plasmar la petjada de 
l’home mostrant-ne, 
només el rastre. Les 
fotografies, en blanc 
i negre, busquen l’ex-
pressió des de la sen-
zillesa i, segons Solina, 
«fins arribar a allò que 
en diuen el minimalis-

me poètic, portant-les 
a la seva essència». 
És la primera expo-
sició d’autor que es 
fa al Carmeta’s Café, 
espai que va obrir fa 
un parell d’anys i que, 
gràcies a una proposta 
de l’Agrupació Foto-
gràfica Gavà, es va 
convertir en un espai 
expositiu. Un lloc cèn-
tric, obert al públic, 
agradable i proper a 
la seu de l’Agrupació, i 
la intenció és apropar 
maridatges artístics 
d’aquest estil a la ciu-
tat de Gavà.

Durant la setmana 
del 15 de juliol es va 
fer la segona inter-
venció arqueològica 
de camp en el projecte 
de recerca del sector 
de les Ferreres de les 
mines neolítiques de 
Gavà. L’objectiu era 
localitzar els accessos 
miners dels quals ja 
es tenien forts indi-
cis arran de la cons-
trucció d’edificis en 
aquesta zona. A més, 
s’han trobat evidèn-
cies d’usos agrícoles 
d’aquestes terres en 
etapes més modernes 
perquè s’han localitzat 

Flama i Caliu organitza una ballada de sar-
danes per al pròxim 11 de Setembre
Flama i Caliu de la  
Sardana ha organitzat 
pel pròxim 11 de Se-
tembre una ballada de 
sardanes al parc de la 
Torre Lluch a càrrec de 
la Cobla Vila d’Olesa. 
L’activitat es durà a ter-
me a les sis de la tarda, 
i convida a tots els ga-
vanencs i gavanenques 
que estimen la sar-
dana a participar-hi. 
En cas de pluja, l’activi-
tat seguirà en peu i es 
farà al Casal Municipal 
de la Torre Lluc.

Durant l’acte 
es respecta-
ran les mesu-
res anti-Covid: 
la distància de 
seguretat i l’ús 
obligatori de 
mascaretes. 
Hi col·laboren 
diverses en-
titats: Carnis-
series Orriols, 
Papereria Pe-
legrín, Josefa 
S á n z h e z 
Martos, Loteries Via, 
Viatges Edenia, Larruy, 

S’han trobat nous accessos a les mines neolítiques 
de Gavà

rases de vinyes i trin-
xeres on es conreaven 
arbres, que podrien 
ser oliveres, vinyes o 
fruiters, tot i que enca-
ra no es pot confirmar 
del tot. S’espera que 
la Generalitat aprovi 
nous fons per poder 

Perruqueria Pilar i la 
Ferreteria Solé.

seguir amb la recerca 
en els propers anys i 
així poder acabar amb 
el registre de tot el que 
s’ha trobat fins ara. 
De moment, mentre 
l’excavació resta atu-
rada, la zona quedarà 
coberta i protegida.

A finals de juny Gavà 
va acollir les semifi-
nals de la lliga de fut-
bol especial WeLeague 
7. L’equip d’Adisga (As-
sociació de Persones 
amb Discapacitat de 
Gavà) ha estat un dels 
vuit participants de tot 
Catalunya, en equips 
que són mixtos i amb 
edats compreses entre 
els 16 i els 50 anys. Per 
al president d’Adisga, 
Pedro Corvillo, la parti-
cipació en aquesta lliga 
especial «és un repte 
molt especial perquè 
els dona l’oportunitat 
de  jugar al futbol com 
qualsevol altra ado-
lescent, fins i tot fe-
derat». Des d’Adisga 
asseguren que amb 
aquest campionat, que 
disputen com equip del 
Club Sporting Gavà, 
«a banda del reforç de 
l’autoestima, normalit-

zen participar en una 
activitat esportiva com 
qualsevol altre equip, 
oportunitat que fins 
ara no havien tingut». 
L’entitat assegura que 
«la participació en 
aquesta lliga espe-
cial forma part de la 
lluita per la inclusió. 
Tenen l’oportunitat de 
jugar al futbol com 
qualsevol  altre, A 
banda dels beneficis 
físics de la pràctica 
esportiva, hi ha bene-
ficis socials, psicolò-
gics, d’autosuperació, 
d’emotivitat, d’allibe-
ració d’estrès, cosa 
que minva el repte 
d’exclusió social del 
col·lectiu». A més, en 
ser un esport adaptat, 
el practiquen de forma 
continuada. Entrenen 
cada setmana en ho-
raris fixos. Adisga ha 
estat una de les pro-
motores de la lliga, 
i ara «estem lluitant 
per tal que Gavà sigui 
la seu de semifinals i 
final d’aquesta lliga els 
propers anys».

no comptava amb aire 
condicionat, factors 
que creu que van poder 
afectar a les esportis-
tes. Després d’aquesta 
victòria, ja han marcat 
l’objectiu per al curs 
vinent: seguir millo-
rant i avançant per 
arribar més lluny. 

Paula Morbelli,  
peça clau de la 
selecció de 
Softball 
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