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E R C - G a v à  o r g a n i t z a  p e r  p r i m e ra 
v e g a d a  l ’ O f i c i n a  P a r l a m e n t à r i a  

Homenatge a Josep Campmany durant la Festa Republicana
El passat 28 de maig, la 

federació d’ERC del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet va 
celebrar la Festa Republi-
cana al Parc de la Munta-
nyeta a Sant Boi. 

Durant la Festa organit-
zada per la secció local 
de Sant Boi, hi va assistir 
una representació de la 
secció local de Gavà i s’hi 

van fer diverses activitats: 
un taller de rugbi, taules 
rodones de diversos temes, 
un dinar popular i un acte 
polític amb l’assistència del 
President de la Generalitat 
Pere Aragonès, el President 
d’ERC Oriol Junqueras i la 
portaveu del partit Marta 
Vilalta, on es va destacar 
la força creixent d’ERC a la 

El passat dilluns 2 de 
maig, des d’ERC-Gavà vam 
organitzar l’oficina parla-
mentària, on entitats i par-
ticulars van poder exposar 
alguns temes per resoldre 
al diputat al Parlament, 
Jordi Albert i al diputat 
provincial a la DIBA, Josep 
Ramon Mut.

L’Oficina Parlamentària 
és una iniciativa empresa 
per ERC a escala comarcal 
que té l’objectiu d’acostar 
l’activitat política que es 
fa en ens supramunicipals 
(com la diputació, el parla-
ment o el congrés) al con-
junt de la ciutadania. Si bé 
moltes problemàtiques es 
poden solucionar en l’àmbit 
municipal, n’hi ha d’altres 

que no i no sempre els ciu-
tadans saben exactament 
a qui o on dirigir-se per tal 
de fer sentir la seva veu. 
Des d’ERC creiem que els 
càrrecs electes han d’estar 
al servei de la gent i per 
fer-ho hi ha de poder parlar 
directament sempre que si-
gui possible, i més quan des 
d’ERC, pel fet de ser govern 
en el cas de la Generalitat, 
podem emprendre accions 
efectives per fer-ho.

En aquesta ocasió, di-
verses entitats i particu-
lars va portar temes molt 
diversos per tractar amb 
els càrrecs electes d’ERC: 
inclusió (sobretot a les es-
coles), problemàtiques amb 
les residències de gent 

 

Des d’ERC hem ideat un format anomenat 
“Oficina Parlamentària” que consisteix a 
fer trobades entre ciutadans, particulars i 
associacions amb representants 
polítics d’ERC que desenvolupen 
la seva tasca als ajuntaments, 
a la Diputació de Barcelona, al 
Parlament de Catalunya o al 
Congreso de los Diputados de 
Madrid.
Tot té un perquè i és bo fer 
saber i poder informar a qui 
ho pregunti d’on venen les 
causes i quines han de ser les 
possibles solucions a aplicar sense defugir 
de responsabilitats, si alguna cosa s’ha 
de canviar o millorar hem d’intentar-ho i 
reclamar-ho. 
La tasca del polític és estar al servei de la 

ciutadania, prenent notes, aportant idees, 
trobant possibles solucions i sobretot, 
sobretot, escoltant. Aquesta és la manera 

que tenim els republicans 
d’ERC d’entendre la política, 
situant a la gent al centre 
de  tot ,  com una peça 
fonamental d’una societat 
justa, no entenem cap altra 
manera de fer-ho.
I aquest és el nostre principal 
objectiu, que la gent ens vegi 
útils, com un més i ens facin 
servir com una eina que ells 

mateixos han triat per representar-los i 
per defensar els seus drets. 
Necessitem un canvi en les maneres 
obsoletes d’actuar, us necessitem a tots 
per avançar.

Oficina Parlamentària:
els nostres polítics, els vostres aliats

Miquel Roselló, portaveu del Grup municipal d’ERC

gran, l’estat de l’abocador 
del Garraf, el Pla de Ponent 
i l’emergència climàtica, 
educació, el dispensari de 
Gavà-Mar i estat del Parc 
Agrari.

Els càrrecs electes d’ERC 
van poder escoltar i buscar 
solucions als suggeriments, 
dubtes i inquietuds dels 
veïns i veïnes de Gavà que 
van poder venir. En alguns 
casos la problemàtica ja 
s’ha respost, o s’ha fet una 
nova reunió (ja més perso-
nalitzada) per ampliar el 
tema tractat o s’està treba-
llant per donar-hi solució.

Esquerra Republicana 
sempre al costat de la 
gent.

nostra comarca.
Abans del dinar, durant 

l’acte de benvinguda en 
què van participar Joan 
Borràs, president comar-
cal, i Jordi Albert, diputat al 
Parlament, es va fer un ho-
menatge al company d’ERC 
Gavà Josep Campmany tant 
per la seva trajectòria al 
partit (on n’és un referent) 

com pel fet d’haver estat 
guardonat recentment amb 
el premi Recercat per la 
seva tasca investigadora: 
El Josep Campmany ha pu-
blicat desenes de llibres de 
caràcter científic i històric 
i multitud d’articles, entre 
ells, molts  dedicats a la 
història local de Gavà i el 
Baix Llobregat.



La feina del Grup Municipal
Leopold Estapé: ”La preocupació més gran avui és 
l’augment i l’entrada de l’extrema dreta a les institucions”
El passat mes de maig es va 
inaugurar l’exposició “Qua-
ranta anys de la despenali-
tzació de l’homosexualitat a 
Espanya” a la biblioteca Josep 
Soler Vidal, comissariada per 
Leopold Estapé Amat, expert 
en història LGBTI, activista i 
voluntari en temes de Gent 
Gran. Conversem amb ell so-
bre l’evolució i la situació de 
les reivindicacions LGBTI.

L a  r e p r e s s i ó  l e g a l  d e 
l’homosexualitat a l’Estat Es-
panyol té arrels molt llun-
yanes? 
Tot i que les recopilacions 
visigòtiques recullen penali-
tzacions, els Usatges no les 
contemplen mentre les decre-
tals del Papa ho recollien. 
La primera llei que contem-
plava la sodomia la van impo-
sar els Reis Catòlics i només 
s’aplicava a Castella i a Ul-
tramar, el 1499. I el 1525 a la 
Corona d’Aragó, la repressió 
era competència del Sant 
Ofici, però les lleis no es van 
aprovar fins Felip II. La Consti-
tució de 1848 va despenalitzar 
l’homosexualitat. Fora d’un 
breu període al final de la 
dictadura de Primo de Rivera, 
les relacions homosexuals es 
tornen a penalitzar el 1954 
amb la Ley de Vagos y Ma-
leantes. El 1970 apareix la Ley 
de Peligrosidad Social, que 
volia condemnar per ser, no 
per fer. L’eina repressiva fou 
la policia. A les comissaries 
milers d’homosexuals i trans-
sexuals van rebre vexacions i 
en algun cas violacions. Igual 
com a les presons. I en acabar 
la condemna eren desterrats 
dels seus pobles. 
Aquesta llei  va afavorir 
l’aparició del primer activis-
me a Catalunya, AGHOIS, que 
va ser la base del posterior 
Frente Español de Liberación 
Homosexual. I el 1977 el Front 
d’Alliberament de Gais i Les-
bianes va tenir prop de 1000 
afiliats.

El final de la dictadura va 
propiciar canvis?
A l  7 8 ,  e s  v a  e l i m i n a r 
l’homosexualitat de la LPS. 
Els jutges no condemnaven, 
però la repressió policíaca 
es va mantenir un temps, 
especialment contra els trans-
sexuals. 
L’aparició de la Sida (1981) i 
l’assassinat de Sonia Rescalvo 
a Barcelona el 91, van obli-
gar a entitats i Institucions a 
canviar actuacions i lleis. Van 
aparèixer les lleis de parelles 
de fet en diferents autonomies 

i el 2005 es van aprovar els 
matrimonis homosexuals.

En l’exposició parles de la se-
rofòbia com un estigma afegit 
al col·lectiu LGBTI...
Sí. La Sida encara estigma-
titza. Es parla de grups de 
risc, quan caldria parlar de 
pràctiques de risc. 
A Catalunya el primer diag-
nòstic del VIH el va fer la 
Caterina Mieras, a l’hospital de 
la Vall d’Hebron i junt amb les 
entitats LGTBI es va avançar 
molt en protocols i operatives, 
però l’arribada de l’Ana Mato 
al Ministerio de Sanidad va 
expulsar les entitats catalanes 
i va provocar un daltabaix que 
ha costat recuperar. 
En la Sida com en el cas de 
les epidèmies, sempre és 
més fàcil buscar culpables 
que  analitzar les causes. Ha 
passat amb la Covid, ara amb 
la verola del mico i, fins i tot, 
es van crear notícies falses 
assenyalant que la massacre 
de Texas la va fer una persona 
Trans.

L’altra gran reivindicació pen-
dent actualment és el reco-
neixement de les persones 
Trans? 
Tot i que s’ha avançat, tenint 
en compte que la seva despe-
nalització no va arribar fins al 
91, els seus drets encara no 
estan preservats. Una mostra 

Demanem més transparència en la gestió de 
l’abocador del Garraf

és la dificultat per aprovar la 
llei Trans, perquè el feminis-
me TERF (entre els quals es 
troba molt activament la Car-
men Calvo, exvicepresidenta 
espanyola), ho impedeix.

Hi ha altres reivindicacions 
pendents per la normalització 
de la vida de les persones 
LGTBI?
Caldria una atenció específica 
en els centres sanitaris (molt 
sovint es retarda el diagnòstic 
de la Sida en persones grans) 
i en les residències de ter-
cera edat, que suposen molt 
majoritàriament una tornada 
a l’armari de les persones 
homosexuals per evitar pro-
blemes.

A més, una coeducació que 
visibilitzi la diversitat sexual i 
de gènere hauria de contribuir 
a lluitar contra els estigmes.
La preocupació més gran 
avui és l’augment de grups 
d’extrema dreta que van en-
trant en les institucions, pro-
clamant el seu veto a qualse-
vol reconeixement, i intentant 
acabar amb els programes 
i ajudes que s’han realitzat 
fins avui, i que coincideix amb 
un constant augment de les 
agressions a persones LGTBI 
en l’espai públic.

El  27 de juny, vas fer una con-
ferència a la Biblioteca Josep 
Soler Vidal sobre la diversitat 
sexual al llarg de la història...
Efectivament. El meu interès 
per la Història en general m’ha 
portat a aprofundir també 
en la història LGBTI perquè 
considero que conèixer com es 
tractava la diferència, permet 
conèixer millor com era una 
època.

No hi vam faltar!

El PSC ha mostrat un 
total desinterès davant 
la poca transparència 
en la gestió de 
l’abocador del Garraf

És molt més difícil 
detectar un atac de cor 
quan el pateix una dona, 
ja que els símptomes són 
diferents als dels homes

El 27 de maig, en motiu 
del dia internacional d’acció 
per a la salut de les dones, 
ERC-Gavà va organitzar un 
acte als baixos del museu 
de la Torre Lluch. Mònica 
Morros, experta en gènere i 
salut i Cap de Relacions Ins-
titucionals del Departament 
d’Igualtat i Feminismes, va 
fer una xerrada sobre el 
biaix de gènere en la salut. 
Una problemàtica molt im-
portant i de la que fins fa 

El gènere en el diagnòstic i tractament de 
malalties

ERC va demanar al passat 
ple del mes de maig que la 
pàgina web de l’Ajuntament 
tingués una secció per infor-
mar sobre l’evolució del pro-
cés per segellar l’abocador 
de la vall de Joan (encara 
en curs), així com també 
que es tingués accés a da-
des actualitzades sobre les 
incidències (com els petits 

Crònica Municipal

ERC a favor de la seguretat dels infants a les portes de les escoles
Al passat ple de maig, ERC 

va plantejar, a petició d’un 
grup de famílies interes-
sades, que es tallés l’av. de 
les Bòbiles des del c. San-
ta Teresa fins a l’av. Joan 
Carles I a les hores d’entrada 
i sortida de l’escola. El motiu 
principal és la inseguretat 
provocada pels cotxes que 
hi circulen a aquelles hores, 
molts dels quals són de pares 
i mares que deixen o recullen 
els seus infants del centre 
Santo Ángel, sovint aparcant 
en doble fila, sobre la vorera, 
o directament aturant-se al 

mig de la via. Això crea em-
bussos, problemes de trànsit 
i, el que és més greu, situaci-
ons potencialment perilloses 
per als nens i nenes. 

La resposta va ser que 
tallar el carrer tindria molta 
afectació sobre el trànsit, 
però que parlarien amb el 
centre per si els seus res-
ponsables se’n volguessin 
fer càrrec de l’operació, al 
contrari del que passa en 
altres escoles, on la Policia 
Municipal o els agents cívics 
controlen el trànsit per impe-
dir aquestes situacions.

ERC demana que PRESEC admeti alumnes gavanencs en 
pràctiques

Arran de la queixa pre-
sentada per una família 
gavanenca afectada, ERC va 
demanar al ple de maig que 
els estudiants gavanencs 

ERC fa propostes de mobilitat 
a la C-245

Al passat ple, ERC va dema-
nar que se senyalitzés, un cop 
acabades les obres de refor-
ma de la C-245, el pas de via-
nants d’aquesta via que uneix 
el tram de la rambla Casas 
amb la rambla Lluc, de forma 
que els vianants hi passessin 
per la dreta, de forma que no 
topessin els de pujada amb els 

poguessin fer pràctiques a 
l’empresa pública PRESEC 
encara que estiguessin es-
tudiant en centres de fora de 
Gavà, ja que l’excusa que els 

de baixada, com ara. 
També vam demanar que 

s’ampliés aquesta fórmula 
a altres passos d’ús molt 
intensiu. 

La resposta va ser que hi 
posarien una senyalització 
vertical, però que no amplia-
rien la mesura a altres punts 
de la ciutat.

L’entrevista del mes

terratrèmols registrats l’any 
2021 a la zona). L’objectiu 
principal és millorar la 
transparència i fer acces-
sibles les dades sobre una 
instal·lació tan sensible. 

La resposta va ser que 
hauria de ser a l’entitat 
responsable de l’abocador, 
l’AMB, a qui s’hauria de de-
manar informació, mostrant 
així un total desinterès pel 
tema de part del govern 
del PSC.

Gent i entitats:

ERC demana intervenir en 
solars que creen molèsties

A petició d’una ciutadana 
afectada, ERC va demanar 
que s’intervingués per part 
de l’administració municipal 
en un solar particular no edi-
ficat de la carretera a Santa 
Creu de Calafell on creix un 
arbre que crea molèsties 
i fins i tot perill en cas de 
ventades fortes als veïns de 

la finca veïna. 
Val a dir que els veïns de la 

comunitat afectada ja havien 
fet arribar les seves queixes 
des de feia temps a l’Ajunta-
ment, sense resultat. 

En aquesta ocasió, se’ns va 
contestar que el particular 
propietari de la finca ja havia 
podat l’arbre en qüestió.

poc ningú en parlava. 
Aquest biaix comporta 

que, per exemple, no es 
detecti a temps un atac de 
cor en les dones, ja que els 
símptomes dels homes són 
diferents.

En acabar la xerrada, es 
va fer un debat obert entre 
els assistents.

 

L’abocador del Garraf va estar en funcionament 
des del 74 fins al 2006; 32 anys (12 més dels 
previstos) en què s’hi van abocar 26 milions de 
tones i que en alguns punts arriba a 
més dels 80 metres d’alçada.
L’abocador es va situar en un 
terreny càrstic on s’hi fan molts 
forats fàcilment amb l’aigua (de fet 
és com un formatge de Gruyère), i 
els gasos i lixiviats que produeixen 
els residus s’hi filtren, contaminant 
l’aire i aqüífers i rius subterranis. A 
més, a l’abocador, s’hi va llençar de tot, inclús 
residus industrials o sanitaris.
L’abocador és el responsable del 10% de 
les emissions contaminades de tota l’AMB 

i continuarà contaminant l’entorn entre 40 i 
50 anys més. Un advertiment que les males 
decisions en medi ambient són una hipoteca 

onerosa pel futur i, no sembla que, 
en general, n’hàgim après la lliçó.
El que més sobta és que sembla que 
les administracions directament 
implicades promouen el silenci 
sobre l’estat de l’abocador; ni 
tan sols un lloc on consultar 
fàcilment les incidències o els 
nivells d’emissions actualitzats. 

Pel segellament superior (l’estora que tapa 
la merda), van informar àmpliament. De com 
afecta la salut dels ciutadans, això no. 
Per què aquest silenci?

L’abocador: herència enverinada; i silenciada?

Eveli Villuendas. President d’ERC-Gavà

El PSC defensa l’espionatge envers els rivals polítics
El passat Ple de Maig ERC-

Gavà va presentar una de-
claració política denunciant 
l’amenaça que representa 
per a una democràcia i per 
l’estat de dret els casos d’es-
pionatge polític que s’ha fet 

contra activistes i càrrecs 
electes catalans per motiu 
de la seva ideologia. Espe-
cialment, es demanava que 
s’investigués a fons aquest 
cas, que també ha provocat 
un terrabastall al Parlament 

Europeu, per tal d’aclarir els 
fets amb transparència i, si 
cal, l’assumpció de respon-
sabilitats que pertoquessin. 

La moció fou rebutjada 
pels vots del PP, C’s i el PSC. 
Sobta que el PSC es dediqui 

a justificar l’injustificable en 
una democràcia, com l’es-
pionatge polític per motius 
ideològics, i més quan el 
mateix PSOE ha reconegut 
que també s’ha espiat el 
seu govern.havien donat per no adme-

tre el seu fill havia estat que 
estudiava a Castelldefels. 
El regidor responsable va 
respondre que no era cert 

que no s’admetessin alum-
nes que estudiessin fora de 
Gavà, però no va concretar 
per què aquesta família no 
hi havia pogut accedir.

 

Quantes sabeu quins són els símptomes d’un 
atac de cor? Segurament haureu pensat en 
un fort dolor al pit i al braç. Doncs aquest és 
símptoma d’atac de cor en homes. En dones 
se’n poden presentar d’altres: mareig, forta 
sensació de cansament, sudoració 
excessiva, sensació de falta d’aire, 
nàusees o vòmits... Símptomes 
que es poden atribuir a altres 
afectacions com ansietat, estrès, 
problemes digestius o musculars.
També els símptomes de demència 
són diferents en homes i dones. 
Quan es detecta en dones, està en 
un estadi més avançat que en els 
homes, pel fet que la pèrdua de memòria queda 
emmascarada. Però hi ha d’altres símptomes 
de la conducta que no es tenen en compte i 
que ens podrien donar pistes en un estadi més 
inicial de la malaltia: comportament diferent 
de l’habitual, depressió, desinhibició...
També hi ha malalties únicament de dones 
que triguen anys a diagnosticar-se, com 
l’endometriosi. La menstruació no ha de fer 
mal. Si fa mal és que hi ha un problema i cal 

diagnosticar-lo.
D’altra banda, no es té en compte que l’efecte 
d’alguns medicaments, com els ansiolítics, 
varia segons l’hormonació. Llavors, amb 
una mateixa dosi, tindrem sobredosificació o 

infradosificació segons el moment 
del cicle menstrual en què ens 
trobem.
Fins fa pocs anys, no se’ns 
incloïa als assajos clínics. Per 
tant, falten dades i no es poden 
fer comparatives. I quan se’ns 
hi inclou, hi ha estudis on es 
fan les mateixes preguntes a 
homes i dones, però en dones hi 

ha diferències hormonals pel cicle menstrual. 
A les Facultats de Medicina, Farmàcia i 
altres Ciències de la Salut s’ha d’ensenyar 
aquestes diferències entre homes i dones 
amb perspectiva de gènere. I als que ja estan 
exercint, se’ls ha de formar en aquest sentit. 
Necessitem tenir bona ciència per a una millor 
vida per tothom.
Perquè a les dones ens hi va la vida o, si més 
no, la nostra qualitat de vida.

Les malalties en les dones estan infradiagnosticades

Mireia Villuendas. Regidora i secretària de Feminismes d’ERC-Gavà

 

El passat 17 de maig, ERC Gavà va assistir a una reunió 
conjuntament amb la resta de grups municipals per tal de 
debatre sobre la creació del reglament del Consell 
de l’Esport, nou òrgan que es vol formar per obrir 
un espai de debat i consens entre l’ajuntament, les 
associacions esportives i el teixit empresarial. 
Es va parlar molt sobre la voluntat de l’ajuntament 
de despolititzar l’òrgan, ja que l’esport de la nostra 
ciutat, evidentment, sempre ha d’estar per sobre 
de la política. 
Malgrat això, des D’ERC Gavà ens ha sorprès 
l’article 8.2 del reglament, el qual especifica clarament 
que el representant de cada partit polític a les reunions 

ha de ser obligatòriament un càrrec electe. L’excusa des de 
l’ajuntament ha sigut que qualsevol grup municipal podria 

designar com a representant a algú que estigués 
vinculat amb alguna associació esportiva present 
a la reunió, creant favoritismes. Però, és que no pot 
estar un càrrec electe vinculat amb una associació 
esportiva? 
I, per altra banda, no era l’objectiu principal 
despolititzar tot el possible les reunions? Encara 
que ERC Gavà dona suport a la creació d’un Consell 
de l’Esport, no estem d’acord amb l’article 8.2 del 

reglament. Per tant, en aquest punt, el nostre posicionament 
serà l’abstenció.

El nou Consell d’Esports neix amb criteris contradictoris

Andreu Ramírez. Jovent Republicà

La Sida encara estigma-
titza. Es parla de grups 
de risc, quan caldria par-
lar de pràctiques de risc

Una coeducació que 
visibilitzi la diversitat 
sexual i de gènere hauria 
de contribuir a lluitar 
contra els estigmes. La 
preocupació més gran és 
l’augment de l’extrema 
dreta, que coincideix amb 
un augment d’agressions 

En la Sida, com en les 
epidèmies, sempre és 
més fàcil buscar culpa-
bles que les causes
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Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Nova edició del Vermut & Music

Josep Campmany, premi Recercat 2022
El veí de Gavà Josep 

Campmany, fins fa uns me-
sos president de la secció 
local d’ERC-Gavà, ha estat 
guardonat amb el premi 
Recercat 2022 que va reco-
llir en un acte a Igualada el 
dissabte 7 de maig. 

El premi Recercat, que 
atorga l’Institut Ramon 
Muntaner, se li ha atorgat 
en reconeixement de les se-
ves aportacions culturals i 
científiques, tant en el camp 
de la física (n’és doctor amb 
menció europea en Física 
Aplicada) com en el camp 
de la recerca històrica lo-
cal, en el que ha publicat 
desenes de llibres i articles 
científics sobre la història i 
costums de diversos mu-

Nova exposició a la Fundació Hervás
El dissabte 4 de juny es 

va fer la presentació al 
local de la Fundació Hervás 
Amezcua de l’exposició 
col·lectiva Les Quatre Esta-
cions, que aplega obres de 
Luisa Garcia-Muro, Marga 
Garcia Andreu, Paloma 
Gonzàlez i Hervás Amezcua 
que segueixen la temàtica 
del títol i van poder explicar 
tot el procés de creació de 
les seves obres. 

Després de la presen-
tació es va fer un petit col-
loqui en què els assistents 
van poder parlar amb les 
autores. 

El passat 28 de maig 
es va reprendre aquesta 
iniciativa de l’Agrupació de 
Restauradors de Gavà en 
el que 12 establiments ad-
herits a l’entitat van oferir 
als seus clients música en 
directe d’artistes locals. 

Aquesta iniciativa es va 
començar a organitzar 

nicipis del Baix Llobregat, 
especialment Castelldefels, 
Begues i Gavà. 

Des de l’Eramprunyà feli-
citem el Josep i li agraïm la 
seva dedicació altruista.

Gran èxit del cineclub amb Alcarràs
El diumenge 5 de juny, 

l’Espai Maragall es va om-
plir de gom a gom per la 
projecció de la pel·lícula 
de Carla Simón Alcarràs, 
guanyadora de l’Os d’Or 
a la Berlinale, un drama 
rural familiar sobre la des-
aparició de les activitats 
agrícoles. 

La projecció d’Alcarràs 
s’ha fet per iniciativa del 
cineclub Gavà, entitat que 
promou la projecció de pel-
lícules a preus populars (4€ 
per als socis del cineclub). 

Per més informació i ins-
cripció com a soci, cal enviar 
un correu a cineclubgava@
hotmail.com. Pel juliol es 

farà el cinema a la fresca, 
és a dir, les projeccions del 
cineclub es faran a l’aire 

lliure, a l’Auditori Marc Grau 
i a la Torre Lluc.

l’any passat i ja va ser 
tot un èxit i n’ha propiciat 
la continuació amb nous 
locals adherits. 

L’esdeveniment va néi-
xer amb l’objectiu d’aju-
dar tants als restauradors 
com als músics locals a 
recuperar-se de la pandè-
mia atraient nous clients 

Nova edició del Festival de Titelles
El Festival de Titelles 

d’aquest any ha tornat a 
omplir els escenaris i els 
carrers com abans de la 
pandèmia. Amb pressu-
post municipal i gràcies 
a l’esforç dels voluntaris 
de la Xarxa d’Espectacles 
Infantils i Juvenils, que 
programen, organitzen i 
coordinen el Festival des 
de fa 31 anys, ha estat el 
millor punt i a part de la 
temporada estable que es 
reprendrà passat l’estiu.

per als primers i projecció 
per als segons.

Crònica esportiva  
Carles Armengol recorre amb la bicicleta el 
perímetre de Catalunya

En Carles Armengol, 
membre del Club Ciclista 
RatPenat, va fer el períme-
tre de Catalunya en bici-
cleta el passat mes d’abril. 
El jove, de 22 anys, tenia 
aquest recorregut d’uns 
1.000 quilòmetres pen-
dent com a repte personal. 
Finalment, ha aconseguit 
fer-ho tot sol i sense cap 
mena de suport en ruta.

En un principi va intentar 
de realitzar-ho l’estiu pas-
sat, però la calor no li va 
permetre. És per aquesta 
raó que va decidir inten-
tar-ho durant la passada 
Setmana Santa. Pel que 
fa al recorregut, va decidir 
dividir-lo en tres etapes, 
era el mínim de dies en 
què ho podia intentar de 
manera realista, ja que 

volia fer-ho de manera 
competitiva. Així doncs, va 
fer uns 300 quilòmetres 
per dia, és a dir, entre 8 
i 9 hores de bicicleta. Va 
començar per la ciutat de 
Barcelona, i va fer camí fins 
La Seu d’Urgell, passant 
per Figueres i arribant als 
Pirineus. Després va anar 
fins a Riba-roja d’Ebre i, 
per últim, va arribar fins a 
Amposta, i va tornar cap a 
Barcelona.

El primer dia, Armengol 
es va trobar de cara amb 
el vent i la pluja. Però tot i 
això, i el cansament de més 
que això provoca, el jove 
ciclista va aconseguir fer 
la volta perimetral sense 
cap mena de suport. Només 
portava un equip molt bàsic 
per poder reparar possi-
bles avaries que, per sort, 
no va haver d’utilitzar.


