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La sostenibilitat eix vertebrador de la Festa Major de Sant
Pere de Gavà
Amb l’objectiu d’esdevenir unes Festes Lliures de Sexisme es faran accions
de consciènciació entre els i les joves
Gavà celebrarà la seva Festa Major de Sant Pere del 28 de juny al 2 de juliol. La
programació s’ha elaborat amb la participació de les entitats locals que oferiran un bon
grapat d’activitats per tots els gustos i edats. Així es podrà triar entre propostes
musicals, artístiques, lúdiques i de cultura popular i tradicional a més d’activitats
familiars i infantils.
Enguany com a novetat les festes tindran un eix vertebrador: la sostenibilitat. Al voltant
d’aquesta temàtica es programaran diferents propostes per viure les Festes de forma
respectuosa amb el nostre entorn i amb el medi ambient. L’alcaldessa de Gavà, Raquel
Sánchez, ha manifestat que “volem treballar el desenvolupament sostenible i
l’educació ambiental. Diferents activitats programades ajudaran a apreciar el
nostre entorn i giraran entorn del concepte de la sostenibilitat amb tallers i jocs
educatius i de conscienciació”.
En aquest sentit els més petits podran participar amb les seves famílies de tallers i llocs
on el reciclatge serà protagonista. Així el dia 29 de juny al Parc de la Torre Lluc acollirà
diferents activitats com ara “Toc toc jocs”, jocs gegants tradicionals i d’habilitat fets
amb portes reciclades, “Residus o recursos” on es parlarà de la gestió dels envasos i es
farà un taller per a famílies que permetrà endinsar-se al món de les 4R (Repensar,
Reduir, Reutilitzar i Reciclar). Per divendres 30 de juny la plaça de Josep Tarradellas

serà l’escenari d’un taller de cuina i jocs gegants. Mitjançant un taulell tipus “joc de
l’oca” els participants coneixeran els residus que generem en el moment que comprem.
D’altra banda, Sánchez també ha fet referència al segon eix d’aquestes festes com és la
llibertat i el respecte. Sota el lema “El sexisme no està convidat a la Festa” es
desenvoluparan accions per evitar conductes sexistes sobretot al voltant d’activitats que
impliquen el jovent. L’alcaldessa ha explicat que “aquesta proposta parteix de
l’audiència de joves i té per objecte que tothom pugui gaudir de les festes amb total
llibertat”.
Es faran accions de sensibilització davant les actituds, conductes i/o agressions per raó
de gènere i per orientació afectivo-sexual a l’entorn de l’oci de les festes majors,
incidint en què aquests tipus d’agressions i conductes no es poden justificar i són
intolerables.
La regidora d’Igualtat, Gemma Badia, ha explicat que “la Festa Major esdevé una
oportunitat per posar les eines necessàries per detectar conductes sexistes i poder
actuar en cas necessari”. En diferents activitats adreçades als i les joves (concert
MClan, Mercat d’Art i la Festa Flaixbac) s’instal.larà una carpa on s’informarà, es
recolliran queixes, es resoldran dubtes i es difondrà una guia que explica com es poden
detectar les actituds sexistes i quin és el protocol d’actuació.
El primer tinent d'alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció Social. Miquel
Àngel Díaz ha manifestat que “ens preparem per viure una Festa que és de la ciutat on
participen entitats, la societat civil i els diferents grups que s’impliquen en el
programa”. Díaz ha parlat de les activitats de cultura popular destacant com a novetat
“la celebració del primer ball de rams. Un treball de recuperació musical per part
de l’Esbart Brugués i obert a tothom”. Altres propostes destacades seran els
correfocs, les havaneres, la Diada Castellera, el xerinol.lis, la trobada de puntaires, les
matinals de cinema, la mostra d’entitats i cases regionals, activitats esportives on cal
remarcar el 1r Torneig de Tenis i Pàdel” i el Mercat d’Art.

La música també tindrà un gran protagonisme dins la programació de la Festa Major de
Sant Pere. En total, durant els cinc dies tindran lloc 12 concerts repartits per diferents
indrets de la ciutat. El regidor de Cultura, Esports i Mediació, German Barrena ha
afirmat que “tothom podrà trobar aquella música que li agrada donat que hem
recollit tots els gustos i edats”. Així la ciutadania podrà escollir entre jazz, pop, rock i
rumba catalana que per primer cop serà present en la programació musical.
El concert estrella vindrà de la mà de M Clan, la nit de tributs que comptarà amb les
actuacions de Insurrección, una banda tribut a El Último de la Fila formada per sis
músics professionals; i de Momo que oferià un espectacle de llum, color i rock per
homenatjar a Queen. Altres propostes musicals vindran de la mà de la Jinx Jazz Band, la
Sitjazz Band i la banda Wax and Boogie que oferirà un repertori que combina boogie
woogie.
Durant la presentació aquest matí de la Festa Major de Sant Pere, que es viurà del 28 de
juny al 2 de juliol, l’alcaldessa de Gavà ha fet una crida a tothom tot per tal que hi
participi de l’àmplia programació tot dient “passar d’uns dies de gaudi aprofitant el
nostre ric entorn natural, tenint cura i respectar a tothom a l’hora de viure la
nostra Festa Major”.

