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Tornen les festes de Sant Pere. Seran unes festes segures i caldrà mantenir la
prudència sanitària i seguir les mesures que encara hem de complir, però hem
preparat un programa a l’alçada de la nostra festa per excel·lència. Vull agrair l’esforç i la
col·laboració de les entitats a l’hora d’implicar-se oferint propostes per a tothom en diferents
indrets i equipaments. Seran espais delimitats, amb control d’aforament i en alguns casos
amb reserva prèvia.

La cantant Lucrecia, cinema a la fresca, teatre, dansa, cultura popular i tradicional, concerts
de grups locals, nit de tributs a Dire Straits i l’homenatge a Pau Donés, havaneres, i més
activitats ompliran de festa Gavà del 25 al 29 de juny.
Necessitem retrobar-nos, gaudir del bon temps i seguir reprenent la vitalitat de Gavà, i les
festes de Sant Pere ens donen la millor oportunitat de fer-ho.
No us ho perdeu!

Vuelven las fiestas de Sant Pere. Serán unas fiestas seguras y habrá que mantener la
prudencia sanitaria y seguir las medidas que todavía tenemos que cumplir, pero hemos
preparado un programa a la altura de nuestra fiesta por excelencia. Quiero agradecer el
esfuerzo y la colaboración de las entidades por implicarse ofreciendo propuestas para todos
los públicos en diferentes lugares y equipamientos. Serán espacios delimitados, con control
de aforo y en algunos casos con reserva previa.
La cantante Lucrecia cine a la fresca, teatro, danza, cultura popular y tradicional, conciertos
de grupos locales, la noche de tributos a Dire Straits y el homenaje a Pau Donés, habaneras
y más actividades llenarán de fiesta Gavà del 25 al 29 de junio.
Necesitamos reencontrarnos, disfrutar del buen tiempo y seguir retomando la vitalidad de
Gavà, y las fiestas de Sant Pere nos brindan la mejor oportunidad para hacerlo.
¡No os lo perdáis!

La Festa Major de Sant Pere 2021 segura.
Sant Pere 2021 és una festa major segura i segueix totes les
indicacions sanitàries que estableix el PROCICAT: cal portar
mascareta, mantenir la distància i rentar-se les mans amb
gel hidroalcohòlic.

GAVÀ
DEL 25 AL 29
DE JUNY

Les activitats es fan en diversos espais delimitats de la ciutat, amb aforament limitat i amb
reserva prèvia d’entrada, cosa que es marca amb un símbol
. Tots els actes són
gratuïts, exceptuant els que s’indica. Es poden reservar entrades a partir del 21 de juny a:
https://www.entrapolis.com/organizador/ajuntament-gava
Espai Maragall (passeig Maragall, 11),
de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores;
excepte dijous, 24 de juny (festiu)
Si us plau, no feu més reserves de les estrictament necessàries. Es poden fer un màxim de 4
reserves per activitat. Per garantir una entrada esglaonada, cal arribar a l’espai on es
desenvolupi l’activitat un mínim de 30 minuts abans que comenci.
Les entrades no validades 10 minuts abans de l’inici de l’espectacle s’alliberaran perquè altres
persones les puguin utilitzar.
Les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat tindran prioritat per validar l’accés al
recinte. Cal adreçar-se directament als punts d’entrada de cada activitat.
Alguns dels espais tenen poca ombra: protegiu-vos del sol.
Les activitats del programa es poden veure afectades per noves mesures dictaminades pel
PROCICAT. Els canals de comunicació municipal informaran en cada moment dels canvis i
incidències que es puguin produir.

FESTes

S ant
P E RE
20 21

DIVENDRES, 25 DE JUNY
21 h.

Pregó de Festa Major amb Lucrecia,
al parc de la Torre Lluc

La cantant internacional, Lucrecia, juntament amb l’alcaldessa de Gavà, donen la
benvinguda a la Festa Major.
Seguidament,

Concert de Lucrecia,

amb l’espectacle “De mil maneres”,
artista cubana resident a Barcelona
que ha editat tretze discos
de música cubana o tropical.

22 h.

Cinema a la fresca,
a l’auditori Marc Grau

Jurassic World: El reino Caido

Fa tres anys que el parc temàtic i luxós
complex turístic Jurassic World va ser
destruït per dinosaures fora de control.
L’Illa Ennuvolar ha estat abandonada pels
homes i els dinosaures sobreviuen com
poden a la jungla.
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Phonofestival: concert de Suu,
a la pista esportiva exterior de Can Tintorer

Suu

és una de les artistes catalanes més
seguides i escoltades de l’actualitat. Amb la seva
dolça veu embolcallada per les notes de l’ukelele
que sempre l’acompanya, el 2020 va publicar
“Ventura”, un disc produït pel músic Carlos Sadness.
“Tant de bo” va esdevenir cançó de l’estiu de TV3.

23 h.

Concert de Cash Caravan,
a la plaCa de Jaume Balmes

Cash Caravan. Grup local de

versions del pop-rock nacional i
internacional.

23.30 h.

Phonofestival: concert de Cesk Freixas,
a la pista esportiva exterior de Can Tintorer

Cesk Freixas és cantant i escriptor de cançons. Ha

publicat vuit treballs discogràfics, tres llibres de poesia i
dos contes infantils. Aquest 2021 presenta “Memòria”, el
disc més representatiu de la seva trajectòria musical, on
evoca tota la maduresa poètica i l’essència d’un so més
càlid i proper, cosa que el situa com un dels principals
artistes de la cançó d’autor del nostre país.

GAVÀ
DEL 25 AL 29
DE JUNY

FESTes

S ant
P E RE
20 21

DISSABTE, 26 DE JUNY
8 h.

VI torneig especial de futbol,
a les instal·lacions de l'Estadi Municipal
d'Atletisme (camp de futbol)

Semifinals de lliga de futbol We League 7,
dins del torneig de futbol anual d'Adisga. Fins a les 15 hores.
D’11 a 14 h.
i de
17 a 20 h.

Organitza:
Associació Adisga

Vine a conèixer la Unió de Cooperadors,
Rambla Maria Casas, 120

Veniu a conèixer el passat, present i futur de la Unió de Cooperadors:

la història de l'edifici, l'origen de la Unió de Cooperadors, el seu procés de recuperació, el seu futur.
Us proposem les següents activitats:
- Punt d'informació a la Unió de Cooperadors. Activitat gratuïta.
- Visites guiades teatralitzades. 11.30, 12.30, 18 i 19h.
Reserva prèvia en grups de 20 persones per passi a:
www.entrapolis.com/entradas/unio-de-cooperadors-gava-visita-teatralitzada
Dinamitza: La Roda Produccions. Reserva prèvia
en grups de 20 persones per passi. Activitat gratuïta.
- Exposició. Unió de Cooperadors a Gavà: d'una història
complicada a un futur renovat. Activitat gratuïta.

Les activitats es repeteixen el
diumenge, 27 de juny, el dilluns,
29 de juny, el disabte, 3 de juliol
i el diumenge, 4 de juliol, en els
mateixos horaris.

Més informació: uniocooperadors.org - uniocooperadors@gava.cat

D’11 a 14 h.
i de
17 a 20 h.

Mercat d’art jove,
al parc de la Torre Lluc (espai jardí)

El Mercat d’Art Jove de Gavà és un espai de promoció per a les

creacions artístiques dels i les joves de la ciutat. Passeja’t per aquest espai i
gaudeix de la creativitat i el talent jove de la ciutat.
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11 h.

Taller de dibuix al natural amb figura,
a la sala d’exposicions
de la Biblioteca Josep Soler Vidal

Els assistents han de portar les següents eines: llapis o carbonet, suport per poder dibuixar i
seient (en cas de no portar cavallet). L'activitat començarà puntualment i no s'hi admetrà la
incorporació un cop passada l'hora d'inici.
Organitza: Fundació Hervàs Amezcua

D’11 a 14 h.
i de
18 a 20 h.

Xerinolis tour Gavà 2021,
des de diferents punts de la ciutat

Les entitats de cultura popular i tradicional de Gavà fan petites exhibicions en motiu de la
Festa Major. Podeu trobar-les al passeig Maragall, al parc del Mil·lenni, a Gavà Mar, a la plaça
de la Llibertat, a la plaça de Magdalena Trias i a l'avinguda Diagonal.
Organitza: Esplai El Mamut, Agrupació de Gegants i Gegantons de Gavà, Grallers l’Anguila de
Gavà, Set de Ritmes (Esplai el Mamut) i Bastoners de Gavà.

11.30 h.

Antipasti (espectacle familiar),
al parc de la Torre Lluc

L’Antipasti és un curiós restaurant italià, amb dos cuiners

ben especials: el xef Marcelo Mascarpone i el seu ajudant
Pepino Pepperoni. Aquest parell ens ofereixen un espectacle
que barreja el circ i la màgia. Malabars amb verdures, equilibris
amb muntanyes de pizzes, números de màgia amb menjar,
participació del públic... i, sobretot, molt d'humor i la millor
música italiana.
Sigueu valents i reserveu-hi taula. Buon appetito!!!
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12 h.

Les pompiers (espectacle itinerant),
des de la plaça American Lake, passant pels
barris d'Àngela Roca i Ausiàs March

Aigua, aigua! Dos divertits bombers irrompen al
carrer amb un cotxe sortit dels dibuixos animats. Aquest
cotxe no només tira aigua, la seva mànega també serveix per
ruixar de confeti amb un impressionant raig tot el personal i
no fa sonar la sirena: fa ballar i participar el públic amb
música marxosa i divertida.

18 h.

Triangular de futbol contra el càncer,
a les instal·lacions de l'Estadi Municipal
d'Atletisme (camp de futbol).

Triangular de futbol 11

en què participaran les
agrupacions de Veterans del RCD Espanyol de Barcelona, Gavà i los
Molinos, amb la col·laboració de l’AECC de lluita contra el càncer de
Gavà, i de VHIO, Institut Oncològic de la Vall d’Hebron, sobre la
investigació del sarcoma.
Organitza: Agrupació de Veterans Molinos de Gavà.

18 h.

Actuació de les cases regionals,
a la placa de Jaume Balmes

A l’escenari de la cultura local comptem amb la
participació de les diferents cases regionals de Gavà.
Un espectacle variat de balls folklòrics.
L’acte estarà presentat d’una manera molt singular i
especial per la companyia de teatre amateur de Gavà
Spectacular amb les Babysisters.
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18.30 h.

Concert familiar de La tresca i la Verdesca,
a l'auditori Marc Grau

“Zum”

és un espectacle musical d’animació amb cançons i
danses dirigit a un públic familiar. Els tres membres de La Tresca i
la Verdesca, vestits d’abelles, canten i toquen el repertori de
creació i composició pròpia que ha rebut molt bona acollida per
part de la crítica i del públic.

19 h.

Audició de sardanes,
a l’escola de Salvador Lluch

La cobla Ciutat de Cornellà ens

ofereix un repertori de sardanes
especialment escollit per a l’ocasió.
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19 h.

Les Nomades (espectacle itinerant),
al passeig marítim de Gavà Mar

Dues criatures de grans dimensions arribades de terres de
fantasia ens conviden a fer un sorprenent viatge visual i
sonor a través dels cinc continents. Deixeu que us
sorprenguin en cada passa, en cada moviment ...
transformant l’espai en un món imaginari ple de noves
sensacions.

19 h.

Concert del grup local: Soulmates,
a l’escola Jacme March

La banda de música local ens oferirà un

concert molt especial per celebrar les festes.
El concert serà presentat d’una manera
teatralitzada pel grup de teatre amateur local
Atenea Teatro.
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19 h.

Inauguració de l’exposició fotogràfica
“Lofoten Islands: Paisajes árticos”, a la sala
d’actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

A càrrec de l’Agrupació Fotogràfica Gavà.

19 h.

Phonofestival: concert de Numad,
a la pista esportiva exterior de Can Tintorer

Banda de rock, grunge alternatiu, que busca gaudir i fer gaudir de
la música, inspirant-se en grups com Alice in Chains, Radiohead o
The Cure, entre altres.

20 h.

Phonofestival: concert de NARAMA,
a la pista esportiva exterior de Can Tintorer

Banda de indie pop, que fa música fresca i dinámica. Uns músics
de conservatori que s’han unit per portar temes propis als
escenaris.

20 h.

Una nit a Broadway,
a la placa de Jaume Balmes

A l’escenari de la cultura local, els joves de l’Espai Escènic ens
presenten “Una nit a Broadway”, un espectacle musical amb alguns
dels hits més famosos de la música moderna.
Presenta l’espectacle la companyia de teatre amateur de Gavà
Atenea Teatro.
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22 h.

Improvisant amb orgull,
a la pista esportiva exterior de Can Tintorer

Espectacle d'improvisació teatral que tracta de forma divertida,
amena i participativa alguns aspectes que giren al voltant de les
vivències de persones LGTBIQ+. Una proposta fresca, divertida i única en
què passaràs de ser un espectador a formar part de l'espectacle!

22.30 h.

Concert de Festa Major amb Bombai,
a la placa de Francesc Macià

El grup valencià Bombai ens porta el
ritme més fresc, estiuenc i de platja del panorama
musical. Vicente, Ramón i Javi ho van petar amb el
seu single “Sólo si es contigo”, acompanyats de la
cantant Bebe, que va aconseguir centenars de
visites a les xarxes socials.

23 h.

Concert del grup local: Adegüello,
a l’escola Jacme March

Banda local de música rock que desplega un potent directe en les seves actuacions.
El concert serà presentat d’una manera especial pel grup de teatre amateur local Atenea Teatro.

23 h.

Nit de tributs:
Jarabe de Palo,
al parc de la Torre Lluc

Concert homenatge a Pau Donés i Jarabe de Palo.
Una formació especial i única per a l’ocasió, amb la
participació d’alguns músics locals, s’uneix per fer un
sentit homenatge al músic català.
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7è Torneig de Catan Ciutat de Gavà
al nou espai Sant Jordi

Arriba per la festa major el 7e Torneig de Catan Ciutat de Gavà.
Participa a la competició d'un dels millors Jocs de Taula Moderns.
Inscripcions a http://bit.ly/trenCATan
Organitza: Associació Trenca’t la Closca

18 h.

Espectacle de màgia, amb el Mag Lari,
a l’Espai Maragall

El Mag Lari torna a Gavà amb el seu darrer espectacle. Petits,
mitjans i grans tenen l’oportunitat de gaudir d’un espectacle únic
carregat de màgica, humor, il·lusionisme, escapisme i moltes
coses més.
Espectacle de pagament. Preu especial de Festa Major: 10 €.
Venda d’entrades anticipada a www.espaimaragall.cat i una hora
abans de l’inici de l’espectacle.

18.30 h.

Xerinolis,
a la placa de Jaume Balmes

Les entitats de cultura popular i tradicional s’uneixen
a l’escenari de la cultura local per oferir-nos una
exhibició de balls i danses tradicionals, música, etc.
Viurem un Xerinolis diferent, però també molt intens.
Presenta i condueix l’espectacle la companyia de
teatre amateur local Los Gamusinos.
Hi participen: Agrupació de Gegants i Gegantons, AeiG Roc del Migdia,
Bastoners de Gavà, Castellers de Gavà, Companyia General del Foc, Esplai el
Mamut, Esbart Brugués, Grallers l’Anguila de Gavà, Unió Muntanyenca
Eramprunyà i Sonaquetomba.
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19 h.

Concert de grup local: Black Music Classics,
a l’escola Jacme March

Black Music Classics, la banda composta d'estudiants del conservatori del

Liceu, versiona clàssics de soul i jazz. Amb la presentació de l’acte per part del grup de
teatre amateur Spectacular amb les Babysisters.

19 h.

Espectacle d’humor amb Txabi Franquesa,
al parc de la Torre Lluc.

Txabi Franquesa presenta “Escocía”, el seu espectacle més
madur. I amb això no enganya, perquè, inevitablement, l’últim
sempre és el més madur.

Aquesta és la lluita d’un home ja als 40, a cavall entre la joventut i la
vellesa. Una batalla contra la dicotomia de qui se sent jove, però la
realitat mostra una persona que està més a prop de l’IMSERSO que
del moviment universitari.

20 h.

Concert homenatge a la gent gran de Gavà,
a l’escola Salvador Lluch.

Vine i gaudeix d’un vespre ple d’emocions. Comptarem amb una petita
representació del gran talent de la gent gran de Gavà i l’actuació de
l’Associació Musical de Castelldefels, que ens proposa un viatge
per les millors bandes sonores.
Per a més informació podeu trucar a:
Can Tintorer: 932 639 644
Casal del Centre: 936 625 362
Casal Torre Lluc: 932 639 172
Amb la col·laboració de l’Associació de Gent Gran de Gavà
i l’Associació Gent Gran Activa de Gavà.
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Dansa a la fresca,
a la plaCa de Jaume Balmes

Espectacle a càrrec d'Amics de la Dansa de Gavà, amb la participació de les
escoles l’Aula de Dansa, Escola de Dansa Leonor Vives, Escola de Ball el Muro i Le Bal.
Us proposem un viatge davant les sensacions i els sentiments que aquest
darrer any i mig han format part de la vida dels ballarins i ballarines de Gavà.
Aquesta és la petita gran història d'allò
viscut durant aquests mesos i com la passió
i l'estima per la dansa ha transmutat els
sentiments més foscos en llum, en quelcom
tan bonic que ni milions de paraules podrien
expressar-ho.
L’espectacle és presentat d’una manera
especial per la companyia de teatre amateur
de Gavà Los Espartanos.

21.30 h.

Actuació de l’esbart Brugués,
al parc de la Torre Lluc.

L’esbart de Gavà en ofereix un petit repertori de balls tradicionals i moderns.
Organitza: Esbart Brugués de Gavà
Seguidament,
Cantada d’havaneres amb Gats Vells,
al parc de la Torre Lluc

Actuació de la banda local que ens ofereix
un repertori propi i de cançons tradicionals
d’havaneres de tota la vida.
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22 h.

Nit de tributs: Sultans of Swing,
a l’Auditori Marc Grau

De la mà del músic gavanenc Miguel
Talavera, podrem escoltar els millors hits

de Dire Straits i saber perquè lidera des de fa
20 anys el primer tribut de la banda anglesa
al nostre territori.

22 h.

Concert del grup local: La buena estrella,
a l’escola Jacme March

La buena estrella. Banda de pop rock

amb músics de Gavà i Barcelona amb gran
experiència damunt l'escenari i en d'altres
bandes tribut i de versions. El concert
presentat pel grup de teatre amateur local
Los Espartanos.
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Matinal de cinema: “Com ensinistrar un drac 3”,
a l’Espai Maragall

En Singlot i en Desdentegat descobreixen finalment
el seu veritable destí: per a un, governar l'illa Mema
al costat de l'Astrid; per a l'altre, ser el
líder de la seva espècie. Tanmateix,
pel camí, han de posar a prova com
mai els llaços que els uneixen.

18 h.

Taller de rima i rap,
a la sala d’actes de la Biblioteca
Josep Soler Vidal.

Taller en què es pretén fomentar la consciència crítica
del jovent mitjançant l’art urbà i el hip-hop. A càrrec
d’Alba Martínez, àlies “Bittah”. De 12 a 99 anys.

Activitat amb l’aforament limitat
i inscripció prèvia.
Més informació per correu electrònic
(b.gava.jsv@diba.cat)
o per telèfon (932 639 230).
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18 h.

Som Gent Gran Virtual,
a l’escola Salvador Lluch

Activitat amb la qual volem agrair la participació dels alumnes que, durant la programació
d'activitats 2020-2021, han participat en els tallers virtuals que s'han programat. Gaudirem
del ball, l'activitat física, el ioga, el Pilates, la pintura, el txikung i el taller de memòria.
Reserva la teva plaça i gaudeix d'aquesta activitat!
Informació i inscripcions: Can Tintorer: 932 639 644
Casal del Centre: 936 625 362
Casal Torre Lluc: 932 639 172
Organitza: Programa de Gent Gran.

18.30 h.

Balla’m un conte,
a la terrassa de la sala infantil
de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

Taller de dansa per a infants. A partir d’un conte, la pedagoga de dansa, Roser
Navarro, proposarà accions per representar amb el cos i que els infants facin volar la
imaginació amb la lectura i la dansa. Per a infants de 3 a 7 anys.
A càrrec de Roser Navarro, directora de
l’escola de dansa Le Bal i membre de la
companyia Perkimba.
Activitat amb l’aforament limitat i inscripció
prèvia.
Més informació per correu electrònic
(b.gava.jsv@diba.cat)
o per telèfon (932 639 230).
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18.30 h.

Espectacle familiar:
“El vestit pop de l’Emperador”,
a l’Auditori Marc Grau

En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat
l'Emperador Presumit té per costum estrenar quatre
vestits cada dia. Però per més vestits que acumula, cap
el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més
sublim, el més modern!

18.30 h.

Concert del grup local: La Bruja del Norte
a la placa de Jaume Balmes

Presentat d’una manera especial per la
companyia de teatre amateur local
Spectacular amb les Babysisters.

21 h.

Concert de Nerea Rodríguez,
al parc de la Torre Lluc

La jove gavanenca, Nerea Rodríguez,
ens presenta en directe el seu nou EP,
“Doble o nada”. Després d’un 2020
de reflexió i molta feina envoltada de
grans professionals amb els quals ha
compost i produït, decideix centrar-se
en la seva carrera musical.
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DIMARTS, 29 DE JUNY
11 h.

Ofici del patró Sant Pere,
a l’església de Sant Pere

12 h.

IV Ball de rams popular
al passeig de Joan Maragall

L’Esbart Brugués

de Gavà ens ofereix el
tradicional ball de rams de festa major.
Activitat organitzada per l’Esbart Brugués.
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9 h.

Mercat de Pagès,
a la placa Major

Activitat de venda directa per part de productors locals, de fruites i
verdures de proximitat, produïts als camps de Gavà i entorns.
Organitza: Ajuntament de Gavà i Agropecuària de Gavà.

GAVÀ
DEL 25 AL 29
DE JUNY

FESTes

S ant
P E RE
20 21

EXPOSICIONS
Del 25/06 al 31/08/2021
Exposició Fotogràfica:
Lofoten Islands Paisajes Árticos

Inauguració el dissabte,
25 de juny a les 19 h
Un grup de fotògrafs s' embarca
en una aventura a més de 3000 km
de Gavà, per a immortalitzar
els preciosos paisatges nòrdics
i les llums del Nord.

Autors:
Jaume Prats Morillas
Jesus Bartolome Rodríguez
José María Monsonet Vila
Joan Fernandez Yeste
José Miguel Velasco Riego

FIRA D'ATRACCIONS
Del 26 al 29 de juny

A Plaça Batista i Roca, Av. d'Eramprunyà
i Plaça Catalunya.

GAVÀ
DEL 25 AL 29
DE JUNY

GAVÀ
DEL 25 AL 29
DE JUNY
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VIERNES
25 DE JUNIO
21 h. Pregón de Fiesta Mayor con Lucrecia, en el
parque de la Torre Lluc.
A continuación,
Concierto de Lucrecia, con el espectáculo “De mil
maneras”.
22 h. Cine al aire libre, en el auditorio Marc Grau.
Jurassic World: El reino Caído.
22 h. Phonofestival: concierto de Suu, en la pista
deportiva exterior de Can Tintorer.
23 h. Concierto de Cash Caravan, en la plaza de Jaume
Balmes.
23.30 h. Phonofestival: concierto de Cesk Freixas, en
la pista deportiva exterior de Can Tintorer.

SÁBADO
26 DE JUNIO
8 h. VI torneo especial de futbol, en las instalaciones
del Estadi Municipal d'Atletisme (campo de fútbol).
De 11 a 14 i de 17 a 20 h. Puertas Abiertas Unió de
Cooperadors, Rambla Maria Casas, 120.
Ven a conocer la Unió de Cooperadors. Punto
de información en la Unió de Cooperadors.
Visitas guiadas teatralizadas.
11.30, 12.30, 18 i 19h.
Exposición. Unió de Cooperadors a Gavà: una
historia complicada a un futuro renovado.

DEL 25

AL
29
DE JUNIO
De 11 a 14 i de 17 a 20 h. Mercado de arte joven, en
el parque de la Torre Lluc (espai jardí).
11 h. Taller de dibujo al natural con figura, en la sala
de exposiciones de la Biblioteca Josep Soler Vidal.
De 11 a 14 h i de 18 a 20 h. Xerinolis tour Gavà 2021,
desde diferentes puntos de la ciudad.
11.30 h. Antipasti (espectáculo familiar), en el parque
de la Torre Lluc.
12 h. Les pompiers (espectáculo itinerante), desde la
plaza American Lake, pasando por los barrios de Ángela
Roca i Ausiàs March.
18 h. Triangular de fútbol contra el cáncer, en las
instalaciones del Estadio Municipal de Atletismo (campo
de futbol).
18 h. Actuación de las casas regionales, en la plaza
de Jaume Balmes.
18.30 h. Concierto familiar de La tresca i la Verdesca,
a l'auditori Marc Grau.
19 h. Audición de sardanas con la cobla Ciutat de
Cornellà, en la escuela de Salvador Lluch.
19 h. Les Nomades (espectáculo itinerante), en el
paseo marítimo de Gavà Mar.
19 h. Concierto del grupo local: Soulmates, en la
escuela Jacme March.
19 h. Inauguración de la exposición fotográfica
“Lofoten Islands: Paisajes árticos”, en la sala de
exposiciones de la Biblioteca Josep Soler i Vidal.
19 h. Phonofestival: concierto de Numad, en la pista
deportiva exterior de Can Tintorer.
20 h. Phonofestival: concierto de Narama, en la pista

deportiva exterior de Can Tintorer.
21 h. Una nit a Broadway, en la plaza de Jaume
Balmes.
22 h. Improvisant amb orgull, en la pista deportiva
exterior de Can Tintorer.
22.30 h. Concierto de Fiesta Mayor con Bombai, en
la plaza de Francesc Macià.
23 h. Concierto del grupo local: Adegüello, en la
escuela Jacme March.
23 h. Noche de tributos: Jarabe de Palo, al parc de la
Torre Lluc.

DOMINGO
27 DE JUNIO
10 h. 7e. Torneo de Catan Ciudad de Gavà, en el
nuevo espai Sant Jordi.
18 h. Espectáculo de magia, con Mag Lari, en el
Espai Maragall.
18.30 h. Xerinolis, en la plaza de Jaume Balmes.
19 h. Concierto de grupo local: Black Music
Classics, en la escuela Jacme March.
19.30 h. Espectáculo de humor con Txabi
Franquesa, en el parque de la Torre Lluc.
20 h. Concierto homenaje a la gente mayor de
Gavà, en la escuela Salvador Lluch.
Con la actuación de la Associación Musical de
Castelldefels.
21 h. Danza al aire libre, en la plaza de Jaume
Balmes.
21.30 h. Actuación del Esbart Brugués i Cantada
d’havaneres amb Gats Vells, en el parque de la Torre
Lluc.
22 h. Noche de tributos: Sultans of Swing, en el
Auditorio Marc Grau.
22 h. Concierto del grupo local: La buena estrella,
en la escuela Jacme March.

LUNES
28 DE JUNIO
11.30 h. Matinal de cine: “Com ensinistrar un drac 3”,
en el Espai Maragall.
18 h. Taller de rima y rap, en la sala de actos de la
Biblioteca Josep Soler Vidal.
18 h. Somo Gente Mayor Virtual, en la escuela
Salvador Lluch.
18.30 h. Báilame un cuento, en la terraza de la sala
infantil de la Biblioteca Josep Soler.
18.30 h. Espectáculo familiar: “El vestit pop de
l’Emperador”, en el Auditorio Marc Grau.
18.30 h. Concierto del grupo local: La Bruja del
Norte, en la plaza de Jaume Balmes.
21 h. Concierto de Nerea Rodríguez, en el parque de
la Torre Lluc.

MARTES
29 DE JUNIO
11 h. Oficio del patrón Sant Pere, en la iglesia de
Sant Pere.
12 h. IV Ball de rams popular, en la plaza de iglesia.

SÁBADO
3 DE JULIO
9 h. Mercado de Payés, en la plaza Mayor.

EXPOSICIONES
Del 25/06 al 31/08/2021 Exposición Fotográfica:
Lofoten Islands Paisajes Árticos, en la sala de
exposiciones de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

FERIA DE ATRACCIONES
Del 26 al 29 de junio. En la plaza Batista Roca,
Av. Eramprunyà i plaza Catalunya.

