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Com cada any, després de la tornada de vacances, ens trobem
amb les festes del barri de La Gavarra que amb tant esforç i
il·lusió organitzen les entitats i associacions locals amb la finalitat
d’oferir un programa d’actes ampli i divers que ens permeti gau-
dir d’uns dies de festa amb els nostres veïns i veïnes.

La Gavarra és un barri dinàmic i obert que compta amb un món
associatiu molt actiu, amb moltes persones implicades a preser-
var la convivència i fomentar la participació ciutadana, un barri
que ha sabut créixer mantenint les arrels i l’esperit de totes aque-
lles famílies que hi han arribat al llarg de les darreres dècades.
Aquestes festes són un excel·lent marc d’amistat i de solidaritat,
una bona ocasió per trobar-nos en família, per gaudir del ball o
d’un dinar popular, per enfortir lligams i per divertir-nos junts.

Us convido a recórrer els carrers i places del barri que aquests
dies són escenari d’una programació cultural, lúdica i d’oci pen-
sada perquè tothom trobi els seus espais d’entreteniment i de
complicitat.

Bones festes!

Como cada año, tras la vuelta de vacaciones, nos encontramos
con las fiestas del barrio de La Gavarra que con tanto esfuerzo e
ilusión organizan las entidades y asociaciones locales con el
objetivo de ofrecer un programa de actividades amplio y diver-
so que nos permita disfrutar de unos días de fiesta con nuestros
vecinos y vecinas.

La Gavarra es un barrio dinámico y abierto que cuenta con un
mundo asociativo muy activo, con muchas personas implicadas
en preservar la convivencia y fomentar la participación ciuda-
dana, un barrio que ha sabido crecer manteniendo las raíces y
el espíritu de todas aquellas familias que llegaron a lo largo de las
últimas décadas. Estas fiestas son un excelente marco de amis-
tad y de solidaridad, una buena ocasión para encontrarnos en
familia, para disfrutar del baile o de una comida popular, para
fortalecer lazos y para divertirnos juntos.

Os invito a recorrer las calles y plazas del barrio que estos días son
escenario de una programación cultural, lúdica y de ocio pen-
sada para que todo el mundo encuentre su espacio de entrete-
nimiento y de complicidad.

¡Felices fiestas!

Antonio Balmón
Arévalo,
l’alcalde



Aurora Mendo
Sánchez,

regidora dels
Districtes III i IV

Enguany, la Coordinadora d'Entitats del Barri de La Gavarra-
Lindavista celebra el seu 25è aniversari. Per aconseguir-ho,
durant tots aquests anys hi han treballat moltes persones que
han esmerçat la seva dedicació i el seu esforç per tal que,
any rere any, puguem celebrar uns dies de trobada entre els
veïns i veïnes d'aquest barri.

Durant aquest temps, s’ha treballat per millorar el programa i
per adaptar-lo a tot tipus de públic, perquè tothom pugui
gaudir d'aquests dies.

Volem fer arribar el nostre agraïment i reconeixement a totes
aquelles persones que, durant aquests vint-i-cinc anys, han
treballat i col·laborat en el manteniment d'un programa de
festes actiu, divers i inclusiu. Des d'aquí els animem a conti-
nuar en aquesta línia.

La millor manera de valorar la seva feina és sortir al carrer a
gaudir de la festa.

Bona festa major!

Este año, la Coordinadora de Entidades del Barrio de La
Gavarra-Lindavista celebra su 25º aniversario. Para conse-
guirlo, durante todos estos años han trabajado muchas per-
sonas que han dejado su dedicación y su esfuerzo para que,
año tras año, podamos celebrar unos días de encuentro
entre los vecinos y vecinas de este barrio.

Durante este tiempo, se ha trabajado para mejorar el pro-
grama y para adaptarlo a todo tipo de público, para que
todos y todas podamos disfrutar de esos días.

Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento y reconoci-
miento a todas aquellas personas que, durante estos veinti-
cinco años, han trabajado y colaborado en el mantenimien-
to de un programa de fiestas activo, diverso e inclusivo.
Desde aquí les animamos a continuar en esta línea.

La mejor manera de valorar su trabajo es salir a la calle a dis-
frutad de las fiestas.

¡Buena fiesta mayor!



Cornellà

De nou ens trobem, a punt de finalitzar l'estiu, per celebrar la
festa major del barri.

Us presento, us presentem, una àmplia i variada programació
d'activitats per al gaudiment dels veïns i veïnes de La Gavarra-
Lindavista, que esperem que siguin del vostre interès i grat.

Aquest any es dóna la circumstància que fa 25 anys un grup
representatiu d'entitats del barri, amb el suport de l'Ajuntament,
van decidir unir forces per organitzar el que avui és la festa major
del barri de La Gavarra-Lindavista, amb l'objectiu de crear senti-
ment i esperit de barri i afavorir-ne la cohesió social. Des d'a-
questes pàgines vull agrair i reconèixer la tasca desinteressada i
altruista d'aquestes entitats i de les persones que, a títol personal,
han col·laborat amb nosaltres, així com a les diverses administra-
cions públiques i als comerços del barri. Sense ells la festa major
no seria possible.

Doncs ja està dit: a gaudir de les activitats, acompanyats de la
família i dels amics.

Visca la festa major del barri!, visca La Gavarra-Lindavista!

De nuevo nos encontramos, a punto de finalizar el verano, para
celebrar la fiesta mayor del barrio.

Os presento, os presentamos, una amplia y variada programa-
ción de actividades para el disfrute de los vecinos y vecinas de
La Gavarra-Lindavista, que esperamos que sean de vuestro inte-
rés y agrado.

Este año se da la circunstancia de que hace 25 años un grupo
representativo de entidades del barrio, con el apoyo del
Ayuntamiento, decidieron aunar fuerzas para organizar lo que
hoy es la fiesta mayor del barrio de La Gavarra-Lindavista, con el
objetivo de crear sentimiento y espíritu de barrio y favorecer la
cohesión social. Desde estas páginas quiero agradecer y reco-
nocer la labor desinteresada y altruista de estas entidades y de
las personas que, a título personal, han colaborado con nosotros,
así como a las diversas administraciones públicas y a los comer-
cios del barrio. Sin ellos la fiesta mayor no seria posible.

Lo dicho: a disfrutar de las actividades, acompañados de la
familia y de los amigos. 

¡Viva la fiesta mayor del barrio!, ¡Viva La Gavarra-Lindavista!

Guillermo Quesada
Herrero,

president de la
Coordinadora

d’Entitats
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PRPROGRAMA DE LA FESTOGRAMA DE LA FESTA MAJOR DEL BARA MAJOR DEL BARRI DE LA GARI DE LA GAVVAAR

DEL 5 AL 23 DE SETEMBRE
Exposició de pintures “El color a la vida”, a càrrec de Rafael García
Lloc: Paret Taronja d’Exposicions del Centre de Recursos Juvenils (CRAJ)
Inauguració de l’exposició, divendres 16 de setembre a les 19:00 h

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
21:30 h 9a Nit infernal de foc de La Gavarra-Lindavista, organitzada pel

Foment de Cultura Popular de Cornellà
Lloc: plaça Catalunya
Consells: vegeu pàgina 55

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
12:00 h Festa nacional de Catalunya

La Coordinadora s’adhereix als actes institucionals que organitza
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i convida tots els veïns i veïnes a
participar en l’ofrena floral que es realitza davant del conjunt escultòric
“11 de setembre”
Lloc: plaça Església

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE
17:00 a “L’inflable, per reciclar saltant!” (adreçat a infants de 3 a 12 anys),
21:00 h organitzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) del

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Lloc: plaça Europa
Consells: es recomana dur pantalons llargs i mitjons

19:30 h Acte de presentació de la festa
- Presentació a càrrec d’Antonio Balmón,

alcalde de Cornellà de Llobregat
- Conferència “40è Aniversari 1976-2016. Esplai Gavina,

40 anys amb les teves empentes”, a càrrec del 
col·lectiu de monitors/res i exmonitors/res del CEIJ Gavina

Lloc: sala M. Rosa Casanovas del Centre Cultural Joan N. García-Nieto
- Exposició de fotografies antigues sobre el barri 

“25 Anys de la festa major del barri, 1991-2016”, amb la col.laboració 
del Museu Palau Mercader (del 5 al 23 de setembre)

- Vi d’honor
Lloc: sala Raimon Llort de la Biblioteca Central de Cornellà

22:00 h Divendres musical “Ritme i marxa”, amb les actuacions de:
- DJs Pedro & Joaquín 
Lloc: plaça Europa 

DISSABTE 17 DE SETEMBRE
09:00 h 22è Torneig de petanca, organitzat pel Club Petanca La Miranda

Lloc: Av. Parc Can Mercader, s/núm. (al costat del CEIP Antoni Gaudí)
10:00 h Exhibició d’ornitologia, organitzada per 

l’Associació Ornitològica “La Cadernera” de Cornellà
Lloc: Empordà, s/núm. (seu social)



ARARRA-LINDARA-LINDAVVISTISTA (DEL 16 AL 18 DE SETA (DEL 16 AL 18 DE SETEMBREMBRE DE 2016)E DE 2016)

10:00 a 2n Mercat “El racó... fet a mà de La Gavarra-Lindavista”,
14:00 h organitzat per l’Associació Cornellà a Mà

Inscripcions: cornella.a.ma@gmail.com, telèfon: 63 493 93 52
Lloc: plaça Europa

11:00 h 8a Trobada d’intercanvi de col.leccionisme *
(punts de llibre, calendaris de butxaca, sobres de sucre,
adhesius, plaques de cava, pins...), organitzada pel 
Butlletí de Col.leccionisme “El Troc”
Inscripcions: eltroc@eltroc.org - ccgavarra@aj-cornella.cat,
telèfon: 93 376 20 11
Lloc: plaça Europa

11:00 a Manualitats per a infants: concurs de dibuix i pintura,
14:00 h i tallers de maquillatge i teatre de titelles,
17:00 a organitzat per “Adelante”
19:00 h Associació de Familiars Afectats per Drogodependència

Lloc: plaça Extremadura
12:00 h 9è Concurs popular d’arrossos “Ciutat de Cornellà”, organitzat pel 

Taller de Cuina “El Diván”
Inscripcions: eldivantallercuina@gmail.com, telèfon: 93 376 49 75
Venda de tiquets a l’establiment organitzador
Lloc: Cornellà Modern, 16 (entre Pare Marchena-Dr. Ferran)

13:00 h 16è Concurs i degustació de truites, organitzat per la 
Societat Ocellaire de Cornellà
Inscripcions: societatocellairedecornella@hotmail.com, telèfon: 93 375 03 20
Lloc: plaça Tàrrega (seu social)

14:00 h Potaje andaluz amb el cuiner Diego Fontalba de la Penya Cultural
Atlético Minas, amb la col.laboració de Baobab Country Café-El Petit
Baobab i Carnisseries-Cansaladeries La Lleidatana
Lloc: plaça Europa

18:30 h Actuació de la Banda de gaites de 
l’Associació Cultural Galega Rosalía de Castro
Lloc: plaça Europa

18:30 h Cercavila amb la participació de la:
- Xaranga Sarau
- Geganters de Cornellà, Tabalers de Cua i Cua de Drac 

(capgrossos, gralles, tabals i drac d’aigua) del 
Foment de Cultura Popular de Cornellà

Recorregut: Centre Cultural Joan N. García-Nieto/Mossèn Andreu,
Miranda, Mossèn Jaume Soler, Campfaso, Cristòfol Llargués, Empordà,
Av. Salvador Allende, Anoia, Bonestar i plaça Europa
En finalitzar la cercavila, xocolatada organitzada per l’Associació
Cultural Gent i Futur

20:00 h Balls populars a càrrec de:
- Ball en línia, del Casal Jaume Nualart 
- Quadre de ball “Volantes de Colores” i Grup de Dansa del Ventre

“Flores de Oriente”, de l’Associació de Veïns La Miranda



PRPROGRAMA DE LA FESTOGRAMA DE LA FESTA MAJOR DEL BARA MAJOR DEL BARRI DE LA GARI DE LA GAVVAAR

- Quadre de ball “Semblanza Andaluza”, balls llatins “Juan y M. Carmen”
i activitats esportives “Nieves”, de la Penya Cultural Atlético Minas,
amb l’actuació especial d’“El Cano”

Presentació a càrrec d’Antonio Menchón
Lloc: plaça Europa

22:30 h Gran ball amb l’orquestra “Tropikana”
Lloc: plaça Europa

DIUMENGE 18 DE SETEMBRE
10:30 a 4r Mercat d’intercanvi i segona mà de La Gavarra-Lindavista *,
14:00 h organitzat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Inscripcions: medi_ambient@aj-cornella.cat, telèfon: 93 475 87 18
Lloc: davant del mercat municipal Marsans

11:30 a 6a Festa de la verema (degustació de vins i caves),
15:30 h organitzada per l’Antic Celler

Venda de tiquets a l’establiment organitzador
Lloc: illa interior-interbloc (entre Garraf-Principat d’Andorra)

12:00 h Festa de l’escuma i l’aigua, i jocs de globus d’aigua
(adreçada a totes les edats)
Lloc: plaça Europa
Consells: es recomana portar roba vella, xancletes tancades,
banyador, tovallola i crema solar; donat que és una activitat aquàtica,
cal tenir cura dels infants petits

12:00 h 5a Sardinada popular “Memorial Pere Joan Forner”, organitzada per
l’Associació de Venedors del Mercat Municipal Marsans
Venda de tiquets a l’entitat organitzadora
Lloc: davant del mercat municipal Marsans (Vistalegre)

17:00 h Homenatge a les parelles que celebren 50 anys de matrimoni:
- Lliurament de plaques commemoratives
- Cant coral a càrrec de la Coral Contrapunt d’Abrera i 

actuació de l’Escola de Dansa Amparo Ruiz
Presentació a càrrec de José M. Flores
Lloc: Casal Jaume Nualart 

18:30 h Acte de fi de la festa, amb les actuacions de:
- Grup de cors i danses de l’Associació Cultural Extremenya 

San Isidro Labrador
- Quadre de ball de l’Associació Pro-Disminuïts de Cornellà 

(APRODICO)
- Grup de playback de l’Associació Cultural Extremenya 

San Isidro Labrador
- Escenificació i conxuro da queimada galega i gran queimada 

popular, organitzada per l’Associació Cultural Galega 
Rosalía de Castro

Presentació a càrrec d’Antonio Menchón
22:00 h - Traca final de festa

Lloc: plaça Europa



ARARRA-LINDARA-LINDAVVISTISTA (DEL 16 AL 18 DE SETA (DEL 16 AL 18 DE SETEMBREMBRE DE 2016)E DE 2016)

DILLUNS 19 DE SETEMBRE
19:30 h Presentació del llibre “Los ángeles de hielo”, a càrrec de Toni Hill,

escriptor, amb la col.laboració del Projecte de Lectura de l’Orfeó a
Cornellà (PLOC) i Cornellà, Pla Ciutat de la Lectura
Lloc: sala Raimon Llort de la Biblioteca Central de Cornellà

* 4r Mercat d’intercanvi i segona mà de La Gavarra-Lindavista
Davant de la gran quantitat de productes en bon estat que tots tenim guardats,
amagats i avorrits als armaris, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Coordinadora
d’Entitats del Barri de La Gavarra-Lindavista, volem potenciar l’intercanvi de productes
usats com a mitjà per a reduir els residus, afavorir la reutilització i reflexionar sobre el
consum responsable, creant un espai cívic i de convivència: el mercat d’intercanvi i
segona mà de La Gavarra-Lindavista. Es un espai obert a tothom, per a intercanviar i/o
vendre tota mena d’objectes de segona mà en bon estat, no estocs de botigues ni
artesania; participar-hi és totalment gratuït.

* 8a Trobada d’intercanvi de col.leccionisme
Aquesta trobada té l’objectiu de crear un espai d’intercanvi entre els col·leccionistes de
punts de llibre, calendaris de butxaca, sobres de sucre, adhesius,plaques de cava,
pins... Els participants rebran l’obsequi d’un punt de llibre commemoratiu.

Com participa-hi
La manera de participar-hi és reservant les taules que l’organització posarà a disposició
de tots els ciutadans i ciutadanes, de manera gratuïta, per tal de mostrar els objectes
que es volen intercanviar.
Reserva de taules:
Del 5 al 16 de setembre,
de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00 h al                   Del 29 d’agost al 14 de setembre
Centre Cívic La Gavarra Departament de Medi Ambient
(Centre Cultural Joan N. García-Nieto)                   i Sostenibilitat   
Mossèn Andreu, 13-19, 4a planta   Energia, 97-101   
08940 Cornellà de Llobregat       08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 20 11 - Fax: 93 376 20 50                              Tel.: 93 475 87 18 - Fax 93 474 44 04   
A/e: ccgavarra@aj-cornella.cat                               A/e: medi_ambiente@aj-cornella.cat

Nota: Aquesta programació d’activitats és subjecta a possibles canvis.

DURANT TOTA LA FESTA HI HAURÀ INSTAL.LAT
UN RECINTE AMB ATRACCIONS FIRALS I SERVEI DE BAR

DURANT LES FESTES DEL BARRI, A LA PLAÇA EUROPA,
HI HAURÀ UN PUNT DE RECOLLIDA D’ALIMENTS BÁSICS 

PER A LA BOTIGA SOLIDÀRIA DE CORNELLÀ

PODEU FER APORTACIONS ECONÒMIQUES A:
CAIXABANK A LA C/C 2100 0506 12 0200155975



PRPROGRAMA DE LA FIESTOGRAMA DE LA FIESTA MAA MAYYOR DEL BAROR DEL BARRIO DE LA GARIO DE LA GAVVARAR

DEL 5 AL 23 DE SEPTIEMBRE
Exposición de pinturas “El color a la vida”, a cargo de Rafael García
Lugar: Paret Taronja d’Exposicions del Centro de Recursos Juveniles (CRAJ)
Inauguración de la exposición, viernes 16 de septiembre a les 19:00 h

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
21:30 h 9ª Noche infernal de fuego de La Gavarra-Lindavista, organizada por el

Foment de Cultura Popular de Cornellà
Lugar: plaza Cataluña
Consejos: ver pág. 55

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
12:00 h Fiesta nacional de Cataluña

La Coordinadora se adhiere a los actos institucionales que organiza el
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat e invita a todos los vecinos y
vecinas a participar en la ofrenda floral que se realiza delante del
conjunto escultórico “11 de setembre”
Lugar: plaza Iglesia

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
17:00 a “¡Hinchable, para reciclar saltando!”
21:00 h (dirigido a niños/as de 3 a 12 años),

organizado por la Agència de Residus de Catalunya (ARC) del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Lugar: plaza Europa
Consejos: se recomienda llevar pantalones largos y calcetines

19:30 h Acto de presentación de la fiesta
- Presentación a cargo de Antonio Balmón,

alcalde de Cornellà de Llobregat
- Conferencia “40º Aniversario 1976-2016. Esplai Gavina,

40 años con tus huellas”, a cargo del 
colectivo de monitores/ras y exmonitores/ras del CEIJ Gavina

Lugar: sala M. Rosa Casanovas del Centro Cultural Joan N. García-Nieto
- Exposición de fotografías antiguas sobre el barrio 

“25 Años de la fiesta mayor del barrio, 1991-2016”, con la colaboración 
del Museu Palau Mercader (del 5 al 23 de septiembre)

- Vino de honor
Lugar: sala Raimon Llort de la Biblioteca Central de Cornellà

22:00 h Viernes musical “Ritmo y marcha”, con las actuaciones de:
- DJs Pedro & Joaquín
Lugar: plaza Europa

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
09:00 h 22º Torneo de petanca, organizado por el Club Petanca La Miranda

Lugar: Av. Parc Can Mercader, s/nº (al lado del CEIP Antoni Gaudí)
10:00 h Exhibición de ornitología, organizada por la 

Asociación Ornitológica “La Cadernera” de Cornellà
Lugar: Empordà, s/nº (sede social)



RRRA-LINDARA-LINDAVVISTISTA (DEL 16 AL 18 DE SEPTA (DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRIEMBRE DEL 2016)E DEL 2016)

10:00 a 2º Mercado “El rincón… hecho a mano de La Gavarra-Lindavista”,
14:00 h organizado por la Associació Cornellà a Mà

Inscripciones: cornella.a.ma@gmail.com, teléfono: 63 493 93 52
Lugar: plaza Europa

11:00 h 8º Encuentro de intercambio de coleccionismo *
(puntos de libro, calendarios de bolsillo, sobres de azúcar,
adhesivos, placas de cava, pins...), organizado por el 
Boletín de Coleccionismo “El Troc”
Inscripciones: eltroc@eltroc.org - ccgavarra@aj-cornella.cat,
teléfono: 93 376 20 11
Lugar: plaza Europa

11:00 a Manualidades para niños/as: concurso de dibujos y pintura,
14:00 h y talleres de maquillaje y teatro de títeres
17:00 a organizado por “Adelante”
19:00 h Asociación de Familiares Afectados por Drogodependencia

Lugar: plaza Extremadura
12:00 h 9º Concurso popular de arroces “Ciudad de Cornellà”, organizado por el

Taller de Cocina “El Diván”
Inscripciones: eldivantallercuina@gmail.com, teléfono: 93 376 49 75
Venta de tickets al establecimiento organizador
Lugar: Cornellà Modern, 16 (entre Pare Marchena-Dr. Ferran)

13:00 h 16º Concurso y degustación de tortillas, organizado por la 
Sociedad Pajaril de Cornellà
Inscripciones: societatocellairedecornella@hotmail.com,
teléfono: 93 375 03 20
Lugar: plaza Tàrrega (sede social)

14:00 h Potaje andaluz con el cocinero Diego Fontalba de la Peña Cultural
Atlético Minas, con la colaboración del Baobab Country Café-El Petit
Baobab y Carnisseries-Cansaladeries La Lleidatana
Lugar: plaza Europa

18:30 h Actuación de la Banda de gaitas de la 
Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
Lugar: plaza Europa

18:30 h Pasacalles con la participación de la:
- Xaranga Xarau
- Geganters de Cornellà, Tabalers de Cua y Cua de Drac 

(capgrossos, gralles, tabals y drac d’aigua) del 
Foment de Cultura Popular de Cornellà

Recorrido: Centro Cultural Joan N. García-Nieto/Mossèn Andreu,
Miranda, Mossèn Jaume Soler, Campfaso, Cristóbal Llargués, Empordà,
Av. Salvador Allende, Anoia, Bonestar y plaza Europa
Al finalizar el pasacalles, chocolatada organizada por la 
Asociación Cultural Gent i Futur

20:00 h Bailes populares a cargo de:
- Baile en línea, del Casal Jaume Nualart
- Cuadro de baile “Volantes de Colores” y Grupo de Danza del Vientre

“Flores de Oriente”, de la Asociación de Vecinos La Miranda



PRPROGRAMA DE LA FIESTOGRAMA DE LA FIESTA MAA MAYYOR DEL BAROR DEL BARRIO DE LA GARIO DE LA GAVVARAR

- Cuadro de baile “Semblanza Andaluza”, bailes latinos “Juan y 
M. Carmen” y actividades deportivas “Nieves”, de la 
Peña Cultural Atlético Minas, con la actuación especial de “El Cano”

Presentación a cargo de Antonio Menchón
Lugar: plaza Europa

22:30 h Gran baile con la orquesta “Tropikana”
Lugar: plaza Europa

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
10:30 a 4º Mercado de intercambio y segunda mano de
14:00 h La Gavarra-Lindavista *,

organizado por el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat
Inscripciones: medi_ambient@aj-cornella.cat, teléfono: 93 475 87 18
Lugar: delante del mercado municipal Marsans

11:30 a 6ª Fiesta de la vendimia (degustación de vinos y cavas),
15:30 h organizada por el Antic Celler

Venta de tickets al establecimiento organizador
Lugar: isla interior-interbloque (entre Garraf-Principat d’Andorra)

12:00 h Fiesta de la espuma y el agua, y juegos de globos de agua (dirigido a
todas las edades)
Lugar: plaza Europa
Consejos: se recomienda llevar ropa vieja, chancletas cerradas,
bañador, toalla y crema solar; dado que es una actividad acuática,
hay que tener especial cuidado de los niños/as pequeños

12:00 h 5ª Sardinada popular “Memorial Pere Joan Forner”, organizada por la
Associació de Venedors del Mercat Municipal Marsans
Venta de tickets al establecimiento organizador
Lugar: delante del mercado municipal Marsans (Vistalegre)

17:00 h Homenaje a las parejas que celebran 50 años de matrimonio:
- Entrega de placas conmemorativas
- Cante coral a cargo de la Coral Contrapunt de Abrera y 

actuación de la Escuela de Danza Amparo Ruiz
Presentación a cargo de José M. Flores
Lugar: Casal Jaume Nualart

18:30 h Acto de final de fiesta, con las actuaciones de:
- Grupo de coros y danzas de la Asociación Cultural Extremeña 

San Isidro Labrador
- Cuadro de baile de la Asociación Pro-Disminuidos de Cornellà 

(APRODICO)
- Grupo de play back de la Asociación Cultural Extremeña 

San Isidro Labrador
- Escenificación y conxuro da queimada galega y gran queimada 

popular, organizada por la Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
Presentación a cargo de Antonio Menchón

22:00 h - Traca final de fiesta
Lugar: plaza Europa



RRRA-LINDARA-LINDAVVISTISTA (DEL 16 AL 18 DE SEPTA (DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRIEMBRE DEL 2016)E DEL 2016)

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
19:30 h Presentación del libro “Los ángeles de hielo”, a cargo de Toni Hill,

escritor, con la colaboración del Projecte de Lectura de l’Orfeó a
Cornellà (PLOC) y Cornellà, Pla Ciutat de la Lectura
Lugar: sala Raimon Llort de la Biblioteca Central de Cornellà

* 4º Mercado de intercambio y segunda mano de La Gavarra-Lindavista
Ante la gran cantidad de productos en buen estado que todos tenemos guardados,
escondidos y aburridos en los armarios, el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y la
Coordinadora de Entidades del Barrio de La Gavarra-Lindavista, con la colaboración de
La Fragua queremos potenciar el intercambio de productos usados para reducir los
residuos, favorecer la reutilización y reflexionar sobre el consumo responsable, creando
un espacio cívico y de convivencia: el mercado de intercambio y segunda mano de La
Gavarra-Lindavista. Es un espacio abierto a todos, para intercambiar y/o vender todo
tipo de objetos de segunda mano en buen estado, no stocks de tiendas ni artesanía;
participar es totalmente gratuito.

* 8º Encuentro de intercambio de coleccionismo
Este encuentro tiene el objetivo de crear un espacio de intercambio entre los
coleccionistas de puntos de libro, calendarios de bolsillo, sobres de azúcar, adhesivos,
placas de cava, pins... Los participantes recibirán un obsequio de un punto de libro.

Como participar
La manera de participar es reservando las mesas que la organización pondrá a
disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, de manera gratuita, para mostrar
los objetos que se quieren intercambiar.
Reserva de mesas:
Del 5 al 16 de septiembre,
de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h   Del 29 de agosto al 14 de septiembre
Centro Cívico La Gavarra Departamento de Medio Ambiente
(Centro Cultural Joan N. García-Nieto) y Sostenibilidad
Mossèn Andreu, 13-19, 4a planta Energia, 97-101
08940 Cornellà de Llobregat     08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 20 11 - Fax: 93 376 20 50             Tel.: 93 475 87 18 - Fax 93 474 44 04
A/e: ccgavarra@aj-cornella.cat             A/e: medi_ambient@aj-cornella.cat

Nota: Esta programación de actividades están sujetas a posibles cambios.

DURANTE TODA LA FIESTA ESTARÁ INSTALADO
UN RECINTO CON ATRACCIONES FERIALES Y SERVICIO DE BAR

DURANTE LAS FIESTAS DEL BARRIO, EN LA PLAZA EUROPA,
HABRA UN PUNTO DE RECOGIDA DE ALIMENTOS BÁSICOS

PARA LA BOTIGA SOLIDÀRIA DE CORNELLÀ

PODÉIS HACER APORTACIONES ECONÓMICAS EN:
CAIXABANK A LA C/C 2100 0506 12 0200155975



El topònim “Gavarra” és un dels més antics
de Cornellà, en aparèixer perfectament
documentat a partir del segle XI.
Comprenia aquella part del territori situat
per damunt de l’actual via del ferrocarril,
en les terrasses que s’esglaonaven vers les
primeres estribacions de la serralada de
Collserola. Durant tota l’Edat Mitja i
Moderna, “La Gavarra” s’estenia pels ter-
mes parroquials de Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet i Sants.

L’origen del topònim deriva del terme
“gavarres”, que són aquelles zones en que
predomina en matoll i l’arbust mediterrani.
Acostumaven a ser terrenys feréstecs tra-
vessats per les torrenteres que baixen de la
muntanya i de difícil accés per al conrreu.
A Cornellà, el topònim “Gavarra” va que-
dar fixat a partir del segle XII, en el cognom
familiar d’una família de pagesos. El seu
mas familiar, el mas Gavarra, encara avui
es conserva en el barri Femades de
Cornellà essent actualment les oficines de
l’empresa Thomas, S.A.

El primer nucli de població de l’actual barri
de La Gavarra se situà l’any 1923 on avui
dia s’alcen els blocs Darsa. L’urbanització
d’aquesta part de la ciutat fou possible
gràcies a l’obertura de l’actual carretera
d’Esplugues, que va possibilitar el sorgiment
dels primers barris de Cornellà allunyats del
casc antic. L’any 1927 s’amplià l’antic camí
de La Gavarra, que fou convertit en carrer

amb el nom de La Miranda, per tal de faci-
litar l’accés de vehicles i possibilitar la ins-
tal.lació dels serveis d’aigua i llum.

Durant el període republicà l’activitat urba-
nitzadora al barri de La Gavarra es va con-
centrar al nucli originari de la plaça
Cortada i carrers adjacents. Les promo-
cions fetes per l’empresa Campfaso, S.A.
van permetre l’obertura d’altres carrers
com Cornellà Modern, Frederic Soler o
Mossèn Andreu, mentre que l’altra banda
del gran gual del Torrent de l’Hospital
(actual avinguda del Parc), també s’obrien
els primers trams dels carrers Bellaterra,
Florida, Bonveí i Bonavista.

La gran obra urbanística que va acabar de
definir el barri, però, no es va començar fins
l’any 1946 i no va acabar fins el 1952. Es
tracta de l’obra de cobriment del Torrent
de l’Hospital o Torrent del Llop, que un cop
acabada esdevindria el gran vial vertebra-
dor del barri: l’avinguda del Parc. Aquesta
gran obra va permetre enllaçar els dife-
rents nuclis habitats i va possibilitar l’obertu-
ra de nous carrers que acabarien configu-
rant l’estructura actual del barri de La
Gavarra de la ciutat de Cornellà de
Llobregat.

Joan Fernàndez Trabal,
Cap del Departament de 

Patrimoni Cultural, Història i Biblioteques de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
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Cornellà

La Coordinadora d’Entitats del Barri de La

Gavarra-Lindavista os desea unas felices

fiestas y agradece a comerciantes, entidades,

instituciones y colaboradores su aportación

para poder realizar estas fiestas

Text extret del programa de la Festa Major del barri de La Gavarra-Lindavista (del 8 a l’11 de setembre de 2000).



L’any 1991, es crea la Comissió d’Entitats per a
la Festa del Barri Gavarra, que organitza la
Festa Major Gavarra als voltants de Sant Joan,
durant quatre anys de 1991-1994.
L’any 1995, la Comissió de Festes del Barri de La
Gavarra, integrada per l’Associació de Veïns La
Gavarra, la Penya Cultural Recreativa Andalusa
Los Cabales, els Diables de Cornellà, la Penya
Cultural Andalusa i Flamenc Recreativa Los
Aficionados, l’Associació Cultural Galega Rosalía
de Castro, l’Associació Ornitològica “La
Cadernera” de Cornellà, el Club Atlético Minas,
l’Associació Andalusa Hijos de Almáchar, el Club
Petanca La Miranda i l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, organitzà la Festa Major La
Gavarra als voltants de la segona setmana de
setembre. L’espai central de les activitats fou la
plaça de Catalunya. Comptà amb la col.labora-
ció de la Caixa Penedès i de diversos establiments
comercials, entitats i serveis municipals del barri. A
partir d’aquest any començà a establir-se, en el
programa de la Festa, el pregó i/o conferència
inaugural. Aquesta presentació ha anat a càrrec
de personalitats i col.lectius de la societat civil i
política catalana i cornellanenca *.
El cartell de la Festa del barri, el féu el dissenyador,
Justo Velarde. Perfecto Madrid, era el regidor
del districte 3.
L’any 1996, es crea la Coordinadora d’Entitats
del Barri de La Gavarra, integrada per
l’Associació Ornitològica “La Cadernera” de
Cornellà, l’Associació Cultural Extremenya San
Isidro Labrador, l’Associació Cultural Galega
Rosalía de Castro, la Penya Cultural Recreativa
Andalusa Los Cabales, l’Associació de Veïns La
Gavarra, els Diables de Cornellà i la Penya
Cultural Atlético Minas.
Posteriorment, des de l’any 1997 fins a l’any 2009,
sucessivament, s’hi integren l’Associació Andalusa
Hijos de Almáchar, la Societat Ocellaire de Cor-
nellà, el Moviment Infantil i Juvenil d'Acció
Catòlica Gavina (MIJAC Gavina), que més tard
s’anomenarà Centre d’Esplai Infantil i Juvenil
Gavina (CEIJ Gavina), l’Associació per a la
Defensa de la Gent Gran de Cornellà (ADEGG-
CO), l’Associació Cultural Amigas de la Moda
(ACAM), el Col.lectiu de Teatre de Cornellà (CTC),
el Club Natació Cornellà (CNC), “Adelante”
Associació de Familiars Afectats per Drogo-
dependència, l’Associació de Veïns La Miranda, la
Casa Cultural i Recreativa de Castilla-La Mancha,
l’Escola de Flamenc Paca García, l’Associació per
la Defensa dels Animals de Companyia de
Cornellà (ADACC), el Club Petanca La Miranda, la
Penya Malaguista de Cornellà, l’Associació La
Gavarra de Gent Gran de Cornellà-Casal Jaume

Nualart, l’Associació Cultural “El Arte del
Flamenco”, l’Associació Cultural Gent i Futur i
l’Associació de Fibromiàlgia del Baix Llobregat
(FIBROBAIX), que més tard s’anomenarà
Associació de Fibromiàlgia de Cornellà.
L’acta fundacional de l’entitat consta amb data
de 28 de febrer de 1996. Durant aquests vint anys,
de 1996 a 2016, ha comptat amb el suport de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la
col.laboració de la Generalitat de Catalunya, de
la Caixa Penedès, de “la Caixa” i de diversos
establiments comercials, entitats i serveis munici-
pals del barri; Perfecto Madrid, ha estat el regidor
del districte 3, fins l’any 2007 i Manuel López,
actuà com a president de la Coordinadora
d’Entitats desde 1996 a 2007. El logotip de la
Coordinadora (adaptació del cartell de la Festa
del barri), el fa el dissenyador, Justo Velarde. A
partir de 1997 la seu social de la Coordinadora
d’Entitats s’ubica en el Centre Cultural Joan N,
García-Nieto.
L’any 1998, s’obre una nova etapa amb la incor-
poració de l’Associació de Veïns La Miranda del
barri-sector de Lindavista, a partir d’aquest any la
Festa es denominarà, Festa Major del barri de La
Gavarra-Lindavista, el nom de l’entitat també es
modificarà i passarà a denominar-se Coordi-
nadora d’Entitats del Barri de La Gavarra-
Lindavista. El nou cartell de la Festa del barri, el fa
el dissenyador, Jesús Jaén.
Cal reconèixer també que, des de l’any 2001 fins
a l’any 2016, sucessivament, s’han donat de
baixa o han causat baixa diverses entitats mem-
bres de la Coordinadora **. 
També a partir de l’any 2001 començà a inserir-se,
en el programa de la Festa, el saluda de l’alcalde
de la ciutat: José Montilla ho féu fins a l’any 2003
i Antonio Balmón fins a l’actualitat.
En el 2002 també començà a inserir-se, en el pro-
grama de la Festa, la figura del coordinador de la
Festa del barri, que recau en José Santos. L’any
2003, es canvia l’espai central de les activitats a la
plaça d’Europa i al 2005, hi ha nou cartell de la
Festa del barri, el fa novament el dissenyador,
Jesús Jaén. L’any 2007, Aurora Mendo serà la
nova regidora del districte 3, del 2008-2014 en
serà del districte 4 i del 2015-fins a l’actualitat en
serà dels districtes 3 i 4.
L’any 2008, hi ha canvis a la Coordinadora
d’Entitats: surt elegida una nova Junta Directiva i
un nou president, Guillermo Quesada, que
encara n’és i Eliseo Sanabria, serà el nou coordi-
nador de la Festa del barri. Així com també a par-
tir del 2009, el nou cartell de la Festa, el fa el dibui-
xant, Carlos Azagra i la colorista, Encarna
Revuelta. Finalment, l’any 2014, es canvien de

25è ANIVERSARI DE LA FESTA MAJOR DEL BARRI, 1991-2016
A mode d’història de la 

Festa Major del barri de La Gavarra-Lindavista



nou les dates de la Festa del barri al voltant de la
tercera setmana de setembre.
Així doncs, enguany, un grup representatiu d'enti-
tats del barri fa 25 anys. Grup d'entitats que con-
juntament amb l'Ajuntament van decidir unir for-
ces per organitzar el que avui és la Festa Major del
barri de La Gavarra-Lindavista, amb l'objectiu de
crear sentiment i esperit de barri, afavorir-ne la
cohesió social, la convivència i la participació
ciutadana i com no, mostrar el dinamisme cultural
de les entitats. Des d'aquesta pàgina volem agrair
i reconèixer la tasca desinteressada i altruista d'a-
questes entitats i de les persones que, a títol per-
sonal i que han estat moltes, han col·laborat amb

nosaltres, així com de les diverses administracions
públiques, dels comerços, de les entitats i dels ser-
veis municipals del barri. Sense ells la Festa Major
no hagués estat ni continuaria essent possible.
També volem fer una menció i reconeixement
especial al Vicenç Badenes, regidor de Cultura
durant els inicis del nostre trajecte per organitzar
la Festa Major del barri, pel seu suport i acompan-
yament personal, gràcies.
Visca la Festa Major del barri!, visca La Gavarra-
Lindavista! Visca Cornellà de Llobregat!

Eliseo Sanabria Esteban
Coordinador de la Festa del barri

* Fins avui, hi han intervingut: Reyes Estévez, atleta; M. Carmen García-Nieto i Joan Fernández, presidenta de la Fundació Utopia-
Joan N. García-Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat i historiador local, respectivament; Tono Albareda, president de l’ONG
Cooperacció; Joan Raventós, president del Parlament de Catalunya; Manuel Delgado, catedràtic d’Antropologia Social de la
Universitat de Barcelona; Miquel Martí, coordinador de la Xarxa Catalana de les Escoles Associades a la UNESCO; Artur Serra,
antropòleg i membre fundador del Capítol Català de la Internet Society (ISOC-CAT i del Consell Coordinador dels Capítols
Europeus de la ISOC; Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya; Vicenç Navarro, catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat de Barcelona i de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra; Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de
Llobregat; Victòria Camps, doctora en Filosofia, catedràtica d’Ètica i consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC);
Carme Figueras, consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya; Oriol Amorós, secretari per a la Immigració de
la Generalitat de Catalunya; Frederic Prieto, Síndic Municipal de Greuges; Ricardo Alcántara, escriptor de literatura infantil; Joan
Aguilar i Julia Relancio, expresident de l’Associació de Veïns La Miranda i expresidenta de l’Associació Cultural Gent i Futur, res-
pectivament; Pere Guaita, historiador; Francesc Orozco, cofundador de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de
Cornellà (FAPA Cornellà); Begonya Gasch, David Dávila i Kiko Belinchón, presidenta de la Fundació El Llindar (Premi Ciutat de
Cornellà d’Acció Cívica 2013), Bar “Los Arcos” (Premi Ciutat de Cornellà d’Economia 2013) i magazine “Consumició mínima obli-
gatòria” de Ràdio Cornellà, respectivament; José Montilla, expresident de la Generalitat de Catalunya; Francisco Hidalgo, fla-
mencòleg i escriptor i el Col.lectiu de Monitors/res i Exmonitors/res del Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Gavina (CEIJ Gavina).

** Els Diables de Cornellà, el Club Natació Cornellà (CNC), la Penya Cultural Recreativa Andalusa Los Cabales, el Centre d’Esplai
Infantil i Juvenil Gavina (CEIJ Gavina), el Col.lectiu de Teatre de Cornellà (CTC), l’Associació de Veïns La Gavarra, l’Associació
per la Defensa dels Animals de Companyia de Cornellà (ADACC), l’Associació Cultural Amigas de la Moda (ACAM), l’Associació
per a la Defensa de la Gent Gran de Cornellà (ADEGGCO), l’Escola de Flamenc Paca García, l’Associació Cultural “El Arte del
Flamenco”, l’Associació Andalusa Hijos de Almáchar i la Penya Malaguista de Cornellà.

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
COORDINADORA D’ENTITATS DEL BARRI DE LA GAVARRA-LINDAVISTA

JUNY 2016



ORGANITZA

Coordinadora d’Entitats 
del Barri de La Gavarra-Lindavista

ENTITATS MEMBRES COORDINADORA

Associació Cultural Galega Rosalía de Castro

Associació Ornitològica “La Cadernera” de Cornellà

Associació Cultural Extremenya San Isidro Labrador

Penya Cultural Atlético Minas

Societat Ocellaire de Cornellà

Associació de Veïns La Miranda

“Adelante” Associació de Familiars 
Afectats per Drogodependència

Casa Cultural i Recreativa de Castilla-La Mancha

Club Petanca La Miranda

Associació La Gavarra de Gent Gran de 
Cornellà-Casal Jaume Nualart

Associació Cultural Gent i Futur

Associació de Fibromiàlgia de Cornellà

ORORGANITZACIÓ I ENTGANITZACIÓ I ENTITITAATTSS



COORDINADORA D’ENTITATS 
DEL BARRI DE LA GAVARRA-LINDAVISTA
Centre Cultural Joan N. García-Nieto
Mossèn Andreu, 13-19, 4a planta
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 20 11
Fax: 93 376 20 50

Cornellà



Rafael García

Centre de Recursos Juvenils
(CRAJ)

Foment de Cultura Popular 
de Cornellà

Centre d’Esplai Infantil i Juvenil
Gavina

Museu Palau Mercader

Associació Cornellà a Mà

Taller de Cuina “El Diván”

Baobab Country Café-El Petit
Baobab

Carnisseries-Cansaladeries 
La Lleidatana

Xaranga Sarau

Guàrdia Urbana

“El Cano”

Antonio Menchón

Antic Celler

Associació de Venedors del
Mercat Municipal Marsans

Escola de Dansa Amparo Ruiz

José M. Flores

Associació Pro-Disminuïts de
Cornellà (APRODICO)

Projecte de Lectura de l’Orfeó
a Cornellà (PLOC)

Ildegrafik

El Jardí de París

Atraccions Firals Rubén Durán

Botiga Solidària de Cornellà

Centre de Normalització
Lingüística de Cornellà

Espectacles JC

Servei de Bar

Dissenys Gràfics MA

Agència de Residus de
Catalunya (ARC)

Trofeus Atenea

Butlletí de Col.leccionisme 
“El Troc”

Coral Contrapunt d’Abrera

ORGANITZA:

COL.LABOREN:

AMB EL SUPORT:

Biblioteca Central de Cornellà

JOAN N. GARCÍA-NIETO

Centre Cultural
Cornellà de Llobregat•


