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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
 
Antecedents: 
 
A Gavà tenim referents, al nomenclàtor, que ens fan recordar la nostra història més 
recent i no tant recent. Un poble sense història passa a ser un simple grup de persones 
sense  passat. Carrers, places, monuments... ens apunten, amb el seu nom, els nostres 
orígens. General Moragues, Setge dels Màrtirs de 1714, Rafael  Casanova, són només 
un petit exemple del nostre entorn. Cada any des de les institucions publiques locals es 
commemorar l'Onze de setembre, a l'igual que des de partits i entitats de tots tipus. És 
sens dubte una acte de normalitat democràtica i memòria històrica.   
 
Enguany commemorem els 300 anys en què tot un poble resistí fins al final contra l'intent 
d'imposició d'un govern absolutista i tirà, i en favor d'un conjunt de llibertats i drets 
col·lectius i subjectius que feien de Catalunya un dels països políticament més avançats 
d'Europa.  
 
Arreu del país s'estan fent i es faran actes, per part de tot tipus d'institucions, per 
commemorar el Tricentenari del 1714. Al nostre entorn comarcal ja molts els ajuntaments 
que s'ha afegit al Tricentenari. Gavà no pot quedar al marge d'aquest esdeveniment. I a 
dia d'avui, el nostre Ajuntament ja s'ha sumat a commemorar el centenari de la 
Mancomunitat (primera forma d’autogovern català des de 1714).  
 
 
Per la qual cosa fem el següent prec: 
 
Instem a l'Ajuntament a què se sumi a l'esmentat esdeveniment històric organitzant, de 
manera institucional, actes a la nostra ciutat. 
 
Gavà, 22 d’abril de 2014 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


