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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 
 
Tenim un espai mancomunat amb Viladecans  (Can Sellarès) de 4 hectàrees aproximadament. 
Aquests terrenys actualment estan infrautilitzats i en un estat de degradació producte de les 
poques activitats que s’hi realitzen. Al nostre pressupost cada any hi ha una partida assignada de 
162.000€. Som de l’opinió que s’hauria d’aprofitar més, rendibilitzar més i recuperar del tot un 
espai que molts de nosaltres hem gaudit des de la nostra infantesa i que ara queda excèntric i 
apartat de la centralitat local. Creiem que cal reactivar Can Sellarès.  
 
D’altra banda, des de fa uns anys, la fira d’atraccions de la Festa Major s’instal.la al mig del poble, 
cosa que comporta alguna molèstia al veïnat a causa dels sorolls o la pèrdua d’aparcaments i la 
interferència amb la circulació. Donada la proximitat de can Sellarès, potser s’hi podrien ubicar 
algunes atraccions o altres activitats festives, amb la idea d’aprofitar tots els equipaments i espais 
públics de la ciutat, incorporant-los de nou a la centralitat que van tenir en altre temps. 
 
Per la qual cosa formulem el següent  
 
Prec 
 
Que s’impulsi l’ús de les instal•lacions de can Sellarès, tant de forma rutinària com en el cas 
d’esdeveniments especials, tot valorant la possibilitat de fer-hi actes de gran format, activitats de la 
Festa Major o que s’hi instal•lin algunes de les atraccions més sorolloses i molestes de la fira. 
Per la qual cosa fem el següent  
 
 
Gavà, 24 de novembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
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