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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 
 
Amb el trasllat de la policia municipal a la nova comissaria, aquesta setmana queda lliure l’edifici 
Torres-Clavé de la Rambla. Aquest és un edifici singular, obra de l’arquitecte Josep Torres i Clavé, 
que es va construir l’any 1936 com a seu de la Unió de Cooperadors de Gavà, una cooperativa de 
consum constituïda oficialment l’any 1932. L’edificació va ser pagada pels socis de l’entitat. 
 
L’any 1939 l’edifici va ser incautat pels militars colpistes, que el van retenir fins a l’any 1946. En 
aquella data, la Unió de Cooperadors el va recuperar, però a través d’un procediment coactiu, 
l’Ajuntament se’l va fer seu l’any 1955, després de portar l’entitat cooperativa a la fallida. Fou 
aleshores destinat a seu de la delegació local de Falange, i el seu entramat associatiu, fins a 
l’arribada de la democràcia. 
 
L’any 1979, els antics socis de la Unió de Cooperadors, encapçalats per Josep Soler Vidal, van 
intentar recuperar la propietat de l’edifici, però el nou ajuntament democràtic ho va denegar, i 
l’edifici va ser destinat a serveis tècnics culturals, primer, i a seu de la policia municipal, després. 
 
Ara l’edifici queda lliure i s’obre una oportunitat per reparar el dany causat amb la incautació de 
1939, amb la possibilitat de cedir l’edifici altra vegada per a que sigui gestionat per entitats locals. 
 
En concret, i donada la mancança a la ciutat d’una seu suficient i capaç per acollir les entitats de 
cultura popular, la proximitat al parc municipal, i l’estratègica ubicació a la Rambla, proposem que 
l’edifici sigui destinat a acollir aquest tipus d’entitats de cultura popular, i que, després de 
condicionar-lo, se’ls cedeixi en règim de cogestió. 
 
Per aquests motius, formulem el següent 
 
PREC: 
 
Instem el govern municipal a condicionar l’edifici per a usos culturals i, un cop realitzat aquest 
condicionament, cedir-lo en règim de cogestió a les entitats locals dedicades a la cultura popular i 
tradicional (castellers, grallers, geganters, bastoners, diables, etc). 
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