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Bon dia a tothom. Regidors, regidores, alcalde. 
 
Vull donar les gràcies  a les persones  que van participar el passat dia 22 de maig a les 
eleccions municipals 
 
També vull donar les gràcies en nom meu i de tot l’equip a tota la gent que ens ha fet 
confiança, sense ells avui el Jordi i jo no hi seriem aquí. 
 
També m’agradaria recordar a tota la gent que m’ha precedit en aquest càrrec; al Josep 
Campmany, al Marcel·lí Reyes i a la Marta Jiménez. L’equip que avui reprensento seguirà 
treballant per aquest poble amb rigor, amb seriositat, amb compromís i responsabilitat. 
 
Però, també i d'igual manera, vull recordar a tota la gent que es va quedar a casa i no va 
participar, són la meitat. Això ens ha de fer reflexionar a tots plegats. Alguna cosa falla. Avui 
i aquí en aquesta sala nosaltres, només, representem al 38% del cens electoral. La resta el 
62% estan a l'abstenció, partits sense representació, vots en blanc i nuls. Espero que la 
nostra acció municipal, els propers quatre anys, despertí l’interès ciutadà i que augmenti la 
participació. És un repte que hem d’encarar entre tots els que avui agafem responsabilitats 
representatives. 
 
La crisi econòmica s’està manifestant amb una gran cruesa, i a més va acompanyada d’una 
crisi cívica sense precedents, tal com demostren les acampades i les protestes dels 
indignats, aquí mateix, i avui mateix, davant de l’Ajuntament. Reclamem al nou alcalde que 
sigui sensible amb les necessitats derivades de la crisi econòmica, i que per tant no afluixi 
en les polítiques socials que es presten des de el municipi. Però, a més, reclamem també 
un exercici d’obertura i transparència del govern municipal, per donar resposta al sentiment 
d’insatisfacció que lideren els indignats. Per això reclamem austeritat en les despeses 
sumptuàries, i més transparència i obertura. Ens estem referint, és clar, a la transparència 
en la gestió econòmica de les empreses municipals, a l’accés dels regidors a la facturació 
d’aquests ens municipals. Per què fins ara no ens han volgut ensenyar totes les factures? 
Tenen res a amagar? No, oi? Doncs ensenyin-les: ha arribat l’hora de desterrar l’opacitat en 
la gestió econòmica de les empreses de l’Ajuntament.  
 
Així mateix, esperem i desitgem que la pèrdua de la majoria absoluta tingui un just reflex en 
la composició dels diversos òrgans col•legiats de l’Ajuntament: patronats, consells de 
direcció, comissions informatives, consells participatius... És el moment d’obrir-se. 
 
La pèrdua de la majoria absoluta enceta una nova etapa a l’Ajuntament, després de 28 
anys. Esperem que l’alcalde acabat d’escollir sigui sensible als canvis decidits per 
l’electorat, que ha conformat un Ajuntament plural i obert, obligant-nos a tots, especialment 
al grup que governi en minoria, a augmentar el tarannà dialogant, participatiu, i cercador del 
consens. 
 
La crisi econòmica ha incidit especialment en el model econòmic que teníem fins ara. S’ha 
posat de manifest que la idea del creixement constant està condemnada al fracàs. Estem 
convençuts doncs que els plans i projectes plantejats en època de vaques grasses ara ja no 
són viables, que estan desconnectats de la realitat. No seria hora, davant de la crisi que 
tenim, i que tothom preveu que serà molt llarga, d’una o dues dècades com a mínim, 
reformular els paràmetres de creixement de Gavà? Tenim una bona oportunitat per redefinir 
aquest model de ciutat futura: el 2014 s’ha de revisar el Programa d’Actuació Urbanística 
Municipal, el PAUM. Reclamem a l’alcalde que abordi aquesta revisió des de els nous 
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paràmetres econòmics que estem vivint ara. Realment volem que Gavà creixi fins als 60000 
habitants? 
  
Podrem fer-ho en un context en què el creixement econòmic serà, les properes dècades, 
molt feble? Creiem que cal apostar per plantar-se. Per acabar i tancar el model de ciutat. El 
repte és acostar-se, a les ciutats europees, que tenen un creixement pràcticament nul, i 
que dediquen totes les seves forces no en créixer en quantitat sinó en qualitat. La 
reformulació del PAUM és una oportunitat, també, per aprofitar la crisi actual, i fer un 
exercici de realisme.  
 
I la ciutadania ens ha imposat fer-ho per consens, no per imposició d’una majoria sobre una 
minoria. Recordem també en això el que demanen els indignats, i no perdem de vista que la 
majoria de ciutadans de Gavà, i totes les enquestes ho confirmen, no esta d’acord amb 
l’actual model de creixement urbanístic. Sabrem trobar un model consensuat per al Gavà 
del futur? Esquerra reclamem més obertura, més negociació, i que s’escolti més a la gent. 
 
La crisi econòmica ha de ser vista també com una oportunitat per obrir encara més la 
participació de la societat civil en la gestió del dia a dia. Esquerra va ser la primera que va 
proposar, per exemple, en aquesta mateixa sessió constitutiva de l’any 2003, que es fes 
una festa major participativa, convidant les entitats locals a participar en una espècie de 
comissió de festes que organitzés els esdeveniments. S’han fet passes, s’ha obert una 
mica la participació, seguint aquella proposta, però creiem que cal aprofundir encara més 
en aquest camí, a través de l’encomanda de la gestió de determinats equipaments o locals 
a les entitats.  
 
Allò que ja s’està fent amb l’antic Informal, per exemple, es podria estendre al Casal 
d’Entitats Sant Jordi, fent entrar a les entitats que hi resideixen en la gestió de la 
infraestructura. O a L’American Lake. O al Maragall. Per què no fer tornar la seu de 
l’Associació d’Amics del Museu a l’edifici del Museu, per exemple? Fa anys que hi havia 
estat fins que fou relegada al Casal Sant Jordi. No seria més natural obrir el Museu als 
seus amics? I el Centre d’Història, no seria millor oferir-lo com a seu de les entitats 
d’estudis històrics locals, com ara el Centre d’estudis de Gavà? Ens consta que aquesta 
idea s’ha presentat davant del govern municipal, rebent el silenci com a resposta. La crisi 
ens obliga a aprofitar les sinergies, a treballar junts, i a obrir les administracions als 
voluntaris que tenen interès i ganes, i idees i coneixements, per millorar i treballar per la 
ciutat.     
 
Però, a banda de la cultura o el territori, la crisi econòmica ha de ser i és la nostra màxima 
preocupació. 
 
Hem de continuar reivindicant un millor finançament als nostres ajuntaments. Som una 
peça bàsica dintre de la cohesió social, som la primera institució on reclama el ciutadà i 
som la més propera a la gent. Necessitem millors recursos i també millor gestionats. La 
transparència, l’austeritat (que no vol dir retallades) sinó optimitzar millor el que tenim han 
de ser valors en alça. S’hauran de fer pressupostos més realistes, s’haurà d’evitar 
demanar més crèdits, el deute no pot seguir pujant més i més. Sinó quina herència 
deixarem cara al futur. Els governats passen però el deute queda i s’ha de comença a 
trencar aquesta dinàmica. 
 
L’Actual situació de crisi econòmica ens afecta a tots. Aquesta ha de ser una  legislatura en 
clau econòmica. Per això vull emplaçar a totes les forces a sumar esforços per intentar, 
dintre de les nostres possibilitats, a treballar en polítiques que puguin fomentar la creació 
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de llocs de treball, ajudar a la gent emprenedora a tirar endavant els seus projectes. Amb 
aquestes qüestions no ens tremolarà la mà per votar sí amb el govern que sortint. Ara fa un 
parell d'anys vam portar al Ple la idea de constituir un Consell Econòmic i Social on tots els 
agents econòmics locals: botiguers, empresaris, emprenedors, sindicats i partits 
consensuessim les línies mestres d'actuació per trobar una sortida pròpia i diferenciada de 
la crisi, potenciant els nostres valors com a ciutat, que ens fan singulars i únics. La majoria 
d'aleshores no ho va creure convenient. Ara la configuració del consistori ha canviat, i 
entenem que la ciutadania, amb el seu vot, ens reclama que treballem des del consens i 
l'obertura. No creieu que caldria reprendre la idea del Consell Econòmic i Social? Una 
proposta que els agents socials han avalat, i que el mateix Pacte pel Desenvolupament i 
l'Ocupació de Gavà preveu? Ja ho vam dir durant la campanya electoral, i ho reiterem: la 
sortida a la crisi econòmica és una prioritat per a Esquerra, i en aquest tema reclamem la 
unitat d'acció i la necessitat de consensuar polítiques, propostes i idees de futur. El Consell 
Econòmic i Social creiem que és més necessari que mai. 
 
La gent ens demana més coratge, més unitat d’acció. Hem de saber posar-nos d’acord en 
tot allò que beneficiï la nostra economia. Per això vull emplaçar a totes les formacions ha 
agafar els nostres programes i posar en comú tot allò que ens pugui unir. Sense 
partidismes, sense tacticisme. Per què al cap i a la fi nosaltres estem aquí per fer la vida 
més fàcil a la gent. 
 
I quan dic unitat d’acció i consens no parlo per parlar. Parlo de fets concrets. Ara fa dos 
dies, al Parlament del nostre país i a proposta nostra, es va votar contra el tancament del 
Joan Salamero. Únicament CiU va votar a favor de tancar l’escola. Tota la resta de partits 
polítics vam defensar, units, i deixant de banda les nostres diferències, la continuïtat 
d’aquesta escola de Gavà. Esperem que aquesta unitat esdevingui total, i es pugui veure 
moltes vegades. Esperem que tots els aquí escollits treballem, i fem treballar els nostres 
partit, en benefici únic i exclusiu de la ciutat. Nosaltres des d’Esquerra-Gavà seguirem 
treballant des de totes les instàncies per defensar els interessos de Gavà. 
 
Hem de ser conscients que estem en una nova etapa de la nostra història. Hem de saber 
sumar i no restar. És temps de treballar en equip. 
 
I per acabar recordar que seguirem treballant per assolir una República catalana lliure 
independent i socialment justa. 
 
I, com va dir el nostra gran poeta, Salvador Espriu: «Ens mantindrem fidels per sempre més, 
al servei d’aquest poble». 
 
Andreu Pèrez I Lorite 
Gavà, 11 de juny de 2011. 


