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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 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant 
el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Darrerament al nostre municipi ha sorgit una sèrie d’iniciatives solidàries impulsades per 
diverses entitats sense ànim de lucre destinades a recollir diners per a Càritas, o per a 
projectes solidaris impulsats per les entitats mateixes. Estem parlant d’associacions amb 
fort arrelament local, com ara la Unió Muntanyeca Eramprunyà (UME), l’Associació de 
Disminuïts Psíquics de Gavà (ADISGA) o l’entitat cooperativa El Rebost del Delta, 
impulsora d’un mercat d’intercanvi, que demanaven, durant un matí o una tarda, permís 
per muntar una petita paradeta a l’Illa de vianants. 
 
Fins no fa gaire aquesta activitat, altruista, era possible, però ara ja no. 
 
Segons se’ns ha informat, el govern municipal ha denegat, de sobte, tots aquests permisos 
per utilitzar l’espai públic per fer aquestes activitats. Les raons encara, no estan clares, i no 
se sap a quins motius obeeix aquesta canvi de política per part de l’Ajuntament. 
 
Consirederem que sempre és important donar suport a aquestes iniciatives, i especialment 
ara en temps de crisi, encara més quan l’Ajuntament ha reduït el suport a entitats i 
associacions locals i les esperona a portar a terme iniciatives que els permetin buscar 
finançament o recursos pel seu compte. Corren temps difícils, i per sort tenim un teixit 
assiciatiu diposat a treballar i ajudar els més necessitats. És per això que no entenem el 
canvi de posició de l’equip de govern en aquest tema. 
 
Volem pensar que ha estat un malentès i que es podrà resoldre el més aviat possible. 
 
Per la qual cosa formulem el següent. 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal  a tornar a facilitar, a les entitats que ho demanin, l’espai, els 
permisos i la logística per realitzar activitats solidàries a l’Illa de vianants, siguin mercats 
d’intercanvi, paradetes per recollir fons solidaris o per finançar activitats pròpies 
d’assistència social, tal com fins ara es venien cedint. 
 
Gavà, 23 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


