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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:     

A través de persones que formen part de la pagesia local, hem estat assabentats d’un fet greu 
que ha succeït darrerament, i que té a veure amb la Fira d’Espàrrecs i amb l’ús que es fa dels 
diners públics municipals.  

L’Ajuntament, de forma regular, ajuda els pagesos que participen a la Fira amb el repartiment 
de motes d’esparreguera, de forma que es pugui mantenir el conreu de l’espàrrec i que no 
suposi un cost extra a la nostra pagesia. Som conscients que, sense aquesta ajuda, seria molt 
difícil tirar endavant la Fira, perquè l’espàrrec és un producte delicat, amb costos elevats 
derivats de la feina de collita i presentació, i amb un mercat complex a l’hora de col·locar-lo. 

El fet que posem en coneixement d’aquest plenari té a veure amb el repartiment de les motes 
d’espàrrec entre els conreadors locals. Segons se’ns ha informat, aquest repartiment no el fa 
l’Ajuntament, sinó la Cooperativa Agropecuària, i no es fa de manera equitativa per a tots els 
pagesos locals, segons el que demanen, sinó que es produeix un repartiment no equitatiu, amb 
situacions de privilegi per a uns i greuge comparatiu per a d’altres. No tothom rep les motes 
que ha sol·licitat i podria conrear. El més greu del cas és que els perjudicats són sempre un 
determinat grup de pagesos locals, coneguts per la seva oposició a la direcció de la 
Cooperativa Agropecuària, cosa que evidencia que s’usen les motes d’espàrrecs per «castigar» 
o «premiar» actituds internes. Però les motes d’espàrrec les paguem entre tots, són diners 
públics, i amb aquests diners cal garantir els principis de no discriminació i d’interdicció de 
l’arbitrarietat. 

És per això que cal exigir un canvi en la manera com es fa la distribució de motes d’espàrrecs 
per a properes Fires, i per tant  el grup que representem formula el següent: 

Prec: 

Instem el govern municipal a:  

1. Garantir un repartiment equitatiu, no arbitrari ni discriminatori de les motes d’espàrrecs 
entre tota la pagesia de Gavà. 

2. Efectuar la distribució de les motes directament, a través de l’organisme que pertoqui, 
de forma que es garanteixi l’equitat i l’estímul a tots els pagesos per igual.  

3. Aplicar el principi de transparència al repartiment de les motes d’espàrrecs, de forma 
que quedi registrat, i sigui públic, el pagès sol·licitant, la quantitat demanada, la donada  
i el nombre de lots que aquest participant exposa a la Fira. 

Gavà, 28 de maig de 2012 

 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Loritte 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


