Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
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
L’antic convent de les germanetes de l’Assumpció, avui residència geriàtrica, situat a
l’avinguda d’Àngela Roca, es va inaugurar l'abril de 1969. En aquest edifici hi havia una
capella amb un Crist, un Sagrari i un relleu d’altar de bronze fets per l’important artista
Josep Maria Subirachs, que també va dissenyar l’altar, la seu i l’ambó que es van
construir amb formigó. A més d’aquests elements, un altre artista, Josep Maria Mejan, va
dissenyar una magnífica vidriera avantguardista.
La singularitat d’aquesta capella estava documentada a la revista local «Brugués», al
número 126 d’abril de 1969, i el llibre divulgatiu Gavà, publicat per l’editorial Cossetània
l’any 2001, esmentava la intervenció de Josep Maria Subirachs. Malgrat això, aquestes
obres no van ser incloses al catàleg local de patrimoni, ni a l’aprovat el 1987, ni el vigent,
aprovat l'any 2000.
L’any 2006, el nou propietari de l’edifici, l’actual gestor de la residència d’avis, va
presentar un projecte d'obres majors, expedient OP 49/2006, a l'edifici. La Junta de
Govern Local li va concedir la llicència d'obres el 25 de juliol de 2006, amb un termini
d'execució de 36 mesos. Les obres es van perllongar, i la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de 9 de març de 2010 va atorgar una pròrroga de 18 mesos a la llicència
d'obres. Entre les condicions imposades per l'Ajuntament, no es feia cap referència a la
conservació dels bronzes, ni dels elements escultòrics de Subirachs, ni de la vidriera, ni
de cap altre element d'interès patrimonial.
Hem tingut notícia que, en el transcurs d’aquestes obres, la vidriera ha estat destruïda, i
les obres de Subirachs han desaparegut, amb la consegüent pèrdua del patrimoni artístic i
cultural local.
Per aquest motiu formulem el següent
Prec:
Que s’actualitzi el catàleg del patrimoni cultural local per evitar la destrucció d’obres d’art
com la que l’Ajuntament va permetre en les obres esmentades.
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