ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya,
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
L’edifici Torres-Clavé de la Rambla (antiga comandància de La policía local) roman desocupat i sense
cap us des fa fa mesos. Des d’ERC-Gavà hem demanat en repetides ocasions la seva reutilització per a
usos vinculats a la cultura popular.
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 condicionarlo, se’ls cedeixi en règim de cogestió.
D’altra banda, donat que l’edifici està catalogat i té un elevat valor patrimonial, caldria restituir el
màxim possible el seu estat orginial, tant exterior –amb la recuperació del rètol històric– com a
l’interior, amb la recuperació dels espais arquitectònics tal com van ser dissenyats originalment.
Per aquests motius, formulem el següent

PREC:
Instem el govern municipal a:
1. Rehabilitar la façana de l’edifici, recuperant-ne l’aspecte original, inclòs el rètol que la
coronava.
2. Rehabilitar l’interior de l’edifici, recuperant els espais tal com van ser concebuts inicialment
pels arquitectes que el van dissenyar.
3. Destinar l’edifici, un cop rehabilitat, per a usos culturals, cedint-lo en règim de cogestió a les
entitats locals dedicades a la cultura popular i tradicional.
Gavà, 21 de setembre de 2015
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