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DISCURS DE BENVINGUDA DE L’ALCALDABLE ANDREU PÉREZ I LORITE ALS 
ASSISTENTS A LA FESTA DE LA REPÚBLICA D’ESQUERRA EL DIA 16-04-2011 
 
 
 
 
Benvingudes i benvinguts.  
 
 
A tots els que heu vingut de la resta de la nostra comarca, i a la gent de Gavà que 
ens heu volgut acompanyar en aquest acte. Gràcies en nom de tot l'equip que 
treballem per Gavà des d'Esquerra. 
 
Permeteu-me que comenci fent-me pròpies les paraules de la columna del 
director del diari Ara, Carles Capdevila, el passat dia 11 d’abril, després d’un dia 
10 d’abril ple d’esperança i molta il·lusió, també a la nostra ciutat: emprenedors 
enfront emprenyadors. Aquest és el dilema, i aquesta és la solució per fer front 
als greus problemes que tenim. Davant l’actual situació fa falta gent 
emprenedora, gent activa, com les persones que formem Esquerra a Gavà. 
 
Aquest és el cinquè cop que ens presentem consecutivament a les eleccions 
municipals. Les hem passat de tots colors, però sempre ens hem mantingut fidels 
a una manera de fer: escoltar la gent, estudiar les millors propostes, i 
treballar, treballar i treballar per defensar-les dins i fora del consistori. És 
l’únic camí per assolir els nostres objectius. 
 
L’any 1995 ens hi vam tornar a presentar, després d'anys d'absència al ple 
municipal.  I vam fer un paper digne, però modest, i no vam entrar a l’Ajuntament.  
 
El 1999, segon intent, ens van faltar 18 vots per ser-hi, però el grup ja estava prou 
consolidat.  
 
El 2003, a la fi, vam assolir el nostre objectiu, entrar a l’ajuntament amb un 
regidor; finalment tornàvem a tenir eines per treballar des de l'Ajuntament. A les 
passades eleccions municipals, les del 2007, un altre pas aquest cop dos regidors, 
esdevenint la tercera força política local.  
 
Ara, venen les del 22 de maig, i no vull fer pronòstics; ara bé, les impressions 
que tenim són molt millors que fa uns mesos. 
 
Perquè no ens hem adormit, al contrari. Fa temps que treballem en un bon 
programa, hem format un equip de gent que penca i que estima Gavà; i i ens avala 
molta feina feta des de l’oposició. Vull recordar que moltes de les nostres 
propostes, sense estar al govern municipal, s’han fet realitat.  
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I faig una molt breu repassada: 
• sobre la transparència dels diners públics, hem obligat el govern municipal 

a esmenar les irregularitats dels comptes de l'Ajuntament, i a respondre 
les preguntes que formula l'oposició. 

• Sobre la defensa del comerç local, varem impedir la possibilitat d'obrir 
nous hipermercats. 

• Sobre l'educació i el treball, hem fet possible que Gavà tingui un pla de 
transició al treball per a joves sense l'ESO, defensant la continuïtat del 
Joan Salamero com a escola pública al Parlament, o garantir la nova seu 
per a l'Escola d'adults. 

• Sobre polítiques de benestar social, hem aconseguit abonaments esportius 
per als joves, les bonificacions a les famílies monoparentals, i ara mateix la 
defensa de l'ampliació de l'hospital de Sant Llorenç davant el ple del 
Parlament de Catalunya. 

• Sobre les millores als barris, hem impulsat des de millores a la 
remodelació de la Diagonal o la plaça de Magdalena Trias, el soterrament 
de les línies elèctriques de Can Tries o la reforma del mercat de la plaça 
Major.  

• I sempre hem tingut clar que Gavà Mar és part fonamental de la ciutat,  
amb l'impuls d'un centre escolar públic, quan el govern municipal el volia... 
però privat, fins a la remodelació del pont de la Pava. Això, sense oblidar la 
feina coordinada de cinc anys seguits amb el nostre grup parlamentari a 
Madrid per aconseguir la dràstica reducció del soroll dels avions. 

• Sobre la defensa del nostre patrimoni històric, hem insistit fins poder 
salvar el castell d'Eramprunyà, i que es fessin les obres de consolidació del 
que resta dempeus; i sobre la recuperació de la nostra memòria històrica 
hem aconseguit que el retorn dels cossos dels gavanencs afusellats pel 
franquisme a Gurb. 

• I hem treballat al costat dels agents socials i econòmics de la ciutat, des 
dels empresaris als sindicats, per acordar mesures per impulsar la creació 
de riquesa i ocupació. Amb ells ens hem posat d'acord i hem consensuat 
mesures concretes. Cap ni una ha estat assumida per Balsera i el seu 
equip en tots aquests mesos que han passat. 

• I deixo per al final un dels eixos del que serà novament el nostre 
compromís amb la ciutat: la defensa i protecció del nostre patrimoni 
natural, del medi ambient. Ara, quan les excavadores han començat a 
destruir els voltants del Calamot, val la pena recordar que hem estat els 
únics a l'Ajuntament que hem lluitat fins al final per salvar-lo. Si més no 
hem obligat a fer un pla urbanístic ben diferent de les absurditats inicials. 
Però al costat d'això, hem aconseguit èxits, com la rehabilitació de l'estany 
de la Murtra, la recuperació de la font de Can Tries o la neteja de la riera 
dels Canyars. 
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L'acord dels Verds amb Esquerra a la llista municipal és més que una suma: 
és el símbol del compromís de la candidatura amb la sostenibilitat i 
l'ecologisme. 
 
Tot això ha estat possible, perquè som gent emprenedora, som gent  activa, que 
volem compartir un projecte de ciutat amb tots vosaltres. Volem gent 
emprenedora, com la que va lluitar contra el Pla de ponent, com la que va 
sortir als carrers a dir no a la guerra, com la que va organitzar la consulta 
ciutadana a Gavà sobre la independència de Catalunya aquest darrer cap de 
setmana, pels quals demano ara un fort aplaudiment! 
 
Ens agrada la gent emprenedora; la que s’aixeca cada matí per anar a treballar, 
per tirar endavant la família i que ho fan tot el millor que saben. I som conscients 
que no estem passant un bon moment, al contrari. Moltes famílies tenen 
problemes, empreses que tanquen, retallades als serveis públics. Estem indignats 
amb el que passa, sí, i per això cal actuar; per això necessitem transformar 
l'Ajuntament des de dintre perquè ofereixi solucions. Perquè emprenyats i 
sense fer res no s’avança. 
 
I el dia 22 podem respondre, i tant! podem acabar amb la prepotència dels 
qui fa més de 30 anys que manen, perquè no són útils per afrontar els reptes 
socials i econòmics que tenim. M’enorgulleix ser de Gavà. On tenim moltes 
entitats amb gent emprenedora i que fan una tasca de voluntariat magnífica: 
Penso en l’UME, una històrica, que treballa per difondre el nostre patrimoni 
natural i la pràctica del muntanyisme. Penso en càritas, que ajuda als més 
necessitats de Gavà. amb les Associacions de Veïns que fan possible que els 
barris tinguin activitats per a la nostra gent. Els clubs de futbol base , de bàsquet, 
d’handbol i tants altres que fa que la nostra gent jove estigui associada i fent 
esport. 
 
En els amics del ball de Gavà, que per cert és en aquest lloc on  fan  les seves 
festes. I es diables, els geganters, els sardanistes, les corals  i tants altres que que 
dia a dia treballen per la nostra cultura. I em deixo molta bona gent d'altres 
entitats. 
 
Són les entitats les que fan possible que Gavà sigui el que és, i com volem anar 
més enllà, volem comptar amb elles per obrir projectes més engrescadors. 
 
Aquest és el Gavà que volem, el de la gent que no es tanca a casa. que 
surt,que   s’organitza i fan coses per la comunitat de manera altruista. Això 
és una societat viva i que mira al futur. 
 
I volem que l’ajuntament obri les portes de bat a bat, i volem que els governants 
trepitgin els carrers, que surtin dels seus despatxos i parlin amb la gent, que 
s’interessin pels seus problemes, com fem nosaltres. volem un alcalde al servei 
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de Gavà i no un alcalde pendent de fer-se la foto pel Bruguers o sortir tots els dies 
per la tele.  
Volem menys despesa innecessària i més ajuda a la gent que ho està passant 
malament. Perquè sinó, al final la gent acaba pensant que tots som iguals, i això 
no és cert.  
 
A Esquerra-Gavà, els dos regidors, la Marta jiménez i jo ens guanyem la vida 
treballant fora de l’ajuntament. i els ingressos de regidors els donem a la secció 
local per  a què funcioni. Per editar l’Eramprunyà, per fer activitats com la d’avui, 
per posar-nos al vostre costat. Nosaltres creiem en la política com un acte de 
servei al nostre poble, al nostre país. 
 
Avui fa 80 anys de la proclamació de la República catalana. nosaltres som els 
hereus d'aquelles persones  que la van fer possible. No va ser fàcil, al contrari; les 
fites històriques sempre venen marcades per personatges il·lustres. Francesc 
Macià, formava part d'aquella  generació que van posar per davant el servei al 
país i a les persones al propi. Nosaltres tenim el deure històric d'agafar la torxa i 
seguir treballant. la nostra manera d'entendre el país és des dels ajuntaments, 
que és l'administració més pròxima als ciutadans. i és des d'aquí d'on es comença 
a transformar la societat. Ara, és el moment de regenerar ajuntaments estancats 
de fa 30 anys, amb majories que han perdut el contacte amb el carrer, amb la 
realitat, que han viscut de la cultura totxo i la despesa descontrolada. Ara 
són nous temps, i ara toca gent activa. Hem de posar fi a una majoria 
absoluta estèril per donar solucions i incapaç per satisfer les legítimes 
demandes dels gavanencs. Per reactivar Gavà. 
 
El nostre és un  projecte basat en la transparència del que es fa amb els 
nostres diners; l’austeritat i les bones maneres i no la prepotència. I és per 
això que volem un ajuntament obert al servei de la gent i les entitats. Estem 
preparats, i cada dia estem rebent més suports a la nostra candidatura, és molta 
la gent que se’ns acosta, i ens dóna ànims per seguir treballant, per reactivar 
Gavà, per construir realitats... 

• Com fer les coses més fàcils a empreses, comerciants i emprenedors amb 
la implantació d'una finestreta única per a fer tots els tràmits. 

• Com destinar l'actual milió i mig d'Euros de propaganda a dotar Gavà 
d'eines per facilitar la reorientació laboral als aturats, i fer arribar la fibra 
òptica als polígons industrials. 

• Com impulsar habitatges públics de lloguer per a joves i persones amb 
pocs recursos. Ara no en tenim cap. 

• Com reforçar l'atenció domiciliària i les guarderies públiques, gràcies a 
una gestió més eficient i austera dels comptes municipals. 

 
Encapçalo una llista plena de molt bona gent i això és vital, perquè sense la seva 
confiança jo avui no hi seria aquí: Jordi, Raúl, Albert, Àngels, Manel, Montse, 
Isabel... Persones que ens coneixem de fa anys, altres de fa poc, però que ens 
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apreciem, i això en política no és freqüent. En això, també som diferents: per això 
fem pinya, com els castellers.  
Venen dies de molta feina, de dormir poc, de no estar gaire temps a casa.  i tot 
això ho compensa  el suport dels amics, de la família i de tots vosaltres. 
 
No voldria acabar sense expressar l'agraïment meu, i segur compartit per 
moltíssima gent, als anteriors caps de llista: al Josep Campmany i al Marcel·lí 
Reyes. I a l'actual portaveu municipal Marta Jiménez, de qui he après molt tot 
aquest temps com a regidor. Gràcies Josep, gràcies Marta! 
  
Tres pencaires que han fet de la constància, l'esforç i la coherència, una gran obra 
d'acció política al servei de tots els gavanencs.  
 
El nostre, el meu repte, és que l'Ajuntament estigui al servei de la gent activa 
de Gavà; és poder posar punt i final a uns governs municipals que fa temps 
que no ens convenen, perquè han deixat de treballar pel benefici comú.  
 
I per fer-ho possible ens cal el vostre suport, de cadascú de vosaltres, de les 
vostres famílies i amistats. Expliqueu-lis que podem reactivar la nostra ciutat 
des de l'Ajuntament, si Esquerra la fem encara més forta. 
 
Compartim el somni, compartim la il·lusió: Reactivem Gavà! 
 
Moltes gràcies! 
 


