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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: 
 
Les places, carrers i espais públics del municipi reben una nomenclatura que, sovint, 
serveix per distingir diferents personatges que han fet contribucions significatives, en 
positiu, a la societat. Així, a Gavà, tenim carrers dedicats a músics, literats o artistes 
plàstics, a persones que han contribuït a solucionar problemes col·lectius, com Maria 
Casas o Magdalena Trias, o persones l’activitat política de les quals ha impulsat el 
progrés col·lectiu, tant des del punt de vista social, com Clara Campoamor, com des 
del punt de vista nacional, com Batista i Roca o Rafael Casanova. Queda clar, en tot 
cas, el valor exemplaritzant del nomenclàtor dels carrers i places de la ciutat. 
 
Això no obstant, un dels principals carrers de la ciutat està dedicat al rei Juan Carlos I. 
Tot i que els mitjans de comunicació del govern municipal no se n’han fet ressò, a 
través de la premsa generalista hem començat a descobrir que darrere d’aquest 
personatge s’ha amagat, durant anys, un comportament molt poc exemplar, tant pel 
seu origen –imposat pel règim feixista l’any 1969– com per la seva actitud i implicació 
en casos de presumpta corrupció econòmica –el denominat cas Nóos, que no és el 
primer– o l’ús de recursos i espais públics per satisfer els seus impulsos sexuals –ens 
referim a l’allotjament de l’amant del rei d’Espanya a càrrec del pressupost públic en 
un edifici del patrimoni públic–. Un comportament que fins i tot ha portat al líder del 
partit de govern municipal, Pere Navarro, a demanar-ne l’abdicació. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formulem el següent 
 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a iniciar el procediment de canvi de nom a l’Avinguda de 
Joan Carles I, retirant el nom de l’actual rei i substituint-lo pel d’alguna persona que 
hagi consagrat la seva vida al progrés social i nacional de Catalunya, com per exemple 
el president Lluís Companys. 
 
Gavà, 18 de març de 2013. 
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