
Gavà 
 

Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament, d'acord amb l'establert 
a l'article 66,3del ROM, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
El 10 de març va tenir lloc la Mitja marató Gavà-Castelldefels. Aquest esdeveniment, 
que afecta dos municipis, segons han informat els mitjans de comunicació del govern 
municipal, va aplegar uns 2.500 atletes i està organitzat pels ajuntaments de Gavà i 
Castelldefels i la Diputació de Barcelona. Per a la seva organització i gestió es 
contracta una empresa privada d’esdeveniments, que en aquesta edició ha estat Zona 
Vip Events, cosa que provoca una despesa notable a l’administració local. El Club 
d’Atletisme de Gavà només s’hi involucra mitjançant l’aportació de voluntaris, però no 
s’encarrega de l’organització de l’esdeveniment. 
 
Un altre gran esdeveniment esportiu que se celebra anualment al nostre municipi és la 
Marxa del Garraf. Hi participen 1.600 atletes, i afecta cinc municipis (Gavà, 
Castelldefels, Sitges, Olivella i Begues). L’organització i gestió d’aquest esdeveniment 
és responsabilitat única d’una entitat cívica local, al Unió Muntanyenca Eramprunyà. El 
resultat és altament positiu, perquè promou la mobilització d’un centenar de voluntaris, 
i alhora el cost per a l’administració local és mínim: nul pel que fa a despesa 
comptable, i petit pel que fa a cessió de material, espais i suport logístic. 
 
L’actual situació de crisi econòmica hauria de fer tendir a optimitzar els recursos 
municipals, i que l’administració deixés a la iniciativa cívica la gestió i organització 
d’esdeveniments esportius, culturals, etc, prestant, en tot cas, un suport no dinerari, 
sinó en espècie, a través de la cessió de locals, espais, suport logístic i material. 
Creiem que l’exemple de la Marxa del Garraf podria servir de model per a futures 
edicions de la Mitja marató Gavà-Castelldefels, amb l’objectiu d’estalviar en despesa 
corrent municipal i potenciar les entitats de voluntàris com a gestores 
d’esdeveniments. Per aquest motiu, formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a explorar la possibilitat d’encomanar la gestió de grans 
esdeveniments esportius a entitats cíviques locals, i a iniciar contactes amb el Club 
d’Atletisme i altres clubs locals, amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat d’encomanar-los, 
si escau, l’organització de la Mitja Marató de cara als propers anys. 
 
Gavà, 18 de març de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


