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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: 
 
El Centre Cultural és una institució de l’església catòlica que, des de la seva fundació, l’any 
1952, ha estat obert a multitud d’iniciatives associatives i cíviques de la ciutat. Així mateix, 
actualment aixopluga entitats com l’esbart Brugués, el cor la Igualtat, el Grup de Teatre La 
Igualtat, el Quadre Escènic Brugués i altres de caire cultural. 
 
L’edifici del Centre Cultural és vell, i en aquests moments té un problema derivat de la 
necessitat d’adequació de la xarxa elèctrica interna a la nova normativa de seguretat dels 
edificis. Però l’actual propietari titular de l’edifici –el bisbat de Sant Feliu– ni el responsable 
directe de les activitats del Centre –la parròquia de Sant Pere de Gavà– tenen recursos 
suficients per afrontar aquesta despesa per si sols. Hi ha un perill seriós, doncs, que l’edifici 
hagi de tancar portes a finals d’any si no s’hi posa remei de forma urgent. 
 
Al mateix temps, i a causa de la crisi generalitzada, diverses entitats locals que fins ara havien 
tingut la seu social en locals llogats, s’estan replantejant la necessitat de reubicar-se en locals 
d’ús públic. Hi ha necessitat de trobar locals per a aquestes entitats si no volem que la xarxa 
cívica local quedi minvada. 
 
Creiem que l’Ajuntament de Gavà té el deure de no deixar que el Centre Cultural hagi de tancar 
portes pels motius esmentats, i a més creiem que l’edifici té una gran potencialitat per 
aixoplugar encara més grups, entitats i associacions locals de les que ara hi tenen seu. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a:  
 

1) Involucrar-se i comprometre’s en el salvament del Centre Cultural de Gavà, bé directament 
a través d’alguna operació de compra, lloguer, o conveni d’ús compartit, bé indirectament a 
través de l’empresa municipal de manteniment de la ciutat, a través de la realització de les 
tasques d’adequació urgents i necessàries per evitar el tancament de l’equipament. 
 

2) Comprometre’s que, en aquest procés de compra, lloguer o conveni, es tindran en compte 
les necessitats de les entitats de la ciutat mancades de local social, per tal d’obrir-los les 
portes del Centre Cultural, posar l’equipament al servei de les entitats de Gavà i convertir-lo 
en un autèntic ateneu cultural. 
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