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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt 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: 
 
Al desembre del 2010, una empresa contractada per ‘Àrea Metropolitana va arrassar la llera del 
torrent del Fangar, destruïnt la font de l’Avellanosa que el grup ecologista Quercus havia 
restaurat feia pocs anys. Les tasques fetes per l’empresa d’acord amb l’àrea metropolitana 
havien estat autoritzades per l’àrea de via pública, però no tenien el vist-i-plau ni la supervisió 
de l’àrea de medi ambient. Aquella acció va obligar el govern municipal a destinar recursos 
econòmics municipals per paliar el dany fet per l’empresa, restaurar la font i intentar restituir el 
paisatge al seu estat original amb vegetació adient. 
 
Tot i això, el govern local sembla no haver-ne après, i a finals del mes d’agost del 2012, de nou, 
una empresa, aquest cop contractada per la companyia elèctrica propietat de la línia de mitjana 
tensió que passa pel fons del Fangar, va tornar a malmetre i destruir la font de l’Avellanosa. 
Segons ha denunciat el Grup ecologista Les Agulles en un comunicat no desmentit, l’àrea de 
medi ambient de l’Ajuntament no havia autoritzat ni havia estat informada de l’operació, mentre 
que sí que s’havia informat a Via Pública. 
 
L’empresa responsable de la destrossa, a més, estava contractada per netejar la vegetació de 
sota la línia elèctrica, però no ha realitzat cap operació de neteja ni desbrossat, sinó que ha 
talat arbres aptes per a l’aprofitament comercial de la fusta situats bastant lluny de l’estesa de 
la línia elèctrica. El resultat és que la descoordinació municipal i la mala actuació de la 
companyia ha tornat a destruir una font restaurada per un grup de gavanencs i gavanenques 
voluntaris. 
 
A banda de les possibles sancions derivades dels expedients que han obert tant el 
Departament de Medi Ambient com el SEPRONA, el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a restaurar, amb mitjans municipals (forestals i treballadors de 
PRESEC) la font de l’Avellanosa, que ha quedat colgada a causa de la negligència municipal. 
 
Gavà, 24 de setembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


