
 
MIREIA VILLUENDAS HUGUET, com a regidora del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 

l'establert a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de 

febrer de 2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, per a ser tractat al proper ple municipal. 

En base als següents antecedents: 

És por tots sabut que l’associacionisme, ja sigui des d’entitats culturals,  

esportives, de lleure, socials... és un important actiu per a qualsevol ciutat 

ja que la seva activitat, en molts casos sustentada pel treball voluntari dels 

socis, contribueix en gran mesura a la cohesió social. 

Pel fet que la seva activitat és sense ànim de lucre, en moltes ocasions no 

tenen recursos econòmics propis per poder pagar un local on desenvolupar 

la seva activitat. Per això, molts ajuntament posen especial cura a tenir 

suficients espais i equipaments a disposició de les seves entitats, moltes 

vegades en espais grans on poden treballar de forma col·laborativa i establir 

sinèrgies. 

Ara bé, a Gavà estem patint una progressiva desaparició dels espais 

destinats a activitats d’oci i lleure, que també han estat seu de moltes 

entitats; parlem del Centre Cultural, de les pistes esportives Ernest Barrufet, 

de les Massotes, de can Sellarès... espais que s’han perdut sense que se 

n’hagin creat de nous aptes per acollir entitats; o de la progressiva 

degradació d’alguns, com el Casal Sant Jordi de la Rambla, del qual ja no 

estan en ús la sala d’exposicions ni la sala d’actes. Aquesta manca de locals 

asfixia les entitats i frena la creació de noves. Tot i els suggeriments que 

s’han fet a l’equip de govern per tal de suplir aquesta mancança, com per 

exemple, recentment, l’adequació de locals de titularitat municipal 

actualment en desús, com els de la riera de Sant Llorenç, no s’ha fet cap 

actuació que ajudi les entitats a tenir seus dignes i aptes per fer-hi activitat. 

 



 
 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec: 

-Que l’ajuntament elabori un pla amb mesures i dotacions concretes per 

poder ampliar l’oferta d’espais públics que puguin posar-se a disposició de 

les entitats per realitzar les seves activitats. 

-Que consulti amb les entitats a l’hora d’elaborar aquest pla i atengui les 

necessitats i prioritats que se li plantegin. 

 

Gavà, 19 de juliol de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 


