
 
 

 

MARTA JIMÉNEZ IBORRA, regidora del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC 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 
 
El passat mes de maig de 2020, el nostre grup municipal va presentar un prec per 
demanar a la corporació municipal la creació d’un espai dedicat al dol per casos de mort 
perinatal, és a dir, aquells casos de nadons morts entre la setmana 22 de la gestació i el 
primer mes de vida. 
 
En el prec demanàvem la creació d’un espai al cementiri municipal, tal com estan fent 
altres ajuntaments de la comarca (recentment, a Sant Vicenç dels Horts, a Molins de Rei 
o al cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol). Com ja comentàvem en el seu 
moment, es tracta de corregir la falta de reconeixement social vers aquesta realitat, tan 
traumàtica per a les famílies afectades, que les deixa sense la possibilitat d’elaborar el dol 
necessari per superar la pèrdua. 
 
La resposta del govern municipal va ser que s’estudiaria la possibilitat, però passat un 
temps prudencial, no hem sabut que s’hagi iniciat cap tràmit per implementar aquesta 
espai; ni tan sols, havent passat la data del 15 d’octubre, dia internacional del Dol 
Perinatal, per segon any des de la presentació del prec, s’ha fet des de l’Ajuntament cap 
acte commemoratiu ni cap record en els mitjans locals al respecte. 
 
Vist això,  
 
FORMULO  
 
Per tal que sigui substanciat durant el Ple Municipal del 23 de juliol, el següent  
 
Prec:  
 
Que s’iniciï l’estudi i si escau la construcció de l’espai destinat al dol perinatal al nostre 
cementiri municipal; que es commemori la data del 15 d’octubre amb algun acte públic; 
que s’informi les famílies afectades a través dels CAP de l’existència d’aquest espai i se’ls 
hi faciliti la celebració d’alguna cerimònia de comiat dels seus nadons. 

 
Gavà, 22 de novembre de 2020 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
MARTA JIMÉNEZ IBORRA 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  
 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


