Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple
municipal ordinari, en base als següents

Antecedents

Tot just abans d’iniciar aquest Ple, s’ha donat lectura a un manifest institucional en
contra de la violència vers les dones, tot esmentant, entre altres punts, «la
necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les
complicitats a nivell individual i social»; també hem parlat de la necessitat de
«denunciar la complicitat social i cultural» respecte al sexisme, i s’ha emfasitzat
que «les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex
fidel de l'alternativa que representem i del compromís que defensem per
l’eradicació de la violència masclista. La nostra responsabilitat individual i
col·lectiva passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per
nosaltres mateixos.»
Doncs bé, en aquest sentit d’acceptar la responsabilitat social i institucional de fer i
fomentar els canvis necessaris per tal d’eradicar la plaga de la violència sexista,
entenem que hem de fer una reflexió sobre alguns aspectes de la nostra cultura
local, potser no prou ponderats en tota la seva gravetat.
Ens referim al fet que un dels nostres carrers mantingui encara el nom d’un
personatge que, entre altres coses, se sap que va ser un conegut agressor sexual;
així ha aparegut esmentat en publicacions d’història local, com en el llibre Dolça
melangia, trista recordança (pàg. 14 i 15), de l’historiador local Alfons Gibert i
Valentí, publicat pel mateix Ajuntament de Gavà el 1993, a més del reportatge de
Gavà Televisió, que dins de la sèrie «Històries de Gavà» va ser dedicat a Artur
Costa,
emès
el
4
de
juny
d’aquest
mateix
any.
(enllaç:
http://www.gavatv.cat/histories/capitol/artur-costa)
Per aquests motius, formulem el següent

Prec
Instem el govern local a:
1. Reflexionar sobre la conveniència de mantenir en el nomenclàtor de Gavà el
nom d’un personatge d’aquesta índole, amb tot el que comporta en tant que els
noms dels carrers d’una ciutat parlen sobre la seva història, però també sobre
els valors que col·lectivament la representen i amb els que s’identifiquen els
seus ciutadans.
2. Que es tingui en compte que si demanem exemplaritat a les entitats i
administracions, i conscienciació a la ciutadania, hem de ser coherents amb
aquest posicionament, encara que això impliqui la incomoditat de revisar la
pròpia història.
3. Que es valori si els fets que s’esmenten en les publicacions citades, i el fet que
no fossin castigats amb la sanció legal i social que també en el seu moment els
hauria correspost, no suposen una demostració clara que les agressions contra
les dones han estat tradicionalment considerades (i per desgràcia encara hi ha
qui ho veu així) «afers privats» i com a tals minimitzats i invisibilitzats,
contribuint així a la perpetuació de la violència sexista, i si no seria el moment
de demostrar la tolerància zero que ara es demana a la societat, amb tota
justícia, envers aquests temes, canviant el nom del carrer Artur Costa per un
altre que recordés alguna dona destacada; recordem que enguany ha fet 100
anys Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis, una dona que
ha hagut de patir també, i resistir, la violència més cruel de la història recent de
la humanitat.
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