
 
 

 
 
 
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 

Des de fa anys, l’edifici del Club Casal Sant Jordi, situat a l’American Lake, i 
depenent de la Fundació La Pedrera-Catalunya Caixa, ha ofert serveis com a 
casal de gent gran. Després de les reestructuracions a què s’ha vist sotmès el 
sector de les caixes d’estalvi en els últims anys, les fundacions que assumien 
les funcions socials a què estaven obligades les caixes d’estalvis 
estatutàriament han anat desapareixent o minvant les seves prestacions ; la 
Fundació La Pedrera-Catalunya Caixa no n’ha estat una excepció, i això ha fet 
témer per la continuïtat de la prestació del servei de casal de gent gran 
d’aquest equipament. 

Fa mesos ja vam portar al Ple el cas del club de jubilats que funciona a 
l’equipament. Tot i que s’han fet per part del govern municipal promeses 
verbals de continuïtat, fins al moment no ens consta cap acord definitiu ni per 
escrit amb la Fundació La Pedrera per garantir-ne l’activitat en els propers 
anys. 

D’altra banda, recentment, en aquest mateix equipament, s’ha estat 
desenvolupant el projecte Fem els Deures, de suport educatiu per a alumnes 
de les etapes de primària i secundària. Segons hem sabut, tant els tècnics de la 
Fundació com les famílies usuàries d’aquest servei van saber al mes de maig 
que el dia 30 de juny aquest servei es donaria per acabat. A hores d’ara, no hi 
ha cap constància que aquest projecte de suport educatiu continuarà, ni si 
tindrà finançament de la Fundació La Pedrera ni si es podrà seguir oferint en el 
mateix equipament. 

 

Per tot això formulem el següent  

Prec 

Instem l’Ajuntament de Gavà a: 



1) fer les gestions necessàries davant la Fundació La Pedrera per mantenir 
aquests servei tan necessari per a moltes famílies gavanenques i, en 
cas que no sigui possible obtenir aquest objectiu, que l’Ajuntament 
n’assumeixi la gestió i el finançament i, en cas de no poder fer servir 
l’equipament actual, el Club Sant Jordi, que el traslladi a La Casa de les 
Famílies, la finalitat de la qual en el moment de la seva inauguració 
s’esqueia perfectament amb la funció i l’esperit dels serveis esmentats 
en aquest escrit. 

2) Informar de forma immediata a la corporació de l’estat de les 
negociacions amb la Fundació La Pedrera per tal de garantir la 
continuïtat de l’activitat del Club de Jubilats que s’hostatja a l’edifici i, en 
cas que ja estigui a punt el conveni amb l’entitat, lliurar-ne còpia als 
grups municipals. 

Gavà, 13 de juliol de 2015 
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