
 
 

 
 
 
 
 
Albert Massana i Gràcia, portaveu 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 

 

Aquest estiu hem estat testimonis del drama humà de centenars de milers de despaçats de 
països del proper Orient, de l’Àfrica subsahariana, o d’altres parts del món, que fugen de 
situacions de guerra i pobresa extrema. Unes guerres i una pobresa extrema que, en bona 
part, és responsabilitat d’aquesta mateixa Europa que manté encara actituds neocolonials i 
practica polítiques intervencionistes que provoquen o agreugen aquestes situacions. 

Ara fa 75 anys, eren gairebé mig milió els catalans que, després de patir l’agressió d’un 
exèrcit colpista que comptava amb el suport de les potències nazis i feixistes, es van veure 
obligats a fugir de casa nostra, amb famílies i pertinències, i malvivien en camps de 
concentració francesos en una Europa que també era responsable, per passiva, d’aquella 
situació. 

Davant doncs d’aquest drama humà, que com a poble coneixem prou bé per tenir-lo gravat 
en la nostra memòria històrica, cal actuar. El grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en va donar exemple el 28 d’agost entrant a registre una 
proposta en què es demanava a prestar l’ajuda adequada per afrontar l’assistència i l’acollida 
temporal d’una part dels refugiats sirians i que l’Ajuntament es coordinés amb altres entitats 
supramunicipals, internacionals i ONG’s perquè Barcelona esdevingués ciutat refugi. 

Avui, a Gavà, aprovarem una declaració institucional carregada de bones paraules i bones 
intencions, i peticions cap a altres institucions com ara la sindicatura de greuges o els 
governs català i estatal, però ja sabem que, d’acord amb la reglamentació actual, aquestes 
declaracions no són d’obligat compliment ni generen cap mandat sobre actuacions concretes 
a realitzar per l’Ajuntament de Gavà. 

Per aquest motiu, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya considera que cal anar més 
enllà, i proposa al govern local que adopti ara mateix una sèrie de mesures molt concretes 
per fer realitat els principis enunciats a la Declaració que votarem d’aquí a uns minuts. 



Per aquest motiu, formulem el següent 

 

Prec 

 

Instem l’Ajuntament de Gavà a: 

1) Destinar locals buits de GTI, per exemple els que té a l’Avinguda de la Riera de Sant 
Llorenç, per a l’acollida temporal de refugiats, adequant-los mínimament per tal de 
fer-los habitables. 

2) Organitzar amb rapidesa una taula de coordinació amb les ONGs locals per tal 
d’implicar la ciutadania en la recapta d’ajut solidari per als refugiats que pugui acollir 
la ciutat. 

3) Posar aquesta infraestructura a disposició de la xarxa de ciutats refugi que s’està 
creant al nostre país. 

 

Gavà, 21 de setembre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Massana i Gràcia 
Portaveu del grup municipal d’ERC 
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