Andreu Pérez i Lorite, portaveu adjunt 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
Ja fa anys que als estadis de futbol patim la presència de grups ultres, que amb
l’excusa de donar suport al seu equip, omplen els camps amb consignes xenòfobes,
racistes, feixistes… i simbologia totalment antidemocràtica.
Només cal seguir l’historial d’aquests grups, tots els tenen al seu darrere
enfrontaments violents i uns 12 assassinats : Yomus, Ultra Sur, Frente Atletico,
Brigadas Blanquiazules, Cassuals, Biris Norte… etc… Tots aquests vinculats a equips
de primera divisió.
També trobem grups ultes en categories inferiors i són la llavor de futures accions
violentes. Sempre començen uns quants insultant a l’arbitre i s’acaben organitzant
contra l’afició de l’altres equips.
Tots els actors han d'assumir la seva responsabilitat i els seus errors. És fàcil reduir-ho
tot a una baralla entre brètols i tenir el boc expiatori dels radicals ultres. Simeone va dir
que ell només es dedica a entrenar. La feina a de començar per les categories inferiors
del futbol, quan veus gent insultar l'àrbitre. Quan aquests nens es fan grans, al camp o
a la graderia aquestes actituds perduren. El que va dir Luis Aragonés a Reyes sobre
Henry [“negro de mierda”] a Anglaterra hauria estat dimissió fulminant.
Doncs, ara recentment, al Camp de la Bòbila, i amb l’excusa de donar suport al FC.
Gavà s’ha detectat l’aparició d’un grup organitzat de caire ultra, com es pot comprovar
a les fotografies adjuntes on aquests individus apareixen fent la salutació nazi-feixista.
Només és l’inici, però encara estem a temps d’erradicar-lo abans que el problema
esdevingui més greu.

Cal recordar que l’Estadi de la Bòbila és un equipament municipal i per tant estem
parlant de fets molt greus que tenen lloc en un espai públic municipal.
Per la qual cosa fem el següent prec.

Prec:
Instem el govern municipal a prendre totes les mesures necessàries per tal d’evitar la
presència de grups de caire neonazi, feixista o xenòfob a l’estadi de la Bòbila.
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