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Gavà, 23 de juliol de 2007

COMUNICAT i CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Esquerra-Gavà interpel·la el govern local pels actes
d’incivisme a Gavà Mar i la manca de vigilància policial

Per Sant Joan, es van arrencar palmeres i branques d’arbre, i es van robar
fustes de l’obra de la nova escola del barri per fer fogueres
El Grup Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà ha presentat una interpel·lació al
govern municipal, que es discutirà durant el proper ple municipal del 26 de juliol, en
què es demana explicacions al govern local pels actes incívics que s’han produït el
darrer mes al barri de Gavà Mar, a conseqüència de la pràcticament nul·la vigilància
per part de la policia municipal. Aquests fets denunciats sorgeixen després que
Esquerra hagi demanat en múltiples ocasions la presència d’una dotació policial
permanent al barri, amb patrulles nocturnes que garanteixin el compliment de les
normes cíviques en condicions d’igualtat amb la resta de la ciutat.
Marcel·lí Reyes, portaveu municipal d’Esquerra, ha explicat que «hem rebut queixes
dels veïns del barri que expliquen que la revetlla de Sant Joan va estar plena
d’excessos en tots els sentits». Reyes concreta que «ens han explicat que es van
arrencar branques de la pineda, plantes i vegetals de les dunes, palmes de les
palmeres del passeig marítim, i que fins i tot es va forçar l’entrada al solar on s’està
construïnt la nova escola del barri, i s’hi van robar fustes per fer fogueres. I tot això,
davant l’absència de qualsevol dotació de policia municipal. Els veïns també es
queixen d’una festa celebrada a la Taverna del Mar, bar de concessió municipal, que
va durar fins a les 10 del matí de l’endemà, amb les conseqüents molèsties».
D’altra banda, Reyes també fa referència «als problemes amb els cotxes mal aparcats
els caps de setmana i festius de l’estiu, un problema que l’any passat va ser molt
denunciat per l’associació de veïns, i que aquest any es torna a repetir».

Compareixença davant els mitjans de comunicació
Per ampliar la informació, Marcel·lí Reyes compareixerà davant els mitjans interessats
el proper dimecres 25 de juliol, a les 18.00 h, davant de l’estàtua d’Antoni Rosselló a
la cruïlla de l’Avinguda del Mar amb el Passeig Marítim.

Per contactar prèviament: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa).

