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Gavà, 25 de juny de 2007 
 
 

COMUNICAT i CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
Esquerra-Gavà presenta esmenes a la nova ordenança de 
platges de la ciutat en favor d’un ús ciutadà més plural  
Esquerra defensarà un ús responsable de les platges a la nit o l’accés d’animals 
de companyia, i l’opció en la pràctica del nudisme 
 
 
El Grup Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Gavà ha presentat un plec d’al·legacions a la 
nova ordenança de platges que el govern municipal (PSC) va aprovar inicialment. Tot i estar 
bàsicament d’acord amb diverses qüestions regulades per l’ordenança, Esquerra proposa 
replantejar i suavitzar dures prohibicions que el govern local vol introduir, que podrien 
perjudicar els interessos de persones ciutadans i ciutadanes que fan un ús responsable de les 
platges com espai de lleure. Així, Esquerra defensa la modificació dels preceptes que 
perjudicarien les persones que van a la platja de nit, el lleure dels animals de companyia i els 
seus propietaris, o la pràctica del nudisme, que podria veure’s sistemàticament prohibida. 
 
Segons Marcel·lí Reyes, portaveu municipal d’Esquerra, «entenem que l’accés massiu a les 
nostres platges demana una ordenació, per tal de poder perseguir els comportaments incívics i 
regular els drets de tota la ciutadania a gaudir d’una platja en condicions, però cal ser també 
molt curós en com es regulen determinats aspectes perquè si no es pot caure en un 
prohibicionisme arbitrari que pot provocar conflictes on ara no n’hi ha». 
 
Així, per exemple, la proposta d’ordenança estableix la prohibició de portar a terme a la platja 
«activitats molestes o perilloses», i Esquerra demana que es precisi exactament el sentit del 
que s’entén per activitats molestes, ja que una interpretació restrictiva d’aquest article podria 
comportar la prohibició de la pràctica del nudisme, si el govern municipal interpretés que és una 
“activitat molesta”. En comptes d’aquest redactat, Esquerra proposa delimitar la prohibició a 
«jocs, esports i activitats físiques molestes o perilloses». 
 
Un altre dels articles de l’ordenança prohibeix dormir a la platja. Esquerra proposa suavitzar 
aquesta prohibició, fent-la aplicable només a la prohibició d’acampar o de fer-hi estada durant 
més d’un dia seguit; però demana que no es limiti la possibilitat que la ciutadania pugui fer 
escapades nocturnes a la platja, una activitat que és usual, sobretot entre el jovent. 
 
Finalment, el grup municipal d’Esquerra proposa també modular la prohibició total d’accés a la 
platja per als animals de companyia durant tota la temporada de bany. Esquerra proposa que 
es deixin algunes hores, a primera hora de la matinada o a última hora de la nit, perquè els 
animals de companyia puguin esbargir-se a la platja, encomanant al propietari, això sí, la 
responsabilitat de mantenir la netedat i salubritat de l’indret. 
 
 
Compareixença davant els mitjans de comunicació 
 
Per ampliar la informació, Marcel·lí Reyes compareixerà davant els mitjans interessats el 
proper dimecres 27 de juny, a les 17.00 h, al passeig marítim cruïlla Avinguda del Mar, 
davant l’escultura d’Antoni Rosselló. 
 
Per contactar prèviament: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 


