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EXPOSEM: 
 
Recentment, hem comprovat amb molta satisfacció com l’Ajuntament de Gavà ha instal·lat 
pilones en determinats punts del carrer de Cunit de Gavà Mar, fet que els agraïm de 
manera enorme  perquè és una reclamació constant que ens fan els veïns d’aquesta 
zona. 
 
Per tant,  ahir diumenge (dia de màxima afluència a la platja) vàrem voler comprovar si 
aquestes pilones aconseguirien els seu objectiu, és a dir, evitar els comportaments 
incívics i permetre que tots els vianants (tant els veïns de Gavà Mar com els milers de 
persones que visiten la platja pugui utilitzar aquesta vorera amb total normalitat). 
 
Malauradament, no s’ha aconseguit tot l’èxit que desitjàvem com ho demostren les 
següents imatges d’un dels punts en els que encara hi ha ins tal·lat pilones : 
 
 
 

Encreuament de l’avinguda del mar amb el carrer Cun it 
(cantonada més pròxima a Viladecans) 

 
 

 
 
 
La imatge permet demostrar com hi havia dos vehicles en paral·lel sobre la vorera, això sí, 
tots dos estaven multats amb 90€ per la policia local. 
 
El fet que els dos vehicles estiguessin aparcats en paral·lel, feia que impedissin 
completament el pas dels vianants per aquesta vorera. Aplaudim el treball de la Policia 
Local però creiem que el que caldria seria evitar que es produís aquest fet d’incivisme. 
 



 
Encreuament de l’avinguda del mar amb el carrer Cun it 

(cantonada més pròxima a Castelldefels) 
 

 
 
 

La imatge permet demostrar com hi havia dos vehicles aparcats sobre la vorera del carrer 
Cunit, un a cada banda del carrer, tots dos estaven multats amb 90€ per la policia local, 
en el neteja-parabrises del darrera s’hi poden veure les multes. 
 
Aplaudim el treball de la Policia Local però creiem que el que caldria seria evitar que es 
produís aquest fet d’incivisme 
 

 
SOL·LICITEM: 
 
 

a) Que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà instal·li una o dues pilones en 
cadascun dels 4 petits trams de voreres del carrer Cunit (quasi en els seus 
encreuaments amb l’avinguda del mar) perquè els vehicles no hi puguin pujar i 
ocupar-la. (En les fotografies es poden veure 3 d’aquests 4 petits trams de vorera). 
 
És a dir, creiem que amb la instal·lació d’unes poques pilones en els punts que 
estan ocupant aquests vehicles s’impediria que es reproduís aquest fet. 
 
El fet de mantenir la gran rampa del costat (més pròxima  a l’avinguda del mar) 
lliure de pilones, seguiria permetent el pas de les persones de mobilitat reduïda, del 
vehicle municipal de neteja, dels cotxes de la policia local i dels bombers en cas de 
necessitat, .... 

 
 
b) Que ens informin quan s’hagin instal·lat per poder informar degudament als veïns 

de Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM  
 
 
 
Gavà, 20 de Juliol de 2009 


