Comença la temporada d’estiu: els caps de setmana Gavà Mar es
converteix en un barri caòtic.

El PP Gavà torna a insistir en la instal·lació
immediata de pilones als carrers de Gavà Mar
per pal·liar el caos estiuenc de cada any


Josep Llobet insta novament al govern municipal a installar
pilones que impedirien que els conductors incívics deixin els
cotxes aparcats damunt les aceres, guals, o zones prohibides.



Exigeix una actuació ràpida, immediata i definitiva per donar
resposta a les necessitats del barri durant la temporada d’estiu
que ja comença.

10 de maig 10 – Josep Llobet, portaveu del grup municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament de Gavà i portaveu adjunt del PPC al Parlament de Catalunya, ha declarat
que la situació que es viu a Gavà Mar durant els caps de setmana d’estiu és
absolutament insostenible: arriben més vehicles dels que hi caben, no poden aparcar, i
molts conductors, en una acte d’incivisme, deixen els cotxes on poden. En auqest
sentit, Llobet declara que “urgeixen solucions, ja que les vies es collapsen, els
cotxes aparquen a sobre de les aceres, i en definitiva, Gavà Mar es converteix
en un barri caòtic, sense cap tipus d’ordre”.
Llobet explica que aquesta situació, que es produeix cada any, ja és insostenible, i els
veïns, representats per l’Associació de Veïns de Gavà Mar, exigeixen solucions. “És
evident que la incorporació de pilones als carrers del barri és una necessitat
real, i no cal esperar que arribi la temporada de platja per fer-ho, ja que tenim
l’experiència de tots aquests anys”. Per aquest motiu, Llobet explica que el “sabem
que el problema existirà, per tant cal avançar-s’hi per evitar que es repeteixin
les situacions indesitjables”.
Segons el popular, l’actuació que ha dut a terme el govern municipal durant aquests
anys pel que fa a la installació de pilones és massa lenta: “cal una resposta ràpida, i
per tant des del Partit Popular reclamem que s’installin durant aquest mes
totes les pilones necessàries a totes aquelles cantonades o carrers més
problemàtics, on els conductors acostumen a deixar, indegudament, els seus
vehicles”. Llobet recorda al govern municipal PSC-EUiA-ICV que la relació de carrers ja
la coneixen, i en cas contrari, poden demanar-la a l’Associació, ja que els veïns són els
qui coneixen i pateixen de primera mà aquest problema.

Grup Municipal del PPC - Tel. 93 263 91 64 Fax 93 263 91 65
pp@aj-gava.cat

.

