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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 recentment s’ha instal·lat pilones  però 
no tots els que creiem que serien necessaris. Tot seguit ho detallem: 
 
 
Hem comprovat que en la vorera mar del carrer Cunit, en el tram comprès entre els 
carrers Garraf i Palafrugell l’Ajuntament de Gavà ha instal·lat pilones a totes dues bandes 
de cada gual, d’aquesta manera s’impedeix als incívics que es pugin a la vorera per 
aquest gual i/o que l’ocupin parcialment amb les molèsties que això genera al veí que 
paga un gual. Hi estem totalment d’acord . 
 
 
Però, creiem que el que cal aconseguir no és només això, sinó que els vianants puguin 
circular per tota la vorera mar del carrer Cunit i si entre gual i gual no hi ha pilones, els 
cotxes s’hi pugen igual a la vorera encara que no disposin de la rampa del gual. 
 
 
Les següents tres imatges d’aquest tram del carrer Cunit mostren com els vehicles 
segueixen aparcant sobre la vorera quedant-se al costat dels pilons: 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Com es pot comprovar a les imatges, tots tres vehicles estaven multats amb 90€ per la 
policia local, fet que vàrem agrair en persona als agents que en aquell moment estaven 
realitzant aquesta tasca quan nosaltres estàvem realitzant aquestes fotografies. 
 
Aplaudim aquest 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 a la vorera mar del carrer 
Cunit  (en el tram comprès entre el carrer de Garraf i el carrer de Palafrugell ), 
les pilones necessàries entre els guals dels veïns  per impedir que una minoria 
d’incívics aparqui sobre les voreres i impedeixi el pas dels vianants, fet que es 
complica en sobremanera quan es tracta d’una persona de mobilitat reduïda o es 
porta un cotxet de nadó. 

 
Repetim que els agraïm enormement l’acció realitzada d’ubicar pilons als dos 
costats de cada gual, però creiem que ha quedat demostrat que els incívics 
segueixen saltant-se les normes bàsiques de la convivència, per tant, cal anar més 
enllà. 
 
Precisament, la vorera mar del carrer Cunit és on els matins dóna l’ombra (es pot 
veure a les imatges) i per tant, seria la vorera per on es podrien passejar els cotxets 
de nadons si una minoria d’incívics no ho impedissin. En canvi, ens obliguen a 
passejar-los per l’altra vorera, a ple sol. 

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