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EXPOSEM: 
 
El carrer de Calafell  de Gavà Mar creua per sobre de la riera dels Canyars  gràcies a un 
pont que disposa d’unes voreres molts estretes  que fan impossible el pas simultani de 
més d’una persona i que en cas de cotxes de nadons i bicicletes (molt freqüents en 
aquest punt) obliguen a baixar a la zona de circulació dels cotxes amb el perill que això 
comporta. 
 
Però, en la banda muntanya del pont hi ha un espai de l’asfalt on no es pot circular i on 
està prohibit l’aparcament dels cotxes. 
 
Els dies de molta afluència a Gavà Mar, com per exemple el passat diumenge 17 de maig, 
alguns incívics aparquen en el pont sobre aquesta zona com es pot veure en les dues 
següents imatges, preses abans i després del pont sobre la riera dels Canyars: 
 

 
 

 
 



 
I això, s’arriba a produir malgrat que en casos com el del diumenge passat, 50 metres 
més endavant hi havia molt lloc per aparcar com ho demostra la següent fotografia: 
 

 
 

 
 
 
SOL·LICITEM: 
 

a) Que l’Ajuntament de Gavà doni més amplada a les dues voreres per a vianants  
del pont del carrer de Calafell sobre la riera dels Canyars, com a mínim igualant 
l’amplada a la de la resta del carrer de Calafell 

 
• Facilitant així la mobilitat dels vianants i dels cotxes de nadons 
 
• Aprofitant que en el pont es disposa d’espai suficient per ampliar-les gràcies a 

aquesta zona on està prohibit l’aparcament però que sovint no es respecta per 
part d’una minoria que complica encara més la mobilitat dels vianants. 

 
 

b) Que ens informin quan s’hagin ampliat per poder informar degudament als veïns de 
Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM  

 
 
Gavà, 19 de maig de 2009 


