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Gavà, 17 de desembre de 2007 
 
COMUNICAT i CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
Esquerra-Gavà interpel·larà el govern pel desaprofitament 
de la línia de subvencions per a millores del litoral gavanenc 
Proposarà un seguit d’actuacions ecològiques per a la millora de la 
zona costanera gavanenca 
 
Durant el Ple Municipal del proper 19 de desembre, Esquerra-Gavà interpel·larà el 
govern local sobre els motius pels quals l’Ajuntament no s’ha beneficiat encara de la 
línia de subvencions per a municipis amb afectacions al Pla Director Urbanístic 
Costaner, i proposarà que si encara no s’havien fet, se n’elaborin per tal de netejar les 
pinedes, redactar-ne un pla de conservació, condicionar les zones humides i establir 
un mirador decent d’aus a la Murtra. 
 
Tot i que des del 2005 la Generalitat ha atorgat ajudes per a una cinquantena de 
municipis per un total de prop de 4 milions d’euros, Gavà no n’ha estat mai 
beneficiada. Segons el portaveu municipal d’Esquerra, Marcel·lí Reyes, «Gavà s’ha 
autoexclòs de la línia de subvencions perquè, o bé l’Ajuntament no ha presentat mai 
cap projecte concret, o bé els projectes presentats no tenien un mínim de qualitat i 
interès social. En qualsevol cas, demanarem explicacions al govern sobre els motius 
pels quals Gavà no ha estat fins ara un dels municipis beneficiats per la línia de 
subvencions de la Generalitat». 
 
Reyes explica que «estem convençuts que es podrien preparar bons projectes per 
millorar  la riera dels Canyars, o la Murtra, o totes les dunes dels passeig, o la pineda, 
per beneficiar-se de les ajudes, com per exemple netejar les pinedes, redactar-ne un 
pla de conservació, o establir un mirador decent d’aus a la Murtra. Demanarem el 
compromís del govern municipal per tirar-ho endavant». 
 
Cal recordar que el govern de la Generalitat va aprovar el 25 de maig de 2005 el 
Pla director urbanístic del sistema costaner, el PDUSC, que a Gavà va 
desclassificar tot el sector de la Pineda nord-oest, que va passar de ser 
urbanitzable a no urbanitzable. Aquesta decisió del primer govern d’esquerres 
català va posar les bases de l’entorn de protecció de l’espai natural de la Murtra. El 
PDUSC preveia, a més, la creació d’un fons per a intervencions paisatgístiques 
que preservessin el medi litoral i en fomentessin el seu ús social.  
 
 
 
Compareixença davant els mitjans de comunicació 
 
Els mitjans interessats en poder ampliar la informació, poden entrevistar el portaveu 
municipal d’Esquerra dijous dia 20 de desembre, a les 17.00 h, a la pineda que hi ha 
a la cantonada entre el passeig marítim i la desembocadura de la riera dels Canyars. 
 
Per contactar prèviament: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 
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