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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 
66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper 
Ple municipal ordinari, en base als següents 

Antecedents: 

Gavà té una xarxa unitària de recollida d’aigües pluvials i de clavegueram que fa que 
no se’n faci una recollida segregada, sinó que totes vagin a parar a la depuradora de 
la Murtra; tot i això, quan plou molt, per evitar desbordaments del sistemes de 
depuració, la xarxa té un sobreeixidor que es desborda i que porta l’excés d’aigua 
cap a la riera dels Canyars, i finalment la porta al mar. 

A les Jornades sobre Biodiversitat organitzades per l’Ajuntament de Gavà el passat 
dissabte 6 de novembre es va fer esment que la desembocadura de la riera dels 
Canyars es podria considerar a tots els efectes una zona humida, on es desenvolupa 
la vegetació pròpia de les zones humides i nidifiquen aus i fins i tot hi ha èpoques en 
què s’hi crien peixos. 

A causa d’això, cada cop que hi ha un aiguat fort i el sistema de clavegueres sobreïx 
tota la vida de la desembocadura de la riera dels Canyars desapareix per culpa de la 
contaminació, i apareixen animals morts i vegetació feta malbé, com ha succeït 
aquesta tardor amb els aiguats de setembre i octubre. 

La solució a aquest problema passa, bé per dotar Gavà d’una xarxa segregada de 
recollida d’aigües, o bé per fer un gran dipòsit de retenció que recollís l’excés d’aigua 
del sistema, que després pogués ser bombat cap a la depuradora. 

Per això formula el següent prec: 

-Que l’Ajuntament es comprometi de forma immediata a buscar finançament a la 
Generalitat o a Europa per posar en marxa una solució definitiva a la contaminació 
recurrent de la zona humida de la riera dels Canyars. 
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