Els carrers de Gavà Mar s’inunden cada vegada que plou degut al mal
estat dels carrers del barri i de la ineficàcia del clavegueram.

El PP demana l’execució immediata
del pla de millora de barris a Gavà
Mar per millorar l’estat dels carrers


Josep Llobet qualifica de “lamentable” l’estat dels carrers de Gavà
Mar, tant pel que fa a la irregularitat del paviment, que és cada
vegada major, com pel clavegueram poc eficient quan plou.



Llobet recorda al govern municipal que fa mesos que publicita el
pla de millora de barris que inclou aquestes obres, però no entén
per què encara no s’han dut a terme.

10 juny 08 – Josep Llobet, portaveu del grup municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament de Gavà i portaveu adjunt del PPC al Parlament de Catalunya, ha demanat
durant el darrer ple municipal que es millorin definitivament, i amb urgència, els carrers
de Gavà Mar i que s’elabori i executi un pla de millora del clavegueram per a que pugui
absorbir més aigua. L’objectiu és, segons Llobet, que quan plou els carrers no
s’inundin i no es quedi l’aigua acumulada a les voreres, i facilitat el dia a dia
dels veïns i veïnes.
El portaveu popular, a més, demana que aquestes millores s’executin de forma
immediata per evitar més problemes al barri. Llobet qualifica d’inexplicable que es
tardi tants anys en executar aquestes obres tenint en compte que el govern municipal
assegura que els treballs ja estan contemplats en el pla de millora de barris. En aquest
sentit, recorda que aquest problema no és nou ni és puntual d’una zona determinada de
Gavà Mar, sinó que hi ha molts carrers que pateixen aquest problema, i per tant són
molts ciutadans els que es queixen. “Ja és hora de posar-se a treballar pel barri de
Gavà Mar, ja que els carrers i carreteres es deterioren, estan plenes de
desnivells, i és urgent un manteniment per que recuperin el bon estat per
facilitat la circulació de vehicles i la mobilitat dels ciutadans”.
Pel que fa al clavegueram, l’equip de govern va respondre a Llobet que s’estudiarien
possibles soluciones per millorar la capacitat d’absorció tenint en compte les
característiques topogràfiques de la zona, però que quan plou molt és inevitable que hi
hagi problemes. Per Llobet, “aquesta resposta no és més que una declaració
d’intencions, i tot i que és un pas, no és suficient, ja que hi ha moltes
poblacions situades a nivell del mar que no pateixen aquestes dificultats i per
tant no es pot justificar que aquí tinguem un problema cada vegada que plou”.
A més, Llobet puntualitza que el problema no només es crea amb pluges abundants, i
persisteix durant dies, més enllà del que durin les pluges.
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