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La passarel·la de vianants de la C-31 serà objecte d’una important remodelació

El Govern de la Generalitat ha
aprovat aquest estiu la millora de la
passarel·la de vianants de la carretera
C-31 al seu pas per Gavà, coneguda
popularment com a Pont de la Pava.
El projecte, que es preveu que co-
menci a executar-se a finals d'any,
inclou la construcció de noves ram-
pes de formigó per tal de facilitar
l'accés a les persones amb mobilitat
reduïda, així com el condicionament
general de l'estructura.

Actualment, la passarel·la de via-
nants existent per creuar per sobre la
carretera C-31, presenta algunes
mancances, atès que ha quedat obso-
leta amb el pas dels anys. Per tal de
modernitzar l'estructura i adequar-la
a les necessitats dels veïns i veïnes de
la zona, el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques ha im-
pulsat la remodelació d'aquest pas de
vianants. L'Ajuntament de Gavà ha-
via sol·licitat aquesta actuació en rei-
terades ocasions. Tots els grups mu-
nicipals s'han mostrat unànims a
l'hora de demanar la millora del pont
de la Pava.

LES MILLORES
El projecte, que s'adjudicarà en breu,
inclou la substitució de les escales ac-
tuals, que limiten els moviments de
cotxets o cadires de rodes, per noves
rampes d'accés de formigó. A més,
s'evitaran els problemes de mobilitat
actuals a l'accés de la banda munta-
nya, que ocupa bona part de la vo-
rera i fa que alguns usuaris envaeixen
el voral de la carretera C-31 per acce-
dir a la passarel·la. D'aquesta mane-
ra, es millorarà la seguretat viària a la
zona.

L'actuació, que té un termini d'e-
xecució de tres mesos, es completarà
amb la instal·lació d'un nou enllume-
nat, integrat al terra de les rampes, i
amb el reforçament de l'estructura.
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La Generalitat dóna llum verda
a la millora del pont de la Pava
S'hi construiran dues rampes per permetre el pas de persones amb mobilitat reduïda


