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Més promeses incomplertes: els governs socialistes de la Generalitat i de 
l’Ajuntament de Gavà tornen a confondre a la ciutadania anunciant obres que 
no s’inicien. 

 

El PP Gavà lamenta l’endarreriment 
de les obres d’adequació del pont 
de la Pava a Gavà Mar 

 
� Arran d’una iniciativa presentada per Josep Llobet al Parlament de 

Catalunya, el setembre de 2005 es va aprovar per unanimitat 
l’adequació de la passarel�la sobre la C-31 al pas per Gavà Mar.  

 
� Tres anys més tard, malgrat el compromís i les promeses dels 

socialistes, les obres no s’han iniciat, i no ho faran fins el proper 
octubre –si no torna a haver-hi més imprevistos-, segons la 
Direcció General de Carreteres. 

 
06 maig 08 – Josep Llobet, portaveu del  grup municipal del Partit Popular a 

l’Ajuntament de Gavà, i portaveu adjunt del grup del PPC al Parlament de Catalunya 

torna a reclamar l’adequació del pont de la Pava per a persones amb problemes de 

mobilitat, i assegura que “és una presa de pèl que es trigui més de quatre anys en 

executar una obra menor com és l’adequació del pont de la Pava sobre la C-31”. 

 

Llobet recorda que la remodelació i millora del pont de la Pava és una reivindicació de 

l’Associació de Veïns de Gavà Mar des del 2004, i al 2005 es va aprovar per 

unanimitat una proposició no de llei presentada por tots els grups parlamentaris després 

que el PPC portés el tema al Parlament, però la retirés en favor d’una iniciativa conjunta. 

Un any més tard, el 2006, el PPC va tornar a reclamar al Govern de la Generalitat 

l’adequació de la passarel�la, i el 2007 el govern municipal de Gavà va publicar que les 

obres s’iniciaries a finals del mateix any per tal que abans de la temporada d’estiu 

d’enguany estiguessin enllestides. A dia d’avui, tot i que l’obra ja està adjudicada i 

en condicions d’iniciar-la, el projecte es troba aturat, i el govern ecosocialista 

de Gavà explica que, segons la Direcció General de Carreteres, no serà fins a 

l’octubre del 2008 quan s’iniciïn les obres. 

 

El portaveu Popular lamenta aquesta “mala gestió i manca de previsió per la 

realització de les obres”, i assegura que “els socialistes estan confonent la 

ciutadania adquirint compromisos de projectes que després s’allarguen 

eternament”. Llobet explica que en el cas del pont de la Pava, tot i que l’adjudicació de 

les obres ha estat possible gràcies a la iniciativa parlamentària presentada pel PPC, a 

Gavà el PSC presumeix de fer realitat aquesta remodelació al famós PAM, quan la 

realitat és ben diferent: quatre anys després que l’Associació de Veïns de Gavà 

Mar reivindiqui l’adequació del pont de la Pava, el govern municipal PSC i EUiA-

ICV faran esperar un estiu més a la ciutadania abans de poder disposar de la 

nova passarel�la adaptada a persones amb mobilitat reduïda.  


