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Nou endarreriment de les obres del Pont de la Pava 

El PP de Gavà torna a exigir l’execució de 
les obres del “Pont de la Pava”, i demana 
al govern municipal més serietat en la 
gestió del projecte 
  

• Llobet lamenta que el govern municipal PSC-EUiA-ICV torni a 
anunciar l’endarreriment de les obres del pont que creua la C-31 
al barri de Gavà Mar. 

• Ja l’any 2005 el PPC va demanar al Parlament la millora i 
l’adaptació del pont, però tres anys més tard, l’inici de les obres 
no arriba, malgrat les promeses i anuncis dels governs autonòmic 
i municipal. 

• Qualifica la gestió d’aquest projecte de “poc seriosa perquè no 
s’estan acomplint els compromisos adquirits amb els veïns”. 

  

16 desembre 08 – Josep Llobet, portaveu del grup municipal del Partit Popular a 

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

govern municipal que gestioni l’execució de les obres de remodelació del Pont de la 

Pava amb més responsabilitat, ja que “quasi quatre anys més tard de l’aprovació 

de la PNL al Parlament de Catalunya, les obres segueixen sense iniciar-se”. 

 

Llobet recorda que l’any 2005 el PPC va presentar una Proposició no de Llei al 

Parlament per adaptar la passarel�la a persones de mobilitat reduïda, i que va retirar en 

favor d’una iniciativa conjunta, aprovada per tots els grups. Un anys més tard es va 

adjudicar el projecte, i es va anunciar que el mateix 2006 les obres estarien enllestides.  

Llobet afirma que “aquestes falses promeses s’han repetit any rere any: l’any 

2006 les obres no van començar, i després que el govern municipal les tornés 

a anunciar pel 2007, en un context pre-electoral, finalment tampoc es van fer.” 

A principis d’any es va assegurar que per l’estiu del 2008 els veïns ja podrien gaudir del 

nou pont, “però un cop més, van mentir”. 

 

En aquest sentit, el popular explica que les últimes informacions confirmaven que les 

obres s’iniciarien el darrer 1 d’octubre, després de la temporada d’estiu, i ara Llobet 

declara que “el govern municipal ha tornat a decebre la ciutadania amb 

projectes que no es porten a terme, ja que l’1 d’octubre ja ha passat i la temporada 

d’estiu ja ha acabat, però les obres segueixen sense iniciar-se”.  

Davant d’aquesta gestió poc responsable i gens seriosa, Llobet declara que “tant el 

govern municipal com el govern autonòmic han demostrat no tenir cap credibilitat a 

l’hora d’anunciar projectes per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania”.  


