
 

 

 

 

 

 

 

Gavà, a 25 de febrer de 2009 

 

A L'ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  
 
Josep Llobet Navarro, en representació del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya a Gavà i d'acord amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal, 
per a ser presentat a la pròxima sessió plenària, 
 
 
EXPOSA 
 
Actualment ja està construït el passeig marítim de Gavà Mar des del terme 
municipal de Castelldefels fins "El Torreon", excepte el tram que ha de salvar la 
Riera dels Canyars, el qual està dissenyat i pendent d'execució des de fa anys. 
 
L’últim tram executat ha estat el tercer, i les obres van iniciar-se el mes de març 
del 2008, tot i que es van aturar un mes després, a l'abril. El Partit Popular va 
portar el tema al Congrés dels Diputats en forma de proposició no de Llei, i 
finalment, a finals del mes de maig, les obres es van reprendre, encara que per 
l’estiu de l’any passat no van poder estar enllestides. 
 
Quasi un any més tard, el pont que ha de servir per creuar la Riera dels Canyars 
segueix pendent, tot i que la revista municipal El Bruguers va publicar, quan 
s’anunciava l’inici de les obres (el mes de març del 2008), que “amb l’objectiu de 
salvar l’obstacle natural de la riera dels canyars, es construiria un pont, que 
esdevindria l’element identificatiu del nou tram”. En aquesta publicació 
s’especificava que l’estructura elevada, de formigó i una sola llum, tindria 10 
metres d’ample que estarien destinats al pas de vianants i bicicletes. A més, a la 
banda mar, i enganxada a l’estructura de formigó, es crearia una balconada de 
fusta de traçat sinuós que faria les funcions de mirador. 
 
Atès que a dia d’avui no hi ha cap indici que mostri que les obres començaran a 
curt o mig termini, el Grup Municipal del Partit Popular formula la següent,  
 
 
PREGUNTA 
 
 

� En quin estat es troba el projecte d’aquest pont que ha de creuar la Riera 
dels Canyars per unir els dos trams del passeig marítim de Gavà? 

� Quan s’iniciaran les obres? 
� En quin termini està previst finalitzar-les? 

 
 
 
 
 

 
 Josep Llobet Navarro  

Portaveu Grup Municipal PPC 


