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Obres parades: La Riera dels Canyars segueix sent un obstacle. 
 

El PP de Gavà exigeix explicacions sobre 
per què estan aturades les obres que han 
d’unir el Passeig Marítim de Gavà Mar 
  

• Llobet lamenta que des del principi, aquest projecte no ha 
respectat els terminis establerts, i s’han anat parant i endarrerint 
les obres sense informar dels motius. 

• Un cop fet el tercer tram, la Riera dels Canyars segueix sent un 
obstacle, i Llobet exigeix al govern municipal que informi de quan 
té previst el Ministeri executar les obres del pont per creuar la 
Riera dels Canyars. 

 
18 març 09.- Josep Llobet, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a 
l’Ajuntament de Gavà i portaveu adjunt del PPC al Parlament de Catalunya, ha 
denunciat “la manca seriositat tant del govern municipal PSC-ICV-EUiA, com del 
govern central, encarregat de les obres del Passeig Marítim de Gavà Mar”, i 
pregunta al Ple Municipal l’estat en què es troba el projecte del pont que ha de creuar la 
Riera dels Canyars, quan s’iniciaran les obres, i en quin termini està previst finalitzar-
les. 
 
El portaveu explica que actualment ja està construït el passeig des del terme municipal 
de Castelldefels fins El Torreón, excepte el tram que ha de salvar la Riera dels Canyars, 
i insisteix que “el projecte està dissenyat i pendent d'execució des de fa anys”. 
Tanmateix, recorda que “les obres de l’últim tram executat van iniciar-se el mes 
de març del 2008, en plena campanya electoral, tot i que es van aturar un mes 
després, a l'abril, un cop passades les eleccions generals”. Llobet afegeix que 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, tot i les promeses dels governs 
socialistes. 
 
Llobet lamenta que a dia d’avui, el pont que ha de servir per creuar la Riera dels 
Canyars segueix pendent, tot i que la revista municipal El Bruguers ha anunciat en 
diferents ocasions la contrucció d’aquest pont, fins i tot amb paraules de l’alcalde 
assegurant que “les obres començaran aviat i podrem gaudir d’aquest nou tram de 
passeig Marítim abans de 2007”. 
 
Finalment, com que a dia d’avui no hi ha cap indici que mostri que les obres 
començaran a curt o mig termini, el popular demana a l’equip de govern que 
informi a l’oposició i als ciutadans de quin és l’estat de les obres, i exigeix que 
transmeti les noves informacions que s’obtenen de les reunions que es mantenen amb 
la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, amb els representats de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Generalitat. 


