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EXPOSEM: 
 
A Gavà Mar , des de l'Avinguda d'Europa  es pot accedir a l'autovia de Castelldefels (C-
31) per dues entrades, una situada a prop de l'avinguda del mar i una altra situada a prop 
del pont del Silvi's. 
 
Per accedir a aquesta segona entrada (la més propera al terme municipal de Viladecans) 
seria necessari afegir un cartell indicant la direcció que cal agafar per entrar a l'autovia en 
sentit Barcelona. 
 
Els usuaris habituals ja coneixen on està l'entrada però no així la resta de la gent, fet que 
provoca que molts conductors es passin aquesta entr ada i acabin donant voltes 
innecessàries dins de Gavà Mar, generant un trànsit  innecessari i contaminació al 
barri i una pèrdua de temps pels conductors.  
 
Quan es circula per l'Avinguda d'Europa  en sentit Viladecans, a l'alçada del carrer de 
Begur  (just on està l'entrada a l'autovia en direcció Barcelona) hi ha situat a la vorera mar 
el següent cartell que indica la direcció que cal seguir per entrar a l'autovia (C-31) en 
direcció Castelldefels que consisteix en seguir recte per posteriorment passar per sobre 
del pont del Silvi's. És una senyalització correcta: 

 

 
 
 
 

Però, en aquest mateix encreuament, el cartell situat per indicar com agafar l'autovia 
(C-31) en direcció Barcelona, està ubicat a la vore ra muntanya  com es pot veure a la 
següent fotografia: 



 
 
 
 

El problema és, per tant la seva ubicació. Si un conductor circulés pel carrer Begur des del 
mar, a l'arribar a l'avinguda d'Europa, es trobaria amb aquest cartell just al davant i per 
tant el podria seguir (però pel carrer Begur només hi circulen els veïns dels apartaments 
Ibiza i un percentatge molt petit de visitants). 
 
En canvi, si un conductor circulés per l'avinguda d'Europa (per on circula la major part del 
trànsit), aquest cartell quedaria a un costat i NO EL VEURIA, per tant, s’acabaria passant 
l'entrada a l'autovia i al seguir més endavant acabaria arribant al darrer carrer de Gavà 
Mar, el carrer Llançà on podria donar la volta i tornar per l'avinguda d'Europa en sentit 
contrari, seguint buscant on està l’entrada a l’autovia en direcció Barcelona. 
 

 
 

 
SOL·LICITEM: 
 

a) Que el més aviat possible es procedeixi a instal·lar un cartell que indiqui clarament 
la direcció que cal seguir per arribar a l’autovia de Castelldefels (C-31) en 
direcció Barcelona  des de l’avinguda d’Europa quan es circula en sentit 
Viladecans a l’alçada del carrer Begur. 

 
b) Que ens informin quan s’hagi instal·lat per poder informar degudament als veïns de 

Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM  
 
Gavà, 8 de juny de 2009 


