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EXPOSEM: 
 
En la banda muntanya de Gavà Mar, hi ha un sector que queda comprès entre: 
 

El Camí de la Pineda al nord 
 

La riera dels Canyars a l’oest L’avinguda del mar a l’est 
 

L’autovia de Castelldefels (C-31) al sud 
 
Aquest sector conté dins seu moltes vivendes i part del Camí de la Pineda, el Camí del Pinar, 
part del camí de les Labors Agrícoles, part del carrer de la Marinada, el carrer del Llebeig i 
carrer de les Ones i malauradament, no disposa d’il·luminació. 
 
Un grup de veïns d’aquest sector ha fet diverses gestions i ha mantingut diverses reunions amb 
l’Ajuntament de Gavà per mirar de cercar una solució a aquest problema que genera sensació 
total d’inseguretat i accidents per caigudes. 
 
Aquests veïns ens han informat que l’Ajuntament els ha informat que té redactat un projecte per a 
la il·luminació d’aquest sector de Gavà Mar, projecte que està pressupostat al voltant dels 85.000 
euros i que suposaria la col·locació d’uns 40 pals de fusta amb braç i llum. 
 
Però, també ens informen que l’Ajuntament de Gavà els ha informat que actualment no pot 
assumir el desenvolupament d’aquest projecte per l’alt cost que suposa en la situació actual. 
 
Els veïns de la zona argumenten que la il·luminació d’aquest sector hauria de ser prioritària a la 
realització de millores en altres sectors del terme municipal on aquest servei bàsic ja està garantit. 
Creiem que en aquest punt, estem tots d’acord. 
 
SOL·LICITEM: 
 

a) Que l’Ajuntament de Gavà valori la important millora que suposaria per aquest sector la 
instal·lació d’il·luminació en temes de qualitat de vida i de seguretat a l’hora de prioritzar els 
projectes a desenvolupar dins del terme municipal 

 
b) Que si l’Ajuntament de Gavà no pot desenvolupar aquest projecte en solitari, analitzi 

qualsevol possible ajut al que s’hi pugui acollir el projecte (total o parcialment). Potser es 
pot fer encaixar dins de les ajudes que atorga la Generalitat a les urbanitzacions 
construïdes entre 1956 i 1981, en alguna ajuda de la Diputació, o fins i tot en possibles 
noves convocatòries del “Plan E” o de qualsevol altre ajut de qualsevol administració. 

 
c) Que ens informin de la prioritat que l’Ajuntament assigna a aquest projecte així com de la 

possibilitat que hi ha d’aconseguir alguna subvenció que permeti avançar en la seva 
realització per poder informar degudament als veïns de Gavà Mar mitjançant el nostre diari 
digital WWW.GAVAMAR.COM 

 
Gavà, 25 de març de 2010 


