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EXPOSEM:

A l'avinguda d'Europa de Gavà Mar, totes les parades d’autobús en direcció
Castelldefels disposen de marquesina excepte una.
Es tracta de la parada situada molt a prop de l’avinguda del mar i on paren dues línies
d’autobús: el Gavabús (que ens comunica amb el nucli urbà) i la L-95 (que ens comunica
amb Castelldefels en aquest sentit i amb L’Hospitalet i Barcelona en l’altre sentit).
Fa dos anys i mig (el desembre de l’any 2007) vàrem fer diverses fotografies de l’entorn
d’aquesta parada d’autobús després de comprovar com alguns usuaris (incívics) de la
mateixa havien trencat la reixa de la tanca posterior per utilitzar la base com banc:

I al no disposar la parada de cap paperera, alguns incívics llençaven tot tipus
d’escombraries al darrera embrutant lamentablement la pineda:

Recentment, el passat mes d’abril del 2009 vàrem fer una nova fotografia d’aquesta
parada d’autobús on es veu com la tanca no només segueix trencada, sinó que n’hi
ha tros més trencat, molt probablement realitzat per alguns incívics usuaris de l’autobús
per ampliar ‘la zona de seients’:

SOL·LICITEM:
.
a) Que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà sol·liciti a l’Entitat
Metropolitana del Transport la instal·lació d’una marquesina d’autobús en
aquesta parada ja que el fet que alguns usuaris s’hagin ‘creat’ els seus propis
bancs demostra que és una parada de ‘pujada’ i no només de ‘baixada’ i recordant
que el temps d’espera de l’autobús a Gavà Mar volta els 10 minuts.
b) Que la nova marquesina s’instal·li de manera semblant a com es van instal·lar la
resta de marquesines d’aquesta vorera de l’avinguda Europa, és a dir ampliant la
vorera cap enrere. En aquest punt no hi ha cap problema per fer-ho perquè hi ha
espai de sobres.
c) Que s’instal·li una paperera al costat per minimitzar l’incivisme
d) Que ens informin quan s’hagi sol·licitat la instal·lació d’aquesta marquesina per
poder informar degudament als veïns de Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital
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