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Degut al mal estat del paviment de l’Avinguda del Mar 
 

El PP exigeix tornar a adequar 
el carril bici de l’Av. del Mar de 
Gavà 

 
� El carril bici de l’avinguda del Mar torna a estar en 

condicions poc adequades per a què els veïns en facin ús. 
 
� Llobet proposa, a més, nous carrils bici per crear una 

veritable xarxa que connecti els diferents barris de Gavà així 
com arribar als municipis veïns. 

 
31 gener 08 – Josep Llobet, portaveu del grup municipal del Partit Popular a 

l’Ajuntament de Gavà i portaveu adjunt del PPC al Parlament de Catalunya, ha demanat 

al govern municipal que dugui a terme les obres corresponents per adequar l’avinguda 

del Mar, concretament el carril bici. Llobet ha declarat que “és una llàstima que aquesta 

zona, recentment remodelada, ja es trobi en un estat tant deteriorat, sobretot pel que fa 

al terra, que és ple de sots. 

 

Llobet ha explicat que aquesta via, que uneix el nucli urbà  amb la platja de Gavà, la fan 

servir centenars de veïns, tant per anar en bicicleta, caminar o córrer. “A més, molts 

dels usuaris són nens i gent gran, i l’estat del paviment pots suposar un perill si no es va 

en compte, ja que hi ha zones on el paviment està absolutament malmès”. 

 

El portaveu ha demanat, a més, que a part de la remodelació  per convertir l’avinguda 

del Mar novament en una zona adequada per l’oci i el lleure, es prolongui el carril bici i 

s’extengui pel nucli urbà i fins als municipis veïns, per tal de crear una veritable xarxa de 

carrils bici: “D’aquesta manera estaríem potenciant l’ús de la bicicleta, no només com a 

eina d’oci o esport, sinó també com a mitjà de transport alternatiu. 

 

Llobet recorda que el Partit Popular a Gavà ja va demanar l’any 2007, durant un Ple 

Municipal, l’arribada del Bicing al municipi: “volem treballar conjuntament amb l’EMT per 

aconseguir per Gavà una xarxa de carrils bici per fomentar l’ús de la bicicleta com a 

mitjà de transport pràctic i sostenible”. 

 

 

 


