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EXPOSEM: 
 
El passat 16 d’octubre de 2010, presentàvem una instància (registre d’entrada 9740) 
sobre el parc infantil de Central Mar, ubicat entre el carrer dels Tellinaires i el Passeig 
Marítim on s’havien produït diversos actes de vandalisme: 
 
Exposàvem que el balancí ja no tenia collat un dels seus dos seients tal i com es podia 
comprovar a les següents imatges: 
 

 
 

I a més, exposàvem que un bon tros de la tanca que delimita el parc infantil havia 
desaparegut abans de l’inici de l’estiu, fa actualment més de quatre mesos com es pot 
veure en la següent fotografia del 16 de juny de 2010 i permet que els nens s’escapin del 
parc i que els gossos entrin al parc infantil: 

 

 



 
 
Sol·licitàvem llavors: 
 
 

a) Que l’Ajuntament de Gavà fixés de nou el seient del balancí 
 

b) Que l’Ajuntament de Gavà instal·lés el tros de tanca que falta per delimitar el parc i 
aconseguir així que els nens petits no s’escapessin i que els gossos no entressin 
dins del parc infantil. 

 
c) Que ens informessin quan s’haguessin dut a terme aquestes accions i totes les que 

creguin oportunes per poder informar degudament als veïns de Gavà Mar 
mitjançant el nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM 

 
 
 
 
En la resposta que vàrem rebre de l’Equip de Govern (registre de sortida 9661) el 19 
d’octubre de 2010 se’ns informava que ja s’havien recollit les restes del parc infantil. 
 
 
 
Ho vàrem voler comprovar i efectivament, la primera de les nostres dues peticions havia 
estat atesa i el balancí es troba actualment en perfecte estat tal i com ho demostren les 
següents dues fotografies realitzades el 26 d’octubre de 2010: 
 
 

 
 
Però, malauradament, la nostra segona sol·licitud no ha estat encara atesa i segueix 
faltant un gran tros de la tanca com es pot comprovar en la part esquerra de la següent 
fotografia realitzada el 27 d’octubre de 2010: 



 
 
 
A més, una veïna ens ha fet arribar una fotografia d’un cartell  que hi ha instal·lat a 
l’entrada d’un altre parc infantil de Gavà, el de ‘Les Panes’ i que ens ha agradat molt i que 
considerem molt encertat per poder combatre ‘incivisme: 
 

 
 
SOL·LICITEM: 
 

a) Que l’Ajuntament de Gavà instal·li el tros de tanca que falta per delimitar el parc i 
aconseguir així que els nens petits no s’escapin i que els gossos no entrin dins del 
parc infantil. 

 
b) Que l’Ajuntament de Gavà instal·li un rètol a l’entrada del parc infantil de ‘Central 

Mar’ similar al del parc infantil de ‘Les Panes’ 
 

c) Que ens informin quan s’hagin dut a terme aquestes accions i totes les que creguin 
oportunes per poder informar degudament als veïns de Gavà Mar mitjançant el 
nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM 

 
Gavà, 2 de novembre de 2010 


