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Gavà, 16 de juny de 2009  
  

COMUNICAT i CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra reclama que es garanteixi la salubritat de la riera 
dels Canyars 
Diverses persones s’han adreçat a Esquerra-Gavà per denunciar uns 
abocaments pudents que es fan a l’alçada del creuament amb el camí ral  

 

Esquerra demanarà, en el proper ple municipal, que l’Ajuntament emprengui les 
actuacions pertinents, bé sigui davant de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus, bé davant de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, 
per garantir la salubritat i bon desguàs de la riera dels Canyars.  

Segons el portaveu del Grup Municipal d’Esquerra, Marcel·lí Reyes, «aquesta riera 
presenta diversos problemes. D’una banda, els dos ponts situats respectivament sota 
l’Avinguda d’Europa i l’autovia de Castelldefels tenen poca alçària, ja que han anat 
quedant colgats pels llots de la riera. Demanem que es netegin i rebaixin en la mesura 
del possible, per evitar problemes en cas d’avingudes sobtades d’aigua».   

Reyes explica que «D’altra banda, hi ha un desguàs que aboca a la llera de la riera que 
fa molta pudor, i que possiblement tenen algun component contaminant. Aquests 
abocaments es fan a l’alçada d’AENA, poc després del pont sota l’antic camí ral de 
València (actual B-210), i podrien provenir de les àrees de servei de l’autopista C-32. 
Volem que es comprovi l’origen d’aquests abocaments i el seu potencial contaminant, 
per si cal revisar les llicències dels gestors de les àrees de servei o de qui sigui el 
responsable dels abocaments».  

El portaveu d’Esquerra planteja una actuació mediambiental en profunditat: «molta gent 
es fixa només en el tram final de la riera, que es neteja periòdicament, però potser fora 
més fàcil solucionar els abocaments aigües amunt per garantir la salubritat del tram 
final».  
  

 

Atenció als mitjans de comunicació 
Els mitjans interessats en ampliar la notícia o prendre declaracions sobre el tema al 
portaveu municipal d’Esquerra-Gavà, Marcel·lí Reyes, queden convocats el proper 
dimecres 17 de juny, a les 17.00 h, a cruïlla entre la riera dels Canyars i l’antic camí ral 
de València (B-210).  

Per contactar prèviament: Marcel·lí Reyes, 659 763 258 (mòbil), 93 638 3087 (casa) 
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