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EXPOSEM: 
 
 
A l'avinguda d'Europa de Gavà Mar, des de finals del mes de setembre d’enguany, hi ha 
5 noves parades d’autobús en direcció Castelldefels gràcies al canvi que s’ha produït en 
el recorregut de la línia L-95 (que ens comunica amb El Prat, L’Hospitalet i Barcelona en 
aquest sentit de circulacií) i de la n’estem molt satisfets.  
 
Creiem que és una molt bona mesura que ajudarà molt a fer créixer l’ús del transport 
públic a Gavà Mar.  
 
 
Però, creiem que aquesta millora cal completar-la amb la dignificació de les parades, 
sobretot de cara als dies de pluja. Sabem, per la resposta de l’Equip de Govern a una 
pregunta escrita d’un grup polític, que de les 5 noves parades només es podrà posar 
marquesina en 4 d’elles (en l’altra la vorera no és suficientment ampla). 
 
 
Volem remarcar que cal tenir molt en compte quin és el tipus d’edificació existent a Gavà 
Mar, no estem dins d’un nucli urbà habitual, som un barri on els edificis tenen grans 
jardins i zones comunitàries i, per tant, no hi ha gaire lloc on aixoplugar-se de la 
pluja, per no dir pràcticament cap. Així doncs, una parada d’autobús sense marquesina a 
Gavà Mar en un dia de pluja es converteix en una experiència molt desagradable. 
 
 
Per aquest motiu, l’AVV de Gavà Mas es suma a la petició d’instal·lació d’aquestes quatre 
marquesines a les noves parades d’autobús de Gavà Mar. Però volem fer una 
singularització per si pogués ser útil per guanyar temps, potser és més fàcil aconseguir 
que s’instal·li una primera marquesina i després les altres tres. 
 
 
Creiem que s’hauria de prioritzar la parada d’autobús que s’ha creat a l’avinguda 
dEuropa, quasi a tocar de l’avinguda del mar (veure foto en la pàgina següent) perquè la 
vorera en aquest punt té una amplada espectacular i per tant la seva instal·lació seria 
molt senzilla i no entorpiria gens el pas dels vianants i perquè està situada el centre 
neuràlgic de Gavà Mar com és l’avinguda del mar i, per tant, tot fa suposar que acabarà 
sent la parada més utilitzada: 



 

 
  
 

 
 

SOL·LICITEM: 
 
. 

a) Que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà reclami de nou a l’Entitat 
Metropolitana del Transport la instal·lació de les 4 marquesines ja sol·licitades 
per poder aconseguir un compromís de dates d’instal·lació. 

 
 
b) Que es prioritzi entre aquestes 4 marquesines,  la instal·lació de la marquesina de 

la parada més propera a l’avinguda del mar per l’amplíssima vorera que hi ha en 
aquest punt i perquè, creiem que serà la parada més utilitzada per la seva 
ubicació estratègica. Potser així, es pot aconseguir aquesta marquesina en un 
temps menor. 

 
 

c) Que ens informin quan s’hagi sol·licitat aquestes marquesines per poder informar 
degudament als veïns de Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital 
WWW.GAVAMAR.COM 

 
 
 
Gavà, 22 de novembre de 2011 


