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EXPOSEM: 
 
 
A l'avinguda d'Europa de Gavà Mar, des de finals del mes de setembre del 2011, hi ha 
5 noves parades d’autobús en direcció Castelldefels gràcies al canvi que es va produir 
en el recorregut de la línia L-95 (que ens comunica amb El Prat, L’Hospitalet i Barcelona 
en aquest sentit de circulació) i de la n’estem molt satisfets.  
 
Almenys dues d’aquestes noves parades compten des de mitjans de febrer de 2012, 
amb marquesina, fet que considerem de gran importància. 
 
Ara ja, després d’uns quants mesos de funcionament d’aquestes parades i després de les 
primeres pluges creiem que hem descobert dues mancances que tenen fàcil solució i que 
estalviarien molèsties. 
 
 

1. Cap de les dues parades disposa d’una paperera, fet que motiva que alguns 
usuaris deixin tot tipus de deixalles al voltant de la marquesina com paquets de 
tabac, ampolles, llaunes, papers, ... 

 
 
2. La marquesina ubicada més a prop de l’avinguda del mar està en un pendent 

molt pronunciada, ens hem adonat que els dies de pluja com els d’aquesta 
setmana, els usuaris queden protegits de la pluja gràcies al sostre, al vidres de la 
marquesina i al panell publicitari.  

 
Però per la vorera baixa un autèntic riu d’aigua que fa que quedin els peus 
dels usuaris quedin completament xops. 

 
No sabem com s’ha solucionat aquest problema en altres parades d’autobús que 
tinguin un problema similar, però proposem una solució molt senzilla de fer. Es 
tractaria de que just a sota del punt de la parada on està el panell publicitari, es 
construeixi una petita barrera d’una alçada petita, d’uns 10 centímetres i que estigui 
disposada fent una petita diagonal aconseguint que l’aigua de la pluja que baixa 
com si fos un riu per la vorera, fos canalitzada i desviada cap al carrer i per tant, 
fora de la parada d’autobús. 
 
Situar aquesta petita diagonal pràcticament a sota del cartell publicitari entenem 
que evitaria que ningú hi ensopegués . 



 
 

  
SOL·LICITEM: 
 
. 

a) Que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà instal·li una paperera en 
aquestes noves parades d’autobús perquè tinguin un entorn molt més net. 

 
 
b) Que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà implementi una solució perquè 

en la nova parada d’autobús ubicada a l’avinguda d’Europa molt a prop de 
l’avinguda del mar, en un pendent molt pronunciat, l’aigua que baixa amb força 
en cas de pluja es desviï i esquivi el màxim possible la zona de la marquesina. 
Oferim una possible solució. 

 
 
c) Que ens informin quan s’hagin fet aquestes gestions per poder informar 

degudament als veïns de Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital 
WWW.GAVAMAR.COM 
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