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Les obres de construcció del pont que ha de creuar la Riera dels Canyars per 
unificar el Passeig Marítim de Gavà Mar segueixen parades. 

El PP Gavà demana al Ministeri que es 
reprenguin les obres del Passeig 
Marítim, i exigeix al govern local que 
es faci respectar 

� El Ministeri de Medi Ambient va aturar les obres del tercer 
tram del Passeig Marítim fa més d’un any, sense donar cap 
explicació ni informar-ne dels motius. 

� Llobet demana més respecte vers la ciutadania, ja que des del 
govern municipal s’ha anunciat en diverses ocasions l’inici de 
les obres, però el projecte segueix sense executar-se.  

2 de juliol 09.- Josep Llobet, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a 

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

explica que aquesta vegada el Partit Popular ha portat al Congrés dels Diputats, en 

forma de Proposició no de Llei, el tema del Passeig de Gavà Mar, i torna a exigir, un cop 

més, que es reprenguin les obres de construcció del tercer tram. Llobet puntualitza que 

"des del primer dia no s’estan respectant els temps acordats, però és 

inadmissible que, un any més, arriba l’estiu i els ciutadans seguim sense poder 

gaudir del passeig que se’ns va prometre". 

 

Llobet recorda que les obres del tercer tram del passeig van començar, després de 

molts endarreriments, el març del 2008, casualment just abans de les eleccions 

generals. Poc després es van parar, sense que des del Ministeri s’informés d’aquesta 

decisió ni a l’Ajuntament ni als ciutadans. Quan al mes de maig van reiniciar-se les 

obres, es va deixar de banda el pont que ha de salvar la Riera dels Canyars. El popular 

explica que "durant aquests mesos hem tractat el tema al Ple Municipal en 

forma de preguntes i precs, demanant les explicacions oportunes que mai ens 

han arribat, i exigint la construcció del passeig que es va aprovar i que es va 

prometre a les ciutadanes i els ciutadans". Arran de la inactivitat i la passivitat de 

les diferents administracions, ara el PP exigeix al govern central, a través del Congrés, 

que reiniciï aquestes obres per complir amb el que s’havia anunciat.  

 

Davant la falta d’informació per part del govern central, Llobet demana al govern 

municipal que no prometi res més pel que fa a aquesta obra, ja que és evident 
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que s’ha anunciat en repetides ocasions que les obres començarien "ben 

aviat", i a dia d’avui, ja havent-se iniciat la temporada d’estiu, tots els 

ciutadans segueixen esperant. 

 


