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El GavàBicing va ser una proposta del PP  

El PP Gavà demana que es reprengui 
el projecte del GavàBicing per afavorir 
la mobilitat a la nostra ciutat 

� L’any 2007 el PP va presentar aquesta proposta al govern 
municipal; els ecosocialistes van considerar que es tractava 
d’un sistema massa sofisticat per Gavà. 

� Mesos després, el PSC va anunciar que l’any 2009 el 
GavàBicing seria una realitat, i ho va fer utilitzant els propis 
arguments del PP: l’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport saludable i ecològic. 

� Una altra promesa incomplerta: Ara, la partida pressupostària 
destinada a aquest projecte ha estat suprimida, i per tant el 
GavàBicing haurà d’esperar. 

14 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, 

lamenta que el govern municipal hagi aplaçat sine die la implantació del Bicing a la 

nostra ciutat. Aprofita per demanar a l’equip de govern més rigor a l’hora de donar 

notícies i de publicitar projectes que, malgrat el que prometen, queden ben lluny. 

 

Llobet recorda que l’any 2007 el Partit popular de Gavà va proposar la creació d’una 

veritable xarxa de carrils-bici amb un sistema de lloguer de bicicletes que unís els 

diferents barris del nostre municipi així com amb els municipis veïns. “L’objectiu era 

crear un Gavà-Bicing que fomentés l’ús de la bicicleta no només per l’oci, sinó 

també com a mitjà de transport pràctic i sostenible”. Amb aquesta voluntat, el PP 

va demanar que l’Ajuntament comencés a treballar amb l’Entitat Metropolitana del 

Transport per fer-ho possible. 

 

El popular explica que quan el PP va presentar la proposta, els partits van condemnar el 

projecte per considerar-lo poc viable ja que –assegurava l’equip de govern- “és evident 

que les característiques demogràfiques de les ciutats on funciona el bicing no tenen res 

a veure amb els característiques de Gavà” i per tant ens hauríem de conformar amb 

l’ampliació progressiva de carrils-bici, però sense tenir un sistema de lloguer de 

bicicletes com el Bicing. 
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Sorprenentment, mesos després, va ser el propi govern ecosocialista qui va anunciar 

als mitjans de comunicació municipals que l’any 2009 el Bicing metropolità arribaria a 

Gavà (El Bruguers digital, 18 de juliol de 2008), i que l’Ajuntament de Gavà i L’EMT 

presentaven la implantació del l’Àrea Bicing (El Bruguers digital, 25 de setembre de 

2008). En aquests sentit, tant el PSC com ICV-EUiA van felicitar-se per l’arribada 

a Gavà del bicing, publicitant-ho també a la revista propagandística “Allò que 

fem, allò que farem 2008-2020”, sense tenir en consideració que la proposta 

va ser inicialment popular. 

 

Llobet lamenta que ara el govern municipal ha suprimit la partida dels pressupostos que 

estava destinada a l’implementació del Gavà-Bicing, i demana que es segueixi 

treballant per fer realitat aquest projecte: “insistim en que el GavàBicing és un 

projecte que no es pot deixar de banda, ja que Gavà és un dels municipis on 

millor pot funcionar aquests sistema de transport sostenible per les 

característiques del nostre terreny”.  

 

 
 


