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Gavà Mar: voltants dels carrers de Llebeig, Pinar i Camí de Labors Agrícoles. 
 

PP de Gavà: “és urgent adequar la 
zona de la Pineda i garantir la 
prestació dels serveis mínims a tots 
els ciutadans” 
 

� Josep Llobet lamenta que una zona urbanitzada com és aquesta 
part de Gavà Mar, a dia d’avui encara no compti amb les 
infrastructures i els serveis mínims pels ciutadans. 

� Exigeix al govern municipal que dugui a terme un pla que inclogui 
l’asfaltat dels carrers, enllumenat públic, una xarxa de 
clavegueram, així com la presència de més contenidors. 

 
04 novembre 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, ha 

traslladat al govern municipal la necessitat urgent d’adequar la zona als voltants del 

restaurant La Pineda, a Gavà Mar, la qual està habitada des de fa quasi quatre dècades. 

El popular explica que hi ha un gran nombre de veïns que viuen als carrers de Llebeig, 

del Pinar, i al camí de Labors Agrícoles, i lamenta que “aquests gavanencs, tot i 

pagar els impostos corresponents com a ciutadans de Gavà que són, no 

compten amb les infrastructures mínimes de zona urbanitzada, ni reben els 

serveis necessaris”. 

 

Llobet explica que “aquests veïns i veïnes senten que viuen en una zona 

completament abandonada per les administracions, tot i que paguen els 

impostos com qualsevol ciutadà”. Però la realitat és que encara que han reclamat 

en moltes ocasions les millores necessàries, la situació en què viuen segueix sent la 

mateixa: “només cal passejar per la zona per constatar que falten les 

infrastructures mínimes”, i per això reclama que “amb absoluta urgència, cal que 

es duguin a terme les millores oportunes per adequar els carrers”. En aquest 

sentit, explica que els carrers són més aviat camins sense asfaltar, on no hi ha cap 

farola ni cap tipus d’enllumenat públic, i, a més,  sense xarxa de clavegueram”. D’altra 

banda, els veïns compten amb un únic contenidor de brossa al carrer de Llebeig, que 

dóna servei a un centenar de veïns, i que no permet fer separació de vidre i plàstic, a 

més de trobar-se al costat d’un terreny no urbanitzat, habitualment envoltat de brossa i 

restes de pinassa. 
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El portaveu insisteix en què “la necessitat de dur a terme les millores és urgent”, 

ja que aquests camins són molt transitats pels veïns, concretament el carrer del Pinar, 

que és la única via que hi ha de sortida cap a Barcelona, però en canvi el seu estat és 

lamentable i deplorable. Afegeix, a més, que “la situació empitjora greument 

durant els dies d’hivern i quan plou”: a l’hivern les nits són més llargues, i els 

carrers queden completament foscos a partir de les cinc de la tarda per la falta 

d’enllumenat, incrementant la sensació d’inseguretat, també promoguda per la 

proximitat de la prostitució de la zona. Quan plou, explica que “els camins sense 

asfaltar s’omplen d’aigua i fang, a part de remoure la pinassa dels terrenys 

dels voltants”. 

 

Finalment, Llobet explica que per constatar el lamentable estat d’aquests carrers, els PP 

de Gavà ha fet arribar unes fotografies que mostren la realitat que viuen dia a dia els 

veïns i les veïnes. Per això insta, amb total urgència, a actuar per millorar la seva 

qualitat de vida, garantint la prestació dels serveis mínims que requereix qualsevol zona 

urbanitzada. 


