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COMUNICAT DE PREMSA 
 
Esquerra-Gavà s’oposa al projecte d’urbanitzar Llevant-
Mar i l’impugnarà davant de la Comissió d’Urbanisme 
Remarca les il·legalitats del nou desenvolupament urbanístic perquè no reserva 
sòl per a habitatge protegit, vulnera la Llei de soroll i malmet la pineda. 
 
Esquerra-Gavà s’oposa a la pretensió municipal de remprendre la urbanització del sector de 
Llevant Mar, a la pineda de Gavà, i presentarà un escrit d’impugnació davant de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona perquè denegui la proposta. 
 
El portaveu d’Esquerra-Gavà, Marcel·lí Reyes, explica les tres raons principals per 
oposar-se al Programa d’Actuació Urbanística de Llevant-Mar: «en primer lloc, creiem 
que la pretensió d’urbanitzar Llevant-Mar vulnera la reglamentació anti-sorolls, que 
indica que en les zones amb elevades servituds sonores no s’hi poden edificar 
habitatges per a ús residencial ni equipaments per a usos sanitaris o geriàtrics. En 
aquest sentit, cal recordar que Llevant-Mar cau, segons el mapa de soroll de 
l’aeroport, en la zona en què se superen de llarg els 65 dB de soroll permesos; i cal 
remarcar que el soroll en aquest sector és en realitat força superior al que indica el 
mapa de soroll, motiu pel qual Esquerra té plantejada al Congrés la revisió d’aquest 
mapa, per fer-los més estricte i realista». Marcel·lí Reyes remarca el perill d’impulsar 
la nova urbanització: «promovent més urbanitzacions a la zona afectada pel soroll dels 
avions, l’Ajuntament de Gavà perd tota autoritat moral per plantejar reivindicacions 
davant de les autoritats aeroportuàries, i posa en perill la lluita dels veïns per exigir a 
l’aeroport que minimitzi els sorolls. Aprovant Llevant-Mar, l’Ajuntament actua com el 
símil del bomber piròman, ja que els futurs veïns d’aquests nous habitatges es 
trobaran després amb el problema dels sorolls».  
 
En segon lloc, Reyes indica que «L’Ajuntament no preveu que cap dels 237 nous 
habitatges sigui protegit, i això també vulnera la Llei d’Urbanisme, que exigeix que tot 
nou desenvolupament urbà reservi al menys el 30% del sostre edificable per a 
habitatges protegits.». Finalment, el portaveu d’Esquerra considera que «en tercer lloc, 
el projecte municipal malmetrà l’última pineda litoral verge del terme municipal, cosa 
que vulnera la directiva europea hàbitat, que exigeix la preservació d’aquests 
ecosistemes».  
 
Reyes declara que «Esquerra es congratula i celebra que el soci del PSC al govern 
local, ICV-EUiA, s’hagi desmarcat d’aquest pla tan agressiu i hi estigui en contra, 
posicionament valent perquè implica un canvi d’opinió, ja que l’any 2004 ICV sí que 
donava suport a la urbanització d’aquest sector». Segons Reyes, el PSC impulsa el 
pla «de forma precipitada i irreflexiva, ja que urbanitzar Llevant Mar ni tan sols estava 
previst al Programa d’Actuació Municipal que es va aprovar el 13 de maig» i critica que 
Llevant Mar s’impulsi «simplement per pressions econòmiques dels promotors, per 
ingressar diners a canvi de territori, en un moment en què la mala gestió econòmica 
municipal ha portat al consistori local a vorejar el col·lapse econòmic».  
 
Ampliació de la notícia i declaracions a la premsa 
Els mitjans interessats en ampliar aquest tema poden posar-se en contacte amb el 
portaveu d’Esquerra-Gavà, Marcel·lí Reyes, per concertar una entrevista o enregistrar 
declaracions, contactant-hi als telèfons 659 76 32 58 (mòbil) o 93 638 30 87 (casa). 


