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Gavà, 4 de desembre de 2006 
 
 
COMUNICAT I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra reclama que l’oficina de control de soroll aeri s’ubiqui a Gavà 
Mar 
El govern local s’ha negat a atendre aquesta petició recolzada pels veïns, i Marcel·lí 
Reyes critica la política «d’allunyar-se de la ciutadania amb problemes» 
 
El grup municipal d’Esquerra de Gavà va proposar, al Ple municipal del passat 30 de novembre, 
que l’oficina de control del soroll, que l’Ajuntament de Gavà ha creat per vigilar el compliment i 
eficàcia de les noves rutes d’enlairament i aterratge de l’aeroport de Barcelona, estigui ubicada 
al barri de Gavà Mar, però el govern municipal s’hi va negar en rodó, i va indicar que l’oficina 
s’ubicaria a l’edifici de l’Ajuntament, situat al nucli urbà, a 4 quilòmetres de Gavà Mar. Esquerra 
reitera la demanda, per tal d’acostar aquest servei als veïns afectats, tot assenyalant que 
aquest barri disposa d’instal·lacions públiques per encabir-la . 
 
El portaveu municipal d’Esquerra a Gavà, Marcel·lí Reyes afirma que que «els sorolls dels 
avions afecten especialment un barri de Gavà, Gavà Mar, i és en aquest lloc on els veïns s’han 
organitzat per combatre aquesta molèstia, i disposen dels coneixements, experiència i 
assessorament tècnic adient, així com els contactes pertinents amb els operadors aeroportuaris, 
i també la representativitat veïnal exigible en aquests casos». Reyes efegeix que «al barri de 
Gavà Mar hi ha un edifici de serveis municipals, perfectament equipat per acollir oficines i 
serveis municipals o d’altres administracions, com ara el Punt d’Atenció Ciutadana, policia 
municipal i servei de consultori sanitari, per la qual cosa la petició d’Esquerra –recolzada pels 
veïns de la zona– és justa i factible, i no s’entén la postura del govern local» Reyes acusa el 
govern local de «voler allunyar-se de la ciutadania amb problemes, per evitar les crítiques i 
amagar els problemes en comptes de fer-hi front i resoldre’ls». 
 
Amb l’entrada en funcionament de les noves rutes operatives d’enlairament i aterratge de 
l’aeroport del Prat, el passat 26 d’octubre, l’Ajuntament va crear una oficina de seguiment 
ambiental de l’impacte sonor dels avions, i a aquest efecte ha contractat una tècnica experta en 
aquesta tasca, que és de suposar que disposarà al seu servei dels mitjans materials i humans 
necessaris per efectuar de forma eficaç les tasques de seguiment, control i informació 
esmentades.  
 
 
Compareixença davant dels mitjans de comunicació 
 
Per ampliar el contingut de la proposta i d’Esquerra i valorar en quina situació es troba la 
problemàtica dels sorolls de Gavà Mar, el proper dijous, dia 7 de desembre a les 17 h., el 
candidat Marcel·lí Reyes compareixerà davant la premsa, al centre cívic de Gavà Mar (c/ 
dels Tellinaires, 55). 
 
Per contactar: Marcel·lí Reyes, 659 76 32 58 (mòbil), 93 638 30 87 (casa). 


