Gavà, 14 de maig de 2007

Esquerra – Gavà
Programa de l’àmbit de la via pública per a Gavà Mar
Al llarg del darrer mandat, Esquerra ha portat al plenari municipal tot un seguit d’iniciatives per
millorar la via pública del barri. Entre elles, s’ha reclamat l’asfaltat de carrers, l’arranjament de
voreres i la solució a les inundacions, a través d’una adequada planificació de les rasants dels
vials.
Entre les mesures que ens proposem aprofundir per al mandat 2007-2011, el nostre programa
conté:
1.

Millorar la via pública: asfaltat de carrers, problemes d’inundacions, rectificat del gual de
la riera dels Canyars, neteja de sorra passeig marítim, etc.

2.

Instal·lar pilons i mesures de dissuassió per evitar l’aparcament indiscriminat a la zona.
No creiem que la solució passi per la implantació de zones blaves o verdes, sinó per
mesures de dissuasió (pilons, senyalètica, aixecament de les vores de les voreres),
informació (amb l’acció informativa d’agents cívics, si escau) i de vigilància, control i
sanció en darrer terme (presència continuada i intensiva de la policia municipal per fer
complir les ordenances).

3.

Així, proposem establir un servei especial de vigilància de la policia municipal per pacificar
l’aparcament en època de platja.

4.

Finalment, proposem estudiar, conjuntament amb l’Àrea Metropolitana i el Govern Central
l’establiment d’un nou pla de millores d’accessibilitat a les platges, així com la
possibilitat d’implantar aparcaments gratuïts de cap de setmana a la zona nord de
l’autovia, en terrenys municipals, juntament amb la permeabilització per als vianants de
l’autovia C-31, de forma que els cotxes es puguin aparcar fora de la urbanització, però els
usuaris puguin accedir a les platges amb comoditat.

5.

Ampliació del camí de la Pava i millora de les instal·lacions de seguretat.

6.

Restaurar el pont per a vianants sobre la C-31 que hi ha a la zona de la Pava.

7.

Refer la capa de rodadura del passeig marítim i del passeig per a vianants de l’Avinguda
del Mar.

