
 
 
 
 
 
Gavà, 23 de maig de 2007 
 
 
 
 

Esquerra – Gavà  

 

 

Programa de l’àmbit del Medi Ambient per a Gavà Mar 

 
 

Un dels paquets més importants per assegurar la qualitat de vida als barris és tenir un entorn 

natural cuidat i protegit, apte per a l’educació i el coneixement del medi, i també per a 

l’indispensable gaudi de la tranquil·litat i horitzons lliures. El barri de Gavà Mar, a cavall del mar 

i la plana, està construït en un indret immillorablement interelacionat amb la natura. No només 

la platja, sinó les pinedes, les zones humides de sobre l’autovia i els camps de conreu són un 

valor a protegir i a potenciar. 

 

Entre les mesures que ens proposem aprofundir per al mandat 2007-2011, el nostre programa 

conté: 

 

1. Millora integral del tram final de la riera dels Canyars; estudi de la conversió en zona 

humida i compatibilització amb el dret a la salubritat dels veïns de la zona. 

2. Realització del tram de passeig marítim que manca. 

3. Modificar el planejament urbanístic per tal de protegir de forma efectiva les Zones 

Humides catalogades existents al terme municipal de Gavà, d’acord amb les 

recomanacions del Mapa d’hàbitats i del mapa de vegetacoó i catàleg florístic de la plana 

deltaica de Gavà. 

4. Modificar el planejament per impedir noves edificacions en el front marítim i primera línia 

de mar. 

 

En aquest darrer sentit, cal recordar que Esquerra ha estat l’únic grup que s’ha oposat a la 

destrucció de la pineda per construir-hi l’hotel i el gimnàs privat. 

 

5. Aprovar i executar un pla de protecció de la Pineda, d’acord amb el Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat. 

6. Rehabilitar l'estany de la Murtra, tot netejant-ne les corredores, senyalitzant-hi els 

accessos, i creant-hi zones d'observació. 

7. Integrar l’estany de la Murtra al Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat 

8. Redactar i aprovar un pla de protecció de la pineda litoral, especialment als sectors 

protegits pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. 

9. Fer efectiva la continuïtat del carril bici del passeig Marítim entre la riera dels Canyars i el 

carrer de Calafell. 

10. Vigilar el retrocés de la platja de Gavà i actuar davant les administracions responsables 

per evitar i corregir respectuosament els efectes negatius que sobre les platges tindrà 

l’ampliació del port de Barcelona i el desviament del riu Llobregat. 

11. Instal·lar fonts públiques al passeig Marítim. 

 


