
 

 
ALBERT MASSANA I GRÀCIA, ALBERT MASSANA I GRÀCIA, ALBERT MASSANA I GRÀCIA, ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 
 

FORMULO 

 
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal i 
l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit en un termini 
màxim d’un mes. 
 
Antecedents 

 
En relació als camins i senders de les nostres muntanyes, els caçadors han obert recentment 
un corriol entre el Pujol Blanc i la roca del Migdia, que comunica el sector de la Sentiu amb el 
de Bruguers per la carena. Aquest nou camí se suma a d’altres existents, com el camí que va 
de la Clota al Mont-ras, passant per les barraques recentment restaurades, o el recuperat 
camí que va de can Ferret (actual dipòsit d’aigua de Begues) a la carretera de Begues, a 
l’alçada de l’antiga urbanització del Parc de Gavà. 
 
La recuperació d’aquests camins és un factor positiu ja que permet gaudir del nostre paisatge. 
 
No obstant això, darrere dels senderistes han aparegut els ciclistes, que amb bicicletes de 
muntanya estan fent un ús intensiu d’aquests senders, malmetent de vegades la coberta del 
sòl que hi ha, i desgastant notablement els senders preexistents. 
 
Una manera d’evitar aquestes agressions provocades pel pas massiu de ciclistes amb BTTs, és 
posar pals anti-bici en alguns dels punts d’accés i sortida dels corriols. Això ja es fa en 
determinats senders de l’Espai Natural de Garraf, i estaria bé aplicar-ho a aquests corriols, si 
se’n vol evitar la degradació i es vol protegir el patrimoni paisatgístic i geològic de la ciutat. 
 
Per aquest motiu, formulem la següent 
 
PREGUNTA 

 

• Coneix el govern local els efectes negatius que té la presència massiva de BTTs en els 

senders del nostre terme, especialment els tres indicats als antecedents? 

• Té previst el govern local efectuar alguna acció per evitar aquestes agressions i 

protegir aquest aspecte del nostre patrimoni? 

Gavà, 20 de desembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


