
 

 
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 

 
Al paratge de la Sentiu hi ha una bassa antigament utilitzada per a regadiu, situada al costat de 
la pista que travessa la vall. 
 
Aquesta bassa va ser restaurada per voluntaris, de forma que esdevé un punt d’aigua 
necessari per a la fauna de l’Espai Natural del Garraf, especialment per a diverses espècies 
protegides d’amfibis. També els membres de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADFs) hi ha 
realitzat tasques de manteniment i cura. 
 
Tot i això, i atès l’ús intens dels espais naturals periurbans que es dóna a la nostra ciutat, s’ha 
pogut observar que de vegades la bassa es fa servir per a netejar bicicletes de muntanya, o 
perquè els gossos dels passejants s’hi remullin. Això provoca que l’aigua s’embruti, i la bassa 
deixi de fer la seva funció de punt d’aigua per al amfibis, molt sensibles a la contaminació de 
l’aigua. Així mateix, plantes aquàtiques molt rares, en perill d’extinció, que havien arrelat en 
aquesta bassa, han estat malmeses per a aquestes pràctiques. 
 
Tenim entès que l’Ajuntament es va comprometre fa temps a posar una placa indicant que s’hi 
prohibia la neteja de bicicletes, així com l’ús de la bassa per a gaudi dels gossos, indicant que 
la netedat de la bassa és essencial per a la protecció de les espècies amfíbies que hi viuen, així 
com per preservar la flora autòctona en perill d’extinció. 
 
Per aquest motiu, formulem la següent 
 
PREGUNTA 

 

• Quan té previst el govern local senyalitzar degudament la bassa de la Sentiu, per 

informar sobre la prohibició de conductes que poden atemptar contra la seva funció 

natural? 

• En cas que, malgrat els rètols o cartells, la gent seguís malmetent la bassa, 

contemplaria el govern local la possibilitat de fer-hi un petit tancament, deixant només 

passos aptes per als animals? 

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 


