
 

 
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 can Llong, sota la carretera que comunica el barri amb Gavà, hi ha restes d’una 
important àrea preindustrial, amb diversos elements com el d’un forn de rajoles. Aquest forn 
està malmès per uns arbres les arrels dels quals perforen les estructures. 
 
Així mateix, a la carretera de la Sentiu, banda muntanya, hi ha una antiga pedrera que 
actualment s’està reblint, on hi ha un gran forn de calç, potser el més ben conservat del 
municipi, que constitueix un exemple magnífic de patrimoni preindustrial. Aquest forn també té 
uns pins arrelats al sostre que n’estan malmetent l’estructura. 
 
Diverses entitats preocupades per la conservació d’aquest patrimoni se’ns han adreçat per tal 
que explorem la possibilitat que l’Ajuntament talli aquests pins que malmeten les estructures, i 
així es pugui conservar aquest llegat patrimonial preindustrial. 
 
Per aquest motiu, formulem la següent 
 
PREGUNTA 

 

• Coneix el govern local el mal estat i les afectacions de les estructures preindustrials de 

can Llong, així com la de l’antic forn de calç de l’antiga pedrera de la Sentiu? 

• Té previst el govern local efectuar alguna acció com ara la tala dels arbres que hi ha 

arrelat, per tal de protegir aquest 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 


