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Balanç temporada platges

L’ús del vehicle privat per gaudir de la platja de Gavà
baixa un 15% en els tres últims estius
. Des de la posada en marxa del Dispositiu de Mobilitat Sostenible a la
platja, la línia urbana GA1, gratuïta durant els caps de setmana i festius,
gairebé ha duplicat el nombre d’usuaris
. La platja es consolida com el recurs turístic més atractiu per als visitants,
que la valoren amb un notable
L’entrada de vehicles a Gavà Mar durant els caps de setmana i festius dels mesos
d’estiu s’ha reduït un 15% des de la posada en marxa del Dispositiu de Mobilitat
Sostenible a la Platja. Els registres d’entrada de vehicles al barri marítim indiquen que
aquest estiu han accedit a Gavà Mar 8.122 vehicles menys que al mateix període de 2016,
passant de 54.392 a 46.270.
El dispositiu es va engegar a l’estiu de 2017 amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del
trànsit i preservar els valors naturals i el caràcter urbà residencial de Gavà Mar a partir de
dos eixos d’intervenció: la promoció de l’accés a la platja en transport públic, en bici o a
peu, i la restricció de les platges d’aparcament lliures mitjançant la implementació de
zones taronja d’aparcament exclusiu per a residents a Gavà durant els caps de setmana i
festius.
Una de les accions més destacades per incentivar el transport públic ha estat la gratuïtat
de la línia urbana GA1 durant els caps de setmana i festius. Aquest estiu, la iniciativa
s’ha ampliat fins a l’11 de setembre, data de tancament de la temporada alta de platges.
Se n’han beneficiat 59.000 usuaris, un 12% més que a l’estiu de 2018. Des de 2016, la
xifra de viatges del GA1 gairebé s’ha duplicat, amb un increment del 92%.
Les línies interurbanes L94 i L95 registren un creixement sostingut del 8% des de
l’estiu de 2016. Aquesta temporada, el nombre d’usuaris durant els caps de setmana i
festius ha vorejat els 175.000. També destaca la bona acceptació de la línia L77, que
enllaça Sant Joan Despí amb Gavà Mar passant per l’Aeroport. Els caps de setmana i
festius de juliol i agost passats, s’han registrat més de 28.800 viatges, xifra que
representa un augment del 24% respecte al mateix període de 2018.

També s’han fet noves intervencions per afavorir els desplaçaments a peu i en
bicicleta. El carrer de Llançà ha passat a ser d’ús exclusiu per als vianants, mentre
que al carrer d'Arenys, també convertida en una plataforma única, es prioritzen els
trajectes a peu. Per altra banda, el nou carril bici del carrer de Barcelona, entre
l’estació i l’avinguda de Bertran i Güell, ha comportat un accés més còmode i més segur
des del nucli urbà fins a la platja.
El dispositiu va en consonància amb les polítiques impulsades per l’Ajuntament per
abordar l’emergència climàtica. En aquest sentit, a banda de millorar la fluïdesa del
trànsit i pacificar els carrers de Gavà Mar, també contribueix a reduir l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle en promoure alternatives de mobilitat més sostenibles.

La platja, principal recurs turístic
El 58% de les persones que visiten Gavà a l’estiu ho fan per gaudir de la platja. Per
a un 15% la principal motivació són les activitats a la natura, i per a un 12% el turisme
cultural.
Així es desprèn de l’enquesta realitzada a més de 730 persones al Punt d’Informació
Turística instal·lat a Gavà Mar durant la temporada alta de bany. De les persones
enquestades, un 72% era de fora de Gavà, principalment d’altres municipis del Baix
Llobregat (el 34%) o de l’àrea metropolitana (21%). El 50% venia en família i prop del
40% ho feia més d’un cop per setmana. Quant al mitjà de transport utilitzat per arribar a
la platja, el 58% ho feia en cotxe, i un 16% en autobús.
Quant a la valoració general de la platja de Gavà, aquesta ha estat de 4 punts sobre 5.
Els aspectes millor valorats són els equipaments; la percepció de seguretat; les
instal·lacions esportives i jocs, el servei de socorrisme i l’estat de la sorra, amb
puntuacions entre el 4 i el 3,8. La valoració més baixa (3,4) és per a la zona taronja
d’estacionament per a residents de Gavà. Quant al grau de satisfacció de la visita
turística, la valoració mitjana és d’un 8,2 sobre 10.
Els bons resultats queden ratificats amb les principals acreditacions que s’han atorgat a la
platja de Gavà. En concret la Bandera Blava, el Compromís Biosphere, la Q de
Qualitat Turística i la bandera Ecoplayas.

Campanya de vigilància, salvament i socorrisme
La temporada de platges es va desenvolupar del 8 de juny a l’11 de setembre. El servei
de salvament i socorrisme ha comptat amb tres llocs de socors situats als carrers Premià,
Palamós i Vandellòs. En aquests indrets es comptava amb 5 cadires de vigilància. Una
d’elles, la situada entre els carrers Alcanar i Sitges, va ser substituïda per una cadira
d’intervenció immediata. Aquest canvi es va produir a finals de temporada i va
esdevenir una prova per conèixer la seva operativitat.
Enguany com a novetat, el mòdul del carrer Palamós també ha estat operatiu els caps de
setmana del mes de maig, el primer de juny i el tercer de setembre.

En relació amb les assistències realitzades aquest estiu, s’han produït 725 mentre que
l’estiu de 2018 es van fer 633. Les que més han augmentat, i suposen el 86%, són les
relacionades amb les picades de medusa, que passen de 453 de l’estiu passat a 626
enguany. La resta d’assistències han baixat: per cures passen del 14 al 12% i per rascades
del 6 a l’1%.
El servei de salvament i socorrisme realitza altres serveis durant la temporada de platges.
Així per exemple es lliuren polseres per poder identificar als infants si es perden.
Aquest estiu el nombre de polseres lliurades s’ha incrementat notablement, fins a arribar
a les 138, molt lluny de les 25 lliurades l’estiu de 2018. Altres serveis que es presten són
cadira amfíbia i ajuda a discapacitats. Pel que fa a evacuacions s’han fet un total de
10 (6 al 2018) i 6 rescats a banyistes (9 al 2018).
La campanya de platges també inclous serveis de neteja i manteniment a càrrec de
l’AMB i de l’empresa municipal PRESEC i una àmplia oferta de serveis de lleure amb
guinguetes de begudes i gelats, una base nàutica, dues zones públiques d’avarada
d’embarcacions sense motor, jocs infantils i espais per a la pràctica esportiva. També un
Punt d’Informació Turística instal·lat al costat del Monument de la Vela que aquest
estiu ha registrat 2.541 atencions i que ha rebut una alta valoració per part de les persones
usuàries: un 9,7 sobre 10.
Durant la temporada d’estiu també s'han realitzat actuacions de vigilància i control en
matèria de seguretat alimentària i de requisits mínims de consum, i el nivell assolit per
part de les guinguetes de begudes i gelats ha estat satisfactori.
Controls de la qualitat de l’aigua i la sorra
Durant la temporada de platges també es fa un seguiment i valoració de la qualitat
sanitària de l’aigua de bany. Aquest estiu la qualificació sanitària atorgada a la platja
de Gavà ha estat excel·lent.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’encarregada de realitzar el programa de
vigilància i informació de l’estat de les platges i la zona de bany. Les analítiques són
quinzenals des de l’1 de juny i fins a la primera setmana de setembre. El control de la
qualitat de l’aigua es realitza en tres punts concrets: càmping 3 Estrelles, zona de la
Murtra; restaurant Torreón al carrer de Blanes; i avinguda del Mar.
No obstant això, els episodis de fortes pluges registrats al juny i al setembre van fer que
durant cinc dies (3 al juny i 2 al setembre) onegés la bandera vermella per abocaments
d’aigües de les rieres a la platja i no es pogués garantir la qualitat de l’aigua.
L’Ajuntament ha instat en reiterades ocasions a les administracions responsables, AMB i
Agència Catalana de l’Aigua, a aportar solucions i finançar les obres necessàries per
resoldre aquesta problemàtica. L’any 2018, i tot no ser responsabilitat municipal,
l’Ajuntament va instal·lar un dipòsit antidescàrregues a la llera de la riera de les Parets
per minimitzar aquests abocaments que es produeixen quan plou amb intensitat.
Per altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona realitza l’analítica de la sorra amb
periodicitat quinzenal entre els mesos de juny i setembre. Aquest estiu, la presa de

mostres ha donat uns resultats d’òptima, la màxima qualificació.
Les anàlisis es fan als carrers de Premià, Roses i Sitges. A cada punt s’analitzen dues
mostres, una denominada zona A que correspon a una mostra obtinguda a 10m de la línia
de mar; i una altra denominada B que correspon a una mostra de la zona d’entrada i sortida
dels usuaris de la platja.
Dispositiu Policia Municipal
Durant la temporada estival, la Policia Municipal també reforça la vigilància al barri
marítim, sobretot els caps de setmana. Aquest estiu, s’han incorporat agents interins i
agents cívics que han actuat com auxiliars de mobilitat. La vigilància policial combina
el patrullatge a peu, en motocicleta, quad i turisme. Els agents locals es coordinen amb
els Mossos d’Esquadra i el dispositiu també ha comptat amb agents uniformats i de paisà.
La valoració del dispositiu és bona segons els resultats obtinguts de les diferents
intervencions realitzades per part de la Policia Municipal.
Relacionat amb la Seguretat ciutadana s’han identificat un total de 69 persones i 40
vehicles en els dispositius de trànsit i seguretat ciutadana amb l’objectiu d’evitar actes
incívics i delictius. La Policia Municipal ha intensificat la col·laboració amb Mossos
d’Esquadra al llarg de tota la temporada d’estiu.
Quant al trànsit, s’ha produït un nombre elevat de denúncies de la zona taronja a
conseqüència del major control dels agents policials. En total s’han interposat 1.227
denuncies. Cal remarcar que quasi la meitat dels controls eren vehicles no autoritzats, un
fet que ha beneficiat als residents. Altres denúncies de trànsit han estat vinculades a
estacionaments genèrics (313), denúncies del Servei Català de Trànsit (17), infraccions
dinàmiques (15) i retirades amb grua per estacionament (14). A més, s’han immobilitzat
3 vehicles.
Un altre aspecte a remarcar de la Policia Municipal és la seva proximitat que queda
reflectida en el fet que 51 turistes estrangers han requerit assistència informativa. Així
mateix, s’han produït 9 contactes amb veïns i veïnes i amb establiments que s’han centrat
a traslladar dubtes o queixes als agents.
Destacar les poques intervencions relacionades amb la venda ambulant (6) per no ser una
problemàtica estesa i les denuncies per actes incívics (4).
La Policia Municipal considera positiu la dada obtinguda en matèria de circulació segura
a la zona, tenint en compte l’increment de vehicles i vianants que es produeixen a la zona
marítima de Gavà durant la temprada estiuenca. En aquest sentit s’han produït dos
accidents de trànsit sense ferits i un amb ferits.
En matèria policial assistencial les incidències aquest estiu han estat mínimes. Els agents
han hagut de localitzar 4 persones que els vigilants de platja no havien tingut
coneixement: tres menors i una persona desorientada. Assenyalar també les poques
intervencions i denúncies per molèsties.

