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Clars i obscurs del nou projecte 
de Passeig Marítim.

Defensem que la remodelació del 
principal eix turístic de Malgrat és 
important i necessària. 

En els darrers mesos hem vist com el govern municipal ha 
llançat a la brossa el projecte ja aprovat el 2013 i que el PSC 
va presentar i consensuar amb els veïns, el sector turístic 
i la resta de forces polítiques. El capritx d’aquest govern 
de fer-ne un de nou ha suposat una despesa de licitació de 
35.000€. 
 
Del nou projecte presentat hi trobem coses positives com 
la il·luminació LED, la connexió dels vials entre el Passeig 
i l’Avinguda Barcelona... però el que no entenem és l’ob-
cecació de situar el carril bici en el Passeig, ja que escanya 
l’amplada de la vorera per passejar, minimitza l’espai per a 
les terrasses i disminueix al mínim l’espai de circulació per 
als vehicles Existeix una alternativa més beneficiosa per 
a tothom com és l’Avinguda els Pins. Tampoc veiem clar 
que les terrasses hagin d’estar a tocar de les façanes dels 
locals; aquest fet limitarà l’espai dels establiments i serà 
font de problemes amb els comerços adjacents. Altrament, 
desapareixen les zones de càrrega i descàrrega, dificultant 
aquest servei tot provocant conflictes en el trànsit i en els 
vianants. Tampoc hi ha parades de BUS. Per tant, tot sem-
bla que estigui pensat per fer-ho difícil. Per aquestes raons 
i d’altres hem presentat al·legacions al projecte que, malau-
radament, han estat desestimades pel govern.
 
Finalment, veiem amb preocupació la pujada del cost de 
l’obra respecte al 2013 (de 6,9 a 8,4 milions d’euros). Ara 
com ara, el govern no ha explicat clarament com serà el fi-
nançament d’aquesta obra. Tot sembla indicar que han es-
tat incapaços d’aconseguir una subvenció per a minimitzar 
l’aportació de l’Ajuntament i minimitzar les contribucions 
especials aplicades als veïns.

Però el govern municipal té molta pressa i cal recordar-li 
que les presses no són bones conselleres. 

Aquest últim any el Govern del nostre municipi ha fet una 
gran cantitat d’inversions, utilitzant el superàvit de l’ante-
rior Govern i del qual no sabrem de quan disposarà la nos-
tra població en el futur. 

El nostre poble, on residim els malgratencs, on ens movem 
dia a dia durant tot l’any, necessita millores; millores que 
es mereixen tenir els nostres ciutadans sense haver de pa-
gar una gran quantitat de diners dels que no tothom dispo-
sa. Malgrat de Mar necessita una remodelació del Passeig 
Marítim? I tant, tots podem estar d’acord amb això. Però, a 
quin preu? Abans de fer una obra de tal envergadura cal un 
estudi detallat, sobretot tenint en compte els nostres ciuta-
dans. Es necessiten totes les subvencions possibles perquè 
els nostres veïns malgratencs no hagin de fer front a una 
gran quantitat de diners com la que actualment es pretén. 

El nostre govern municipal sempre posa per davant que 
són un equip transparent, però en cap moment han fet una 
consulta als veïns de la zona per veure si volien pagar con-
tribucions especials, tal com van fer amb altres carrers, i 
després aplicar el resultat de la consulta.

Nosaltres, com a partit que lluita per tots els malgratencs 
continuarem treballant perquè els nostres ciutadans pu-
guin gaudir del seu poble, dels seus espais i racons, sense 
haver de pagar més impostos dels necessaris. Treballarem 
perquè Malgrat sigui cada vegada millor però sempre amb 
precaució, estudiant totes les ajudes i subvencions possibles 
i sempre, prioritzant els interessos del poble.

Haurem d’esperar l’any vinent. Mentrestant el Partit Popu-
lar us desitja a tots els malgratencs un bon estiu i una molt 
bona Festa Major. 

24


