
PARC DEL CARRER VALÈNCIA (TACÓ)

1.CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESPAI

Districte: III
Secció: 5 (1.450 habitants a 31 de desembre de 2007)

Carrers: València

Superfície: 833 m2

Període d’execució del projecte: reforma de la plaça al 2001

2. CONTEXT SOCIAL DE L’ESPAI

BREU HISTÒRIA DEL BARRI

El barri del Tacó sorgeix com a conseqüència de la primera onada migratòria de 

persones procedents de diverses zones de l’estat espanyol als anys quaranta. 

Vilanova i la Geltrú va trigar gairebé deu anys a refer-se dels estralls de la Guerra 

Civil, però com altres ciutats de tradició industrial properes a Barcelona i ben 

comunicades amb la capital, aviat van reprendre les activitats econòmiques que li 

eren característiques. Justament per aquests factors, Vilanova va experimentar 

ritmes de creixement poblacional força intens entre els anys cinquanta i seixanta 
arribant al 50 % d’immigrants sobre el total de població. Les províncies 

espanyoles amb més forta emigració a Vilanova van ser Múrcia, Almeria i Jaén.

Durant els anys quaranta, molts d’aquests immigrants van instal·lar-se en 
barriades com les del Tacó (també anomenada Murcia Chica per la quantitat de 

murcianos que hi vivien) en cases construïdes pels mateixos immigrants (amb 

les deficiències generals que cal suposar) o molt a la vora, en uns terrenys 

d’horta que a partir dels anys seixanta van convertir-se en els blocs Armanyà. 

Aquesta situació d’edificació anàrquica també va repetir-se a l’extraradi de les 

principals ciutats industrials catalanes.  

EL CONTEXT SOCIAL AVUI

El barri està situat als afores de la ciutat (nord-est) entre la Rambla dels Països 

Catalans, l’avinguda Vilafranca i la variant C-31. El creixement urbanístic de Vilanova 

i la Geltrú ha fet que en els darrers anys s’hagin construït en les proximitats del Tacó 



nous barris com el Llimonet o nous equipaments com el camp de futbol, el Parc del 

Garraf o els cinemes Lauren. Això està fent que el barri no estigui tan aïllat 

físicament de la resta de la ciutat.  

Al barri del Tacó, hi ha una problemàtica relacionada amb la qualitat de l’aire, 

bàsicament representada per una emissió a l’atmosfera de partícules en suspensió 

per damunt dels límits permesos per la legislació vigent.

Els focus principals son les activitats industrials de fabricació i comercialització de 

ciment i derivats, més dues pedreres (àrids i ciment) pròximes al barri. 

CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES DE LA SECCIÓ

Pel que fa a l’evolució de la població al barri del Tacó, segons el padró d’habitants, el 

barri ha passat de 1.193 habitants l’any 2001 a 1.450 a finals del 2007. Actualment, 

la població del Tacó suposa un 2,2% del total a Vilanova i la Geltrú. 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL BARRI DEL TACÓ I A VILANOVA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TACÓ 1.193 1.216 1.263 1.294 1.339 1.344 1.421 1.450
VILANOVA 53.437 54.818 58.283 60.136 61.993 63.171 64.315 65.723
Font: Dades del Padró Municipal a 1 de gener.

Respecte la distribució per grups d’edat, un 17% de la població del Tacó té menys 

de 16 anys, un 70% té entre 16 i 64 anys i finalment un 13% té 65 o més anys. Si 

comparem aquestes dades amb la resta de Vilanova, podrem observar que són 

força similars tot i que en el cas del Tacó el percentatge de gent en edat activa 

(16-64) és lleugerament superior i el de gent gran lleugerament inferior. 

DISTRIBUCIÓ PER GRUPS D’EDAT TACÓ
EDAT DONA HOME TOTAL % TACÓ
0-15 113 140 253 17%
16-64 467 543 1.010 70%
65 I MÉS 107 80 187 13%
TOTAL 687 763 1.450 100%
Font: Dades del Padró Municipal a 31-12-2007



Pel que fa a les nacionalitats, al barri del Tacó hi ha un 16% de població de 

nacionalitat estrangera una dada similar a mitjana de Vilanova i la Geltrú. De les 231 

persones de nacionalitat estrangera gairebé el 70% són marroquins (158 veïns). 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ TACÓ

NACIONALITAT ABSOLUTS % ABSOLUTS %
ESPANYOLA 56.711 86% 1.219 84%
ESTRANGERA 9.012 14% 231 16%
TOTAL 65.723 100% 1.450 100%
Fonts: Padró Municipal 31-12-2007

EQUIPAMENTS I SERVEIS PROPERS A LA PLAÇA
L’equipament més significatiu del barri és el Centre cívic que té la peculiaritat de ser 

un centre llargament reivindicat pels veïns. Aquest espai és l’únic que ja existia 

abans de l’any 1989, ja que es va crear durant la primera legislatura dels 

Ajuntaments democràtics (1979-82). En un primer moment el local era la seu de 

l’Associació de Veïns i oferia alguns serveis per adolescents, una ludoteca o un 

Esplai. A partir del 89 va passar a ser un local municipal pròpiament dit, se li va 

assignar un director  i es va elaborar el reglament de règim intern. Degut a algunes 

mancances de l’espai, l’any 2000 es va tancar el centre i es van fer unes reformes 

completes que van acabar al 2001 quan es va inaugurar l’actual Centre Cívic.  

El nou centre cívic, ofereix moltes possibilitats per què disposa de moltes sales aptes 

per desenvolupar diferents usos, una sala d’actes de grans dimensions i un bar que 

dona vida a l’equipament. A més s’hi desenvolupen molts cursos i activitats que fan 

que l’espai s’hagi obert a la ciutat i que no s’utilitzi únicament pels veïns del barri. 

Dins del centre cívic trobem serveis com l’Espai Jove i Espai d’Acció, ludoteca el 

Llampec, el Connecta’t i el Crea i Aprèn. Pel que fa a altres equipaments propers al 

barri cal destacar l’ Escola Ginesta, IES Joaquim Mir, Cementiri.

ENTITATS I XARXA ASSOCIATIVA DEL BARRI DEL TACÓ

Associació de Veïns del Tacó (té més de vint anys d’història), Mans Unides, 

Associació Afectats AFIMSA Fòrum,Amics de la Pintura, Country Caraban.  



XARXA D’ESPAIS PÚBLICS AL BARRI

El barri del Tacó destaca per la poca quantitat d’espais públics. De fet, només 

trobem el parc del carrer València (l’espai de darrera el centre cívic), els Jardí de 

Mossèn Josep Llaverias i la plaça del Sol (que per la seva morfologia no es pot 

considerar una plaça). 

3. MORFOLOGIA de L’ESPAI 

L’espai a estudiar està situat darrera del Centre Cívic del Tacó (no té nom):

• Pel que fa a la geometria de l’espai, és una plaça  totalment unitària (sense 

racons fora de visió) de dimensions reduïdes. És un espai força ambigu 
entre la plaça urbana i el jardí per a l’estada. 

• A l’espai s’hi accedeix des de 2 accessos, un des del C/ València i un des 

del Centre Cívic del tacó quan està obert.

• Tres dels quatre laterals estan edificats (en algun d’ells hi ha presència de 

residencial) cosa que fa que l’espai quedi força amagat. Destaca per ser un 

espai poc il·luminat 

• Destaquen dues zones: una part asfaltada on hi trobem unes porteries de 

futbol i en l’altre de terra amb alguns pins on hi trobem uns bancs i uns 

gronxadors. És molt concorregut com a lloc de pas (del carrer València a 

l’Avinguda Vilafranca).   

• Hi ha presència  de residencial al C/ València. 

• L’espai és sobri i no gaire confortable ja que no convida a l’estada. 

Respecte la morfologia de l’espai, cal destacar algunes modificacions que s’ha fet a 

la plaça especialment a partir de la reforma del centre cívic l’any 2001:

- Es van substituir els jocs infantils de ferro per uns de fusta i posteriorment es 

va posar una tanca als voltants dels mateixos. 

- Es va encimentar una part de la plaça i s’hi van instal·lar unes porteries de 

futbol. 

- Degut a algunes molèsties que provocava el fet de jugar a futbol a la plaça, es 

van instal·lar posteriorment unes tanques. 



4. ELS USOS I USUARIS DE L’ESPAI

En primer lloc, cal destacar que la plaça del carrer València es caracteritza per ser 
una plaça de barri, en la qual s’hi desenvolupen els actes per la festa major (per 

exemple la cucanya), el carnaval o activitats vinculades al centre cívic (hi fan la 

castanyada, la festa de Sant Jordi i també utilitzen la plaça els joves dels Espais 

Jove i d’Acció). També és un espai lúdic pels infants i joves del barri que utilitzen la 

pista de futbol i els jocs infantils. En aquest sentit, en general l’espai es caracteritza 

per ser un lloc de trobada i de relació dels veïns del barri especialment en festes i 

activitats organitzades des de l’associació de veïns. 

A partir de les entrevistes realitzades, segons sembla els usuaris més conflictius de 

l’espai són joves (des d’adolescents fins als trenta anys) que consumeixen haixix i 
passen l’estona (especialment als bancs situats prop dels jocs infantils). Els joves 

sovint comparteixen l’espai amb els nens que juguen a la plaça. Cal destacar que 

l’espai és un lloc de pas des del C/ València a l’avinguda Vilafranca i per tant de 

dia l’espai és força concorregut.   En general, aquest joves no són usuaris del 
centre cívic malgrat la proximitat de l’equipament. Davant d’aquesta necessitat, 

des de la Regidoria de Serveis Socials l’any 1991 es va crear l’Espai Jove i 

l’Espai d’Acció que dona la possibilitat a joves de 10 a 15 anys de realitzar activitats 

de lleure que contribueixin al seu desenvolupament personal i la seva integració 

social en horari extraescolar. Són activitats dirigides per monitors i supervisades per 

un educador social. 

Respecte l’ús que fan els joves, no existeixen denúncies formals dels veïns ja 

que en general estan acostumats a aquest tipus d’ús. Pel que sembla, perceben el 
consum de haixix com quelcom normal i a més tampoc perceben els joves com 

a molt conflictius ja que els coneixen de tota la vida. Si més no, els veïns si que 

es queixen de manera informal a la directora del centre cívic o al policia de barri ja 

que els joves fan un ús intens de l’espai i per què a vegades porten gossos i 
embruten. També s’ha esmentat en les entrevistes que hi ha hagut algun robatori al 

centre cívic.  

Una de les característiques més sorprenents del Tacó és que manté un control 

social informal típic dels pobles petits. És a dir, que quan hi ha algun conflicte 



entre gent del barri tothom se n’assabenta al moment. De fet, els joves 

reconeixen que no es passen amb la gent del seu barri. Pel que sembla, alguns dels 

joves i altres usuaris més grans, manifesten una actitud similar als veïns de la 
plaça de la Rajanta en el sentit que tenen una certa sensació de degradació i 

d’aïllament del barri respecte la resta de la ciutat. 


