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1. L’espai públic de VNG 
 

 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat mediterrània amb un clima que convida a fer vida al 
carrer la major part de l’any. Els seus parcs, places i espais a l’aire lliure són diàriament 
punt de trobada i relació, on la ciutadania crea vincles afectius amb la seva vila i 
desenvolupa sentiments de pertinença i respecte. La preservació d’aquests espais verds 
és responsabilitat de tots, i vetllar pel seu bon estat fa que sempre tinguin un lloc 
destacat dins l’entramat urbà de la ciutat. 
 
A Vilanova i la Geltrú els parcs, jardins, carrers i places arbrades constitueixen una 
important aportació a la biodiversitat i, alhora, fan d’aquesta una ciutat més agradable i 
respectuosa amb el medi ambient, establint principis i mecanismes de sostenibilitat. Les 
actuacions que, en matèria de jardineria, es mostren en aquest dossier tenen com a 
element comú les polítiques d’estalvi d’aigua i d’utilització responsable dels recursos 
hídrics. 
 
La instal·lació, cada vegada més freqüent, de gespa artificial, que no requereix de reg, la 
implantació de sistemes de reg automàtic, amb els quals es redueix notablement el 
consum d’aigua, així com la substitució de plantes que, per la seva tipologia, estan més 
adaptades al nostre clima i que per tant no requereixen de reg periòdic, son algunes de 
les diferents mesures que s’han tingut en compte, per tal de contribuir a la millora de 
nostre entorn.  
 
Actualment hi ha plantats 18.356 arbres de diferents espècies, hi ha  94.621 metres 
quadrats de zones amb sauló;  32.975 metres quadrats de zones amb gespa;  62.802 
metres quadrats de zones de prada; 11.852 metres quadrats de zones arbustives; 
10.068 metres lineals de tanques arbustives i  902 metres quadrats de làmines d’aigües. 
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2. Vilanova i la Geltrú, ara fa un any. Nou servei de manteniment de 
parcs i jardins  
 
L’1 d’octubre de 2008 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar el nou contracte de 
jardinera amb l’empresa Cespa i el conveni amb l’empresa Tegar pel manteniment dels 
parcs i jardins de la ciutat.  
 
D’aquesta manera s’iniciava una nova gestió del Servei de jardineria municipal i, alhora, 
es donava compliment a la voluntat expressada per l’equip de govern, dins el Pla de 
Mandat, d'ampliar els serveis de manteniment de parcs i jardins. 
 
La concessió a l’empresa Cespa es va fer per un període de dos anys, amb un import 
d'1.709.825, 64 euros el primer any i de 2.422.135,69 euros el segon any, el que 
representa un total de 4.131.961,33 euros.  
 

 

 
 
La nova adjudicació ha suposat, en aquest primer any, aconseguir un seguit de millores 
respecte a l'anterior contracte, tant pel que fa a les freqüències i qualitat de la neteja, 
com en relació a la conservació, millora i manteniment dels diferents espais verds. 
 
Amb el nou contracte, la ciutat s’ha dividit en dues zones, la nord i la sud. D’aquesta 
manera cada sector disposa d’equips pel manteniment d’escocells i zones de sauló, 
gespes, desbrossada general, manteniment general, manteniment de la xarxa de reg i 
neteja.  
 
Altres millores de la nova gestió, que ja s’han posat en marxa en aquest primer any, han 
estat el sistema de control intern i de comunicació entre l’empresa Cespa i els serveis 
tècnics de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de Pda i Gps, així com el 
sistema de control immediat de les actuacions online, el que ha permès disposar 
d'històrics i saber que s’ha estat fent en cada moment.  
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2.1. Conveni amb Tegar 
 
La posada en marxa de la nova concessió del Servei de Jardineria ha coincidit en el 
temps amb el nou conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Tegar,  per un 
import de 334.000 euros anuals.  
 
A banda de mantenir els diferents grups de treball que realitzaven feines de jardineria en 
determinades zones i espais públics de la ciutat, aquest acord també ha permès poder 
crear un nou equip de treball, format per persones amb problemes d’inclusió social, 
destinat a la neteja dels espais de jocs infantils i al manteniment de totes les jardineres 
de la ciutat. 
 
2.2. Espais de Tegar 
 

Can Pahissa Parc de la Quadra d’Enveja 
Ribes Roges 1, Parc Museu Romàntic Can Papiol 
Ribes Roges 2, Parc Museu del Mar 
Ribes Roges 3 Parc Masia Nova 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer Plaça dels Ocells 
Parc de Gumà i Ferran Arbrat viari de l’Aragai 
Accessos a la platja Ronda Ibèrica 
Verger dels Moixons Can Pahissa 
Jardins del Mercat de Mar Platges de Ribes Roges i d’Adarró 
Espai entre el carrer del Joncar i 
carrer de les Ones 

Espai de la rambla de Lluís 
Companys 

Espai de la ronda de la Mar 
Mediterrània 
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3. Més personal i més mitjans   
 
Un dels aspectes més positius de la nova gestió de la jardineria municipal, i d’acord 
amb el compliment del contracte signat amb l’empresa Cespa, ha estat el notable 
increment de la plantilla de treballadors. Si les contractacions en aquest primer any 
han arribat fins als 30 operaris, la previsió per l’any 2010 és incorporar més 
personal fins arribar a una plantilla de 41 treballadors. 
 
Amb la incorporació de més personal es reforçaran els equips de neteja durant els 
mesos d’estiu, caps de setmana i dies festius, alhora que es disposarà d’un equip comú 
d’esporga que es formarà amb personal de les diferents brigades.  
 
També les eines i la maquinària que utilitzaran els treballadors de la jardineria municipal 
s’incrementarà durant aquest segon any de contracte. Vehicles adaptats per treballar en 
espais reduïts, màquines per excavar i realitzar moviments de terres, maquinària 
especial per fer esporga d'alçada, vehicles per fer el manteniment i la sega de la gespa, 
camions per fer el reg, camions per carregar material, remolcs o trinxadores de restes de 
poda són, juntament amb maquinària complementària com podadores, segadores, 
serres elèctriques, tisores neumàtiques, o un tractor amb braç, alguns dels mitjans amb 
que compten els operaris per realitzar la seva feina. 

Cespa ha destinat 2.023.045 € en l'adquisició de vehicles i maquinària amb l'objectiu de 
millorar el servei i guanyar en agilitat i eficàcia. Aquest augment dels recursos humans i 
tècnics repercutirà amb la millora del servei, fent més visible les diverses actuacions que 
es vaguin realitzant al llarg d’aquest proper any.  
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3.1.Relació de vehicles i maquinària del servei 
 
Aquests són els mitjans tècnics amb que compten els treballadors i treballadores de 
l’empresa Cespa per realitzar les tasques habituals del servei de manteniment de la 
jardineria municipal.  
 

 3  Vehicles amb caixa basculant de petites dimensions que afavoreixen l'accés a 
espais reduïts. Aquests vehicles es fan servir tant per l'equip de manteniment de 
neteja d'espais públics, com per l'equip de manteniment d’escocells i zones de 
sauló.  

2 Màquines per a fer excavació i moviment de terres, dotades d'una rasadora, 
pales i retroexcavadora. 

3 Màquines per a fer l'esporga d'alçada, dotades de braços hidràulics i cistella, 
amb capacitat per a un operari i connexions d'aire comprimit pel funcionament 
de tisores i motoserres 

1 Vehicle de tres places amb caixa basculant, dotada amb braç hidràulic, que es 
dedicarà principalment als equips de sega i manteniment de la gespa. 

4 Vehicles de set places amb caixa basculant i plataforma elevadora que 
utilitzaran, principalment, els equips de manteniment general i manteniment i 
sega de gespa 

2 Camions de 12 i 15 tones, respectivament, amb caixa basculant i braç hidràulic 
amb pinces que s'utilitzaran, principalment, en la recollida de restes d'esporga i 
transport de materials.  

 1 Camió dedicat al reg dels espais verds 

2 Tractors que s'utilitzaran per desbrossar zones verdes i talussos, dotats amb 
plataforma, braç hidràulic, llauradora i fresadora.  

2 Vehicles de 5 places destinats a l'inspecció del servei de parcs i jardins 

3 Remolcs dedicats al transport dels tractors tallagespes i altres materials 

1 Vehicle de 7 places amb caixa tancada pel manteniment general  

1 Vehicle de 3 places amb caixa tancada per l'equip de manteniment de la xarxa 
de reg 

1 Trinxadora de grans dimensions que s'utilitzarà per reduir el volum de les restes 
de l'esporga  

14 Bufadores per fer la neteja després dels treballs, a través d'expulsió d'aire  
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13 Desbrossadores per desbrossar i retallar vores i marges. 

1 Desbrossadora per a espais mitjans 

5 Retalla bardisses, per al retall de bardisses i arbustos 

2 Segadores de gespa per a espais grans 

1 Màquina de neteja per sistema d'aigua 

2 Bidons de tractaments fitosanitaris de 100 litres 

1 Canó per al tractament fitosanitari controlat per comandament a distància.  

4 Màquines per la sega de la gespa  

13 Motoserra per fer l'esporga i la tala d'elements vegetals 

1 Trinxadora per triturar les restes vegetals 

4 Bidons de 20 litres per fer petits tractaments fitosanitaris 

2 Compressors de poda 

1 Braç desbrossador amb plataforma 

 
 
4. ACTUACIONS I MILLORES FETES 
 
4.1. Treballs de millora a la jardineria de la ciutat durant aquest primer any  

A llarg dels darrers mesos, l'empresa concessionària del manteniment dels parcs i 
jardins de Vilanova i la Geltrú, Cespa, conjuntament amb l'empresa vilanovina 
especialitzada en jardineria Tecjardí ha dut a terme diversos projectes de millora en 
diversos espais de la ciutat. 
 
- rotonda de la carretera de l’Arboç 
 
Aquesta ha estat una intervenció provisional, pendent de la finalització de les obres de 
continuació de la ronda ibèrica. Aquest caràcter no definitiu fa que els elements 
ornamentals que s’hi van instal·lar es puguin traslladar i aprofitar en futures 
intervencions. L'actuació a la rotonda, que no disposa de sistema de reg, va consistir en 
la col·locació de diverses capes de grava al perímetre exterior i gespa artificial al 
perímetre interior. L'acció es va completar amb la creació de tres zones amb plantes de 
flor.  
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- rotonda entre la ronda d'Europa i la ronda Ibèrica 
 
Els treballs realitzats en aquest espai van consistir en la instal·lació d'una zona de 
grava al perímetre exterior i un gran parterre floral a l'interior de la rotonda.  
 
- jardins verger del Mestre Toldrà  
 
La intervenció en aquest espai es va concentrar en els parterres i l'antiga cassoleta de la 
font, amb la incorporació de diversos tipus de plantes amb flor i gespa artificial, i 
l'eliminació definitiva de l'heura que havia provocat problemes de filtracions d'aigua a les 
antigues parets de pedra i terra del castell.  

       

- jardineres de la plaça del Xoriguer 

L’actuació sobre la jardineria en aquest espai va consistir en canviar el tipus de plantes 
arbustives que hi havia a les jardineres que envolten la plaça, amb espècies més 
adaptades a la seva ubicació. Les noves plantes tenen una floració més àmplia, que 
durarà bona part de l’any.  Aquestes millores estaven incloses dins un pla general de 
millora de la plaça del Xoriguer, que incloïa la reparació dels murs, bancades i jardineres 
que envolten la plaça, així com la reparació i canvi total de les peces que fan de seients 
a les grades. La intervenció també va servir per repintar i substituir alguns elements del 
mobiliari urbà i la renovació dels jocs infants.  
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- jardineres de la plaça d’Enric Cristòfol Ricart 

 
Les obres de millora dels parterres de les jardineres que hi ha a la plaça d’Enric Cristòfol 
Ricart van començar aquest mes de setembre. Consensuats amb l’associació de veïns, 

els treballs consisteixen en la instal·lació d’un nou sistema de reg automàtic que 
permetrà subministrar aigua als diferents parterres que hi ha a la plaça. Aquest nou 

sistema de reg permetrà millorar notablement aquests espais verds, ja que possibilita la 
plantació de noves espècies de flors, arbusts i arbrat . A més, i per tal d'evitar la 

proliferació de males herbes, es farà una estesa d'escorça de pi a tot el fons del parterre.  
 

       
 
4.2. Campanya d’esporga d’arbres  2008-2009 
 
Tres equips del servei de manteniment de parcs i jardins van començar, el mes 
d’octubre de 2008, la campanya d’esporga d’arbres de fulla caduca, que es va allargar 
fins al mes de març.  
 
Les zones on es va efectuar la poda van ser:  Aiguacuit, Molí de Vent, ronda Ibèrica, 
Sant Joan nord, Santa Maria de Cubelles, el Prat, passeig Marítim, rambla Principal, 
rambla de la Pau, carrer de Francesc Macià, avinguda de Cubelles i la Bòbila. A més, es 
van podar la totalitat de les moreres i altres alineacions arbrades aïllades. 
 
En total es van esporgar un total de 6.432 arbres i 10 quilòmetres lineals de tanques 
arbustives. Del total de les unitats esporgades hi havia 1.324 palmeres i 435 plataners 
de grans dimensions. La resta d'arbres, de mida mitjana, corresponien a les diferents 
espècies alineades en voreres i places ( mèlies, oms, xops, truanes i la totalitat de les 
moreres de la ciutat)  
 
Les tècniques utilitzades per fer l'esporga van variar en funció de l'espècie, la mida i la 
ubicació, emprant procediments com la brocada llarga, el retall i la reducció de capçada.  
 
L’esporga dels arbres de fulla perenne, que hi ha plantats en diferents punts de la ciutat, 
s’ha anat realitzant en funció de les seves necessitats o afectacions.  
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Val a dir que, gràcies al nou servei de jardineria es millorarà la freqüència de la poda dels 
arbres. A tall d’exemple, i segons el nou calendari de treball, l'esporga dels plataners 
s'efectuarà cada cinc anys. 
 
 
4.3. Campanya 2009 tractament de la processionària  
 
Amb aquesta actuació, de caràcter anual, és pretén és reduir la presència dels cucs de 
la processionària al municipi de Vilanova i la Geltrú, i evitar així les molèsties que 
aquests insectes ocasionen a la població, ja que són urticants.  
 
La nova maquinària amb la que s’ha realitzat la darrera campanya ha permès realitzar 
una actuació més eficaç, ja que s’ha pogut tractar tota la capçada dels pins afectats, 
independentment de la seva alçada.  
 
El tractament que utilitza el servei de jardineria és innocu per a les persones i animals de 
companyia, i respectuós amb el medi ambient, a ser aquest un tractament biològic 
(Bacillus thuringiensis) 
 
Els resultats obtinguts d’aquesta darrera campanya preventiva han estat molt positius, ja 
que l’eficàcia del tractament ha estat del 99%. 
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• Passeig Marítim   

     
• Plaça del Consolat de Mar 

      
• Plaça de la Sardana  

  
• Parc dels Pobles d’Espanya 

• Recinte Policia Local  
      

• Carrer i plaça de Josep Coroleu 
   

• Blocs de San Joan  
      

• Plaça del Xoriguer  
      

• Plaça de l’Anxaneta  
      

• Plaça de Catalunya  
      

• Parc del Molí de Vent  
     

• Espai del Molí de Vent  
     

• Parterre Escola Sant Bonaventura
    

• Plaça de Cal Ganeta  
      

• Carrer de València  
   

• Masia d’en Frederic  
      

• Plaça de l’Arquebisbe Armanyà 
     

• Masia d’en Cabanyes  
      

• Pistes d’Atletisme   
     

• Plaça dels Pins    

• Plaça de les Casernes  
     

• Jardins de Can Giró   
     

• Mas Serò    
     

• Carrer de l’Aigua    

• Passatge del Doctor Thebussem • Cruïlla ronda Ibèrica amb carrer del 
Doctor Zamenhof   

• Plaça de cal Xixu   
     

• Av. de Lluís Companys  
     

• Parc de Gumà i Ferran  
     

• Regina Parc   
     

• Plaça dels Crespellins   
     

• Parc de Ribes Roges  
      

• Jardins del Far de Sant Cristòfol 
   

• Parc de la Quadra d´Enveja 
  

• Carrer  d’Olivella   
     

• Plaça de l’Associació d’Alumnes 
Obrers  

• Fondo Somella 
 

• Plaça de l’Era 

• Pi Gros 
 

• L’Aragai 

• Corral d’en Roc • La Bòvila 
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Escoles 
 

• CEIP Pompeu Fabra  
  

• CEIP Llebetx    

• CEIP Cossetània   
  

• CEIP Margalló    

• CEIP Aragai   
  

• CEIP Canigó   

• CEIP Arjau 
 

 

 
 
 
4.4.Treball amb les escoles  
 
Educar en el respecte cap al nostre entorn pot ser una bona manera d’ajudar a mantenir 
en bon estat de conservació els espais verds d’una ciutat. Per això, és important afavorir 
les bones pràctiques entre els més petits, fent-los partícips d’iniciatives que fomentin el 
respecte pel medi ambient, tal i com ve realitzant el projecte Agenda 21 escolar. El seu 
treball es materialitza en diverses accions on els més petits prenen el protagonisme. 
 
Creació d’horts i jardins escolars 
Durant aquest curs, un total de 7 centres educatius de Vilanova i la Geltrú s'han posat en 
contacte amb els responsables de l'Agenda 21, per tal de fer les seves peticions en 
matèria de jardineria, amb l'objectiu de crear nous horts i jardins. En total, enguany s'han 
creat 159 metres quadrats d'hort i 208 metres quadrats de jardí. En aquests espais els 
alumnes han pogut plantar diversos tipus de plantes aromàtiques, així com diferents 
tipus d'hortalisses, el que els permet l'estudi i seguiment del seu creixement.  
 
Per millorar el terra dels jardins i horts escolars s'ha utilitzat el compost provinent de la 
planta de compostatge comarcal, resultant de la barreja de la brossa orgànica i les 
restes d’esporga de l’arbrat de la ciutat.  
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Plantació de flors 
La implicació amb l'Agenda 21 va més enllà de la pròpia escola, ja que són molts els 
centres que participaran en l'embelliment dels parcs i jardins, gràcies a les plantacions 
de flors que es fan en col·laboració amb l'empresa Cespa.  
 
Des del punt de vista lectiu, aquest projecte pretén afavorir l'aprenentatge sobre la 
biodiversitat i les plantes de temporada, continguts que ja es tracten a les escoles a 
través del cultiu de petits horts i jardins. D'altra banda, la participació dels nens i nenes 
en la plantació pretén fomentar la corresponsabilitat entre l'escola i la ciutat en la cura de 
l'entorn proper. Així mateix, es divulga el concepte del verd urbà com a valor ambiental i 
de qualitat dels carrers, alhora que apropa els nens i nenes a la jardineria pràctica. 
 
 

 
 
 
Fins al moment hi han participat una vuitantena d'alumnes. La idea és que aquestes 
plantacions es repeteixin en diferents moments de l'any, de forma que es vagi 
incrementant la participació dels centres interessats a treballar la biodiversitat.  
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5. NOUS ESPAIS VERDS  

         
 
5.1. El parc de baix a mar 
 
Ben aviat, Vilanova i la Geltrú comptarà amb un gran espai verd a l'Eixample de Mar. El 
Parc de Baix-a-Mar. El nou parc, format en un 70% per espais tous com gespa, arbres, 
terra i plantes, ocuparà una superfície de gairebé 4 hectàrees de terreny entre la rambla 
de la Pau i la rambla de Lluís Companys, amb una rambla transversal i un espai verd 
amb dunes com a principals elements destacats. 
 
La nova zona verda de Vilanova i la Geltrú té vocació de buit urbà i comptarà amb 
especies vegetals autòctones o d'altres que ja estan presents a la ciutat com els plàtans, 
els xiprers o les mèlies. El Parc també tindrà un dipòsit per recollir l'aigua de la pluja, 
amb una capacitat de 100.000 litres, que s'utilitzarà per regar. 
 
La zona de gespa formant dunes construirà un amfiteatre natural amb l'objectiu de ser 
un escenari de petit format per tal d’acollir esdeveniments socials i culturals. El recinte 
també inclourà espais per jocs i zones d'ombra.  
5.2. Plaça de la Forca  

             
A finals del mes de març de 2009 van finalitzar les obres de construcció i adequació de 
dos nous espais per al lleure al barri del Fondo Somella. La plaça de la Forca i la plaça 
de la Pagesia.  
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Gràcies a un Pla Ocupacional, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va començar la 
construcció, a finals de 2008, de la plaça de la Forca.  L'espai, de 3.300 metres quadrats 
disposa d'una zona enjardinada de 800 metres quadrats que conté una àmplia varietat 
d'espècies autòctones d'arbres i plantes, distribuïts en diferents parterres. A més, s'hi va 
construir una barana de fusta creant un espai de mirador i s’hi van instal·lar bancs per 
seure i una font.  

Una de les característiques de la nova plaça son els seus accessos, a causa de la seva 
elevació natural. Pensant en afavorir l’accessibilitat del recinte es van construir diverses 
escales de fusta i tres rampes d'accés per a persones amb mobilitat reduïda, de les 
quals dues incideixen directament sobre la plaça. 
 
5.3. Plaça de la Pagesia 

             
La plaça de la Pagesia, també situada al del Fondo Somella, es va començar a construir 
coincidint amb l'inici de les obres d'urbanització del barri. L'espai de 1.200 metres 
quadrats ha estat remodelat a principis d’aquest any coincidint amb la fi dels treballs a la 
plaça de la Forca.  

A més de la zona arbrada, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi va instal·lar una zona 
de jocs infantils, una pista de petanca, i s’hi van col·locar diferents bancs per seure. 
 
 
6. ACTUACIONS PREVISTES  
 
A banda de continuar treballant per la millora de la neteja i el manteniment de la 
jardineria de la ciutat, el servei ha previst portar a terme tot un seguit d’actuacions que 
es concreten en els següents indrets, i que s’aniran realitzant en el decurs de l’any 
vinent. 
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6.1. Adequació de tots els terrenys i solars municipals al barri del Fondo 
Somella.  
 

- Plaça de la Pagesia: millora dels parterres i talussos amb estesa de diferents àrids,  

plantació d’arbustives i retirada d’arbres morts. 

- Plaça de la Forca: plantació de 8 moreres per donar ombra en els espais on hi hagi 

bancs. 

- Terreny entre el carrer dels Arpiots i carrer de la Falç: creació de jardineres amb 

ecotravesses, plantació d’arbustives, enderroc de l’actual vorada i creació de 

rampes adaptades. 

- Terreny al carrer de la Falç: neteja del solar i construcció de dues rampes d’accés. 

- Terreny entre el carrer del Rampí, carrer del Fes, i carrer de la Fanga: anivellament 

del terra, creació d’una nova vorada per marcar els camins i aportació de sauló. 

- Terreny entre l’avinguda de Somella amb la ronda d’Amèrica: creació d’una nova 

vorada per marcar els camins i estesa de sauló als camins resultants. 

- Terreny núm.1 entre el carrer de l’Agricultura i carrer del Magall: neteja i 

desbrossament del solar 

- Terreny entre el carrer de l’Agricultura i l’avinguda de Somella: neteja i 

desbrossament del solar 

- Terreny entre el carrer del Fes i carrer del Càvec: neteja i desbrossament del solar 

- Terreny núm.2 entre el carrer de l’Agricultura i carrer del Magall: creació d’una nova 

vorada a la zona d’estada, moviment de bancs i estesa de sauló. 

- Terreny entre el carrer del Rampí i carrer de l’Agricultura: creació d’una nova 

vorada, perfilat del terreny i estesa de sauló. 

- Rotonda entre el carrer de la Falç i el carrer de l’Agricultura: instal·lació de gespa 

artificial i aportació de ceràmica tritura com a àrid. 
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6.2. Altres accions previstes  
 
Ronda Ibèrica 

        
 
Una altra de les actuacions que, en matèria de jardineria, hi ha previst realitzar en els 
propers mesos és l’arranjament de la ronda Ibèrica, entre la ronda d’Europa i l’avinguda 
de Vilafranca del Penedès. L’actuació prevista consisteix en substituir els xiprers i els 
baladres per palmeres, tal i com s’ha fet a la resta de la ronda Ibèrica en el seu tram més 
nou. També hi ha previst instal·lar gespa als parterres centrals de la ronda.  
 
Creació d’un camp de futbol de gespa artificial al parc de la Quadra d’Enveja,  
 
Fruit d’un projecte conjunt entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Cruyff 
Foundation hi ha prevista la construcció al parc de la Quadra d’Enveja d’un camp de 
futbol de gespa artificial (Cruyff Courts) amb unes dimensions mínimes de 30 x 20 
metres, destinat a la promoció de l’esport i el joc entre nens i joves, amb l’objectiu 
d’inculcar els valors de l’esport, la responsabilitat social, la integració i els valors 
humans, i prevenir el sedentarisme, l’obesitat infantil i les conductes de risc. 
 
Aquesta experiència, molt arrelada a d’altres països com Holanda, el Marroc, el Regne 
Unit o Sud Àfrica, comença a implantar-se ara al territori espanyol. Vilanova i la Geltrú 
serà una de les primeres ciutats de tot el país a comptar amb un Cruyff Courts. 
 
La ubicació d’aquest camp de futbol, d’ús lliure, al parc de la Quadra d’Enveja ve 
condicionada per les característiques idònies de l’espai, i la seva proximitat a diversos 
centres educatius.  
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Instal·lació de reg automàtic als parterres del passeig Marítim per a la implantació 
de gespa  
 
Aquest sistema de reg automàtic permetrà la plantació de gespa tipus C-4, més acord  
amb les característiques climàtiques de la ciutat, ja que no consumeix grans  
quantitats d’aigua, per la qual cosa l’estalvi en el seu manteniment és molt significatiu.  
 
L’actuació en els parterres es complementarà amb la creació d’alguns punt de flor de 
temporada, que tan bons resultats ha donat el darrer estiu, i l’aportació i estesa de sauló 
per anivellar la zona de passeig, molt deteriorada per l’ús i les fortes escorrenties que, a 
causa de la pluja, afecten aquesta zona del passeig. 
 
Campanya de poda d’arbres 2009 – 2010 
 
La nova campanya de poda d’arbres ha començat aquest mes d’octubre i s’anirà 
desenvolupant per fases fins a la primera quinzena del mes de març, que és la data 
prevista per a la seva finalització.  
 

Octubre 2009 
 

Avinguda del Garraf 
Carrer de la Metal·lúrgia 
Carrer de Miquel Guansé 
Carrer de Ca l’Escoda 
Carrer de Sant Roc 

Novembre 2009 Fondo de Somella 
Aiguacuit 
Carrer de l’Aigua 
Passatge de la Farigola 
Ronda Ibèrica 
Masia d’en Frederic 
Carrer d’Ausiàs March 
Carrer de l’Urgell 
Rambla de Pep Ventura 
Carrer de Josep Llança 
Plaça dels Lledoners 
Passeig Marítim 
Passatge del Trobador Cercamon  

Desembre 2009 
 

El Prat de Vilanova 
Escoles ( CEIP i IES)  
La Collada 
Carrer dels Picapedrers 
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Gener 2010 
 

Santa Maria de Cubelles 
Avinguda de Jaume Balmes 
Rambla de Josep Anton Vidal 
Rambla de Josep Tomàs Ventosa 
Rambla de l’Exposició 
Avinguda d’Eduard Toldrà 
Carrer de la Llibertat 
Plaça d’Eduard Maristany 
Masia Nova 

Febrer i Març 2010 (15 dies) 
 
 

Plaça del Sol 
Rambla Arnau de Vilanova 
Rambla del Castell 
Rambla de Salvador Samà 

 
 
 
7. Accions Complementàries 
 
7.1. Inserció Laboral  
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) i 
l'empresa CESPA han iniciat un procés de col·laboració per a la inserció laboral d'un 
jove amb discapacitat intel·lectual.  
 
Des del mes de març de 2006, l'IMET gestiona i desenvolupa el Projecte Timol (Treball 
inclusiu en el mercat ordinari laboral ) que té com a finalitat la inserció de persones amb 
discapacitat intel·lectual en el món laboral normalitzat. Es tracta d'un projecte d’àmbit 
comarcal, finançat conjuntament pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya i tots els ajuntaments de la comarca del Garraf . 
 
Per facilitar la inserció dels i les joves, el TIMOL fa servir la metodologia de Treball amb 
suport, oferint un suport individual que compensa les dificultats que origina la 
discapacitat intel·lectual per aconseguir i mantenir un lloc de treball. Aquesta 
metodologia es basa en formar el/la futur/a treballador/a en el mateix lloc de treball i 
segueix les fases de formació, aprenentatge al lloc de treball amb pràctiques no laborals 
i, finalment, inserció.  
 
Un cop analitzats els diferents llocs de treball de Cespa, i valorada la gran predisposició 
que ha mostrat l'empresa per adaptar algun lloc de treball, s'ha previst iniciar un procés 
de pràctiques amb un dels alumnes del projecte TIMOL que reuneix les competències 
necessàries pel tipus de feina que realitza l’empresa CESPA.  
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7.2. Bicicletes per als treballadors de Cespa 
 
A finals del mes de març de 2009,  l'empresa Cespa va fer lliurament de bicicletes i 
cascs als seus treballadors i treballadores. Una acció que tenia com a objectiu 
mostrar la sensibilitat i respecte de l’empresa vers el medi ambient, així com afavorir 
l’activitat física dels seus treballadors.  
 
La totalitat de la plantilla es va adherir a aquesta campanya, que els compromet a 
utilitzar aquest mitjà de transport, no contaminant, en els trajectes d'anada i tornada a la 
seu de l'empresa.  
 

 

 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, novembre de 2009 
 


