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VISITA AV BARRI DE MAR 

 

Divendres 15 de novembre de 2013 

(darrera actualització juliol 2014) 
 
Assistents:   

o Neus Lloveras, Alcaldessa i Joan Giribet, regidor d’Urbanisme, 
Obres i Habitatge 

o Luis Luengo, president de l’AV i una persona més de la junta. 
 

 

 
MERCADAL DE MAR 
 

A partir del mes de juliol el Mercadal 
de Mar canvià la seva ubicació 
habitual i quedà instal·lat als carrers 
de la Llibertat, Conxita Soler i rambla 
de la Pau. 
 
Aquest fet ha provocat problemes de 
mobilitat a aquesta zona i, per 
aquesta raó l’AV va reclamar fer del 
carrer Llibertat una zona per a 
vianants. 
 

 
En la visita també es va mantenir un encontre amb els paradistes del Mercat 
de Mar i aquests sol·licitaren millores en l’accés i la retolació del mercat.  
 
 
 
CAN PAHISSA 
 
 
El mateix dia es visita Can Pahissa, i 
des de l’AV es demana que es tingui 
cura del seu manteniment, doncs és 
una casa molt antiga i de catàleg. 
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SOLARS SENSE MANTENIMENT 
 
Es visiten uns solars a la zona de l’Eixample, actualment amb restes de 
material de construcció.  El veïnat sol·licita a l’Ajuntament que aquest trobi 
alguns usos útils per a aquests solars, sense gaire cost. 
 

L’Ajuntament està en 
contacte amb la propietat 
dels esmentats terrenys i els 
ha sol·licitat la seva neteja 
amb un requeriment 
urbanístic.   
Per altra banda, 
l’Ajuntament els ha plantejat 
als propietaris una cessió 
d’aquests a l’Ajuntament.   

 
 
PARC DE BAIXAMAR 
 
Els veïns, a la zona esportiva del parc, sol·liciten una font. 
 
L’esmentada petició es troba en curs. 
 
 
ZONA VERDA DE MAR 
 
En la visita els veïns mostren, als representants del consistori, la zona verda 
de mar que hi ha al darrera del passeig del Carme. 
 
Aquesta zona està afectada per una proposta de modificació del Pla General 
d’Urbanisme per permetre edificar-hi, concretament entre l’illa entre el 
passeig del Carme i carrer Meridional i rambles Pirelli i Lluís Companys. 

 
 
 
 
Amb força pressió veïnal, al Plenari 
Municipal de desembre 2013, s’acorda 
per majoria, rebutjar aquest projecte de 
construcció. 
 
 
 

Des de l’AV es manté un contacte constant amb l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú pel bon manteniment del barri. 


