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La ciutadania escull 'Rambla del Far' per denominar la 
urbanització del torrent de la Pastera  

Els vilanovins i vilanovines que aquest matí s'han apropat al torrent de la Pastera 
per conèixer de primera mà el seu estat d'urbanització i participar en l'elecció del 
nom que tindrà aquest nou indret s'han decantat majoritàriament per l'opció 
'Rambla del Far'.  
 
Els ciutadans i ciutadanes podien escollir entre un total de quatre noms o 
proposar-ne un de nou. En aquest sentit, s'han registrat un total de 164 vots, 
90 dels quals han estat per �Rambla del Far', 31 per 'Rambla de Mar', 13 per 
'Rambla de la Pastera' i 4 per 'Rambla de les Xarxaires', mentre que la resta de 
vots, un total de 26, aglutinaven noms molt variats proposats pels mateixos 
votants.  

 Imatge de la cartellera amb el total de vots penjats 
 
Descarrega't la foto 
 

Imprimir  Enviar

'Rambla del Far' ha rebut un toal de 
90 vots 

Mes de 160 persones han 
participat en l'elecció del 
nom, que s'ha dut a terme 
durant la jornada de portes 
obertes celebrada aquest 
matí. Els ciutadans i 
ciutadanes podien triar entre 
quatre noms o proposar-ne 
un de nou
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Després d'aquest procés participatiu, la Regidora de Participació de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú farà arribar el nom guanyador a la Comissió de 
Nomenclàtor per tal que estudiï la possibilitat d'anomenar 'Rambla del Far' al 
nou espai creat amb el cobriment i urbanització del torrent de la Pastera.  
 
La jornada ha comptat amb la presència de Joan Ignasi Elena, alcalde de VNG; 
Iolanda Sánchez, primera tinent d'alcalde i regidora de Governança, Participació i 
Medi Ambient; Juan Luís Ruiz, quart tinent d'alcalde i regidor de Serveis Viaris; 
Joan Martorell, regidor d'Urbanisme i Planejament; Xavier Oller, regidor de 
Projectes urbanístics, Paisatge i Habitatge; i Míriam Espinàs, regidora d'Educació 
i Treball, Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat.  

Els ciutadans han pogut consultar diversos plafons informatius 
 
Descarrega't la foto  
 
L'alcalde de la ciutat s'ha mostrat molt satisfet d'estar a punt de veure feta 
realitat "una de les reivindicacions històriques del barri", i ha explicat que 
aquesta nova rambla "esdevindrà el centre neuràlgic del barri".  
 
A banda de poder triar el nom d'aquest nou espai, els assistents a la jornada de 
portes obertes han pogut comprovar l'avançat estat de les obres d'urbanització, 
que es preveu que estiguin finalitzades durant el proper mes de juny. A més a 
més, també han pogut consultar els diversos plafons informatius instal·lats sobre 
l'evolució dels treballs realitzats.  
 
Descarreg'at la foto de portada 
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