
 

 

 
 

 
 

 
LA RESTAURACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA I LA MILLORA 

DELS EIXOS COMERCIALS CENTREN LA INVERSIÓ 
MUNICIPAL 2017-2018 

 
La plaça de la Vila, postal emblemàtica de la ciutat està sent objecte d’un 
laboriós procés de restauració per tal de recuperar l’original paviment de 
trencadís de marbre.  
 
L’obra, que es va iniciar l’octubre d’enguany comporta complexitats, tant 
en el procés de restauració, perquè comporta un treball gairebé de 
filigrana, com per la convivència de les obres amb totes les activitats que 
tenen per escenari aquest indret.  
 
Per minimitzar l’afectació de les obres de restauració en el calendari 
festiu i cultural de la ciutat, des del Govern municipal es va optar per dur 
a terme el projecte de restauració per fases. Actualment s’està treballant 
en la segona fase de les obres que finalitzarà a mitjans del mes de 
desembre, per tal que la plaça de la Vila pugui acollir totes les activitats 
tradicionals i comercials pròpies de les festes de Nadal. 



 

 

RESTAURACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA 
 
Proposta d’Actuació 
 
L’actuació que té per objecte recuperar les zones malmeses del paviment de la 
plaça de la Vila es va iniciar el 16 d’octubre de 2017. En la primera fase que va 
finalitzar el 6 de novembre de 2017, es va treballar sobre el paviment situat a la 
bada sud. El procés que tècnicament és molt laboriós implica treballar amb 
peces molt petites que es van reposant amb molta cura i precisió. 
 
Finalitzada la Fira de Novembre, es 
va reprendre la intervenció ja en la 
segona fase, a la mateixa banda sud 
de la plaça a continuació del punt on 
va finalitzar la primera fase.  El 
projecte de restauració de la plaça 
de la Vila, amb un pressupost de 
115.000 euros, pretén retornar el 
paviment a les característiques 
originals de construcció de la plaça 
reparant les principals patologies 
detectades pels serveis tècnics de la 
Regidoria de Projectes i Obres de 
l’Ajuntament de VNG: desgast 
generalitzat del trencadís, esquerdes, 
aparició de flonjalls i zones amb pèrdua de vorada. La intervenció consisteix 
doncs a substituir el paviment que presenti esquerdes, flonjalls o bé reposar els 
elements que faltin respectant les figures geomètriques, utilitzant el mateix tipus 
de marbre, si és possible, que hi ha actualment. La superfície total d’intervenció 
és de 847 m2 i permetrà, un cop finalitzada, tornar a gaudir d’una plaça de la 
Vila amb les mateixes característiques que tenia quan es va construir, a la 
dècada dels seixanta del segle passat. 
 
 
Canvis a la zona central 
 

Al centre de la plaça de la Vila, 
sobre una base rectangular de 
marbre s’erigeix l’estàtua del 
prohom vilanoví, Josep Tomàs 
Ventosa. Aquesta base rectan-
gular es retirarà i es rebaixarà a 
nivell de terra, quedant només els 
graons que conformen la base 
més quadrada de l’estàtua, que 
podrà ser utilitzada com un banc 
per asseure-s’hi. Així mateix 
també s’intervindrà sobre les 
peces de marbre buixardat de 

Sant Vicenç que envolten el monument, si estan malmeses. Un cop hagin 
finalitzat les diferents fases de treball, es procedirà a fer el poliment de la plaça 
ja restaurada. Amb aquesta actuació també es pretén millorar el grau de 
lliscament que presenta la plaça de la Vila actualment. 
  



 

 

 
 
MILLORA DELS EIXOS COMERCIALS 
 
 
Proposta d’Actuació 
 
La millora dels eixos comercials de la ciutat és un projecte que s’ha iniciat aquest 
octubre de 2017 i que s’allargarà fins a la primavera de 2018. Es tracta d’un 
projecte ampli i ambiciós que suposarà destinar una inversió de 261.000 euros a 
la millora de l’espai públic de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’objectiu, un cop identificades les problemàtiques existents i les causes que les 
generen, és fer una proposta global que contempli tant les intervencions de 
reparació com altres millores relacionades amb la mobilitat o la reordenació de 
l’espai públic per tal que sigui compatible amb els diferents usos i necessitats 
que té la ciutat. 
 
A més el projecte té la voluntat d’atendre i donar resposta a les demandes que 
la ciutadania, entitats, associacions comercials i agents econòmics fan arribar al 
Govern municipal en les trobades sectorials que periòdicament es realitzen. 
Aquest doncs, és un projecte de ciutat que s’anirà executant per fases fins a la 
primavera de 2018. 
 
La primera intervenció realitzada, que ha suposat una inversió de més de 8.000 
euros (8.1116,17€) es va dur a terme a mitjans del mes d’octubre d’enguany a 
la cruïlla del carrer dels Caputxins amb els carrers de Sant Joan i de Sant Pau. 
En aquestes cruïlles es va realitzar la reparació de l’enduriment de la base de 
morter amb formigó i es van refer els creuaments recuperant les mateixes 
llambordes.  



 

 

Continuació del pla de millora dels eixos comercials 
 
El pla de millora dels eixos comercials contempla un total de 9 actuacions. Amb 
la voluntat que la ciutat pugui continuar amb la seva activitat comercial, social, 
lúdica i cultural les intervencions s’han programat evitant interferir en dates de 
plena activitat com la campanya comercial de Nadal o el Carnaval. 
 
Entre gener i febrer de 2018 s’abordarà l’actuació 2 que preveu la millora dels 
carrers dels Caputxins i de Sant Sebastià i a les cruïlles amb la plaça de la Vila, 
la plaça dels Cotxes i la plaça de les Cols. També en aquest primer trimestre del 
nou any es realitzarà l’actuació 3, millorant el carrer de l’Aigua entre la plaça de 
les Neus i el carrer de Sant Francesc. En aquest punt es proposa la substitució 
de les franges longitudinals de rodera per asfalt.  
 
L’actuació 4 abordarà la millora del mobiliari urbà (bancs) la plantació de 
margallons a les jardineres i manteniment dels escocells de l’arbrat i tasques de 
repintat de fanals i cartelleres a la zona de la rambla Principal i rambla de la Pau, 
mentre que l’actuació 5 contempla la reparació del paviment de la cruïlla del 
carrer del Comerç amb els carrers de Sant Pere i de Sant Antoni. 
 
De març a maig de 2018 es preveu realitzar l’actuació 6 que ve definida per la 
millora dels creuaments de la rambla Principal entre els carrers del Jardí-Sant 
Joan i del carrer del Recreo-Miguel de Cervantes, així com la substitució de les 
peces centrals malmeses; refer les franges transversals, refer trams de 
llambordes i revisar les pilones. 
 
Finalment, el pla de millora també contempla accions de millora que tenen 
l’objectiu de fer la ciutat més accessible. Amb aquesta voluntat és que 
s’intervindrà entre els mesos d’abril i maig de 2018 al carrer de Tetuan on 
s’ampliarà la vorera. També es faran millores al pas sota la via de la rambla de 
la Pau i s’actuarà sobre el mobiliari urbà. 

 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
28 de novembre de 2017 

 
 


