
  

 

 

ANNEX 3  

SÍNTESI DELS ARGUMENTS 
EN BASE ALS QUALS ES 
JUSTIFICA EL CARÀCTER 
PREVALENT DE LA 
PROPOSTA PER SOBRE DE 
LES PREVISIONS DEL PGO 
VIGENT 

 





 

 

 

 

1. "Estudi dels transports i la circulació a la ciutat de Vilanova i La Geltrú i les seves rodalies" 

Alfred Morales / Joaquim Fenollosa 

abril 1982 

Objectiu: realitzar diagnosi de la problemàtica circulatòria, d'estacionament i dels transports 

públics. 

Proposta: unir els accessos amb el centre i travessar la ciutat sense passar pel centre. 

 

Dades/criteris: El 80% dels viatges interns a la ciutat es fan a peu, el 15% en cotxe i el 3% en 

transport públic. Inexistència de pàrquings públics: estacionament al carrer. Falta d'itineraris 

clars i jerarquitzats en els dos sentits: mar-muntanya i transversals. Major problemàtica a 

l'estiu (platja) i els dissabtes (mercat). 

Entre els eixos bàsics en sentit mar muntanya: carrer de Santa Anna i rambla Samà (no es 

parla de la obertura fins Cap de la Creu). 

Construcció d'un pàrquing soterrat (c/ Ballester). Prioritzar el sentit únic de les vies i no el 

doble sentit. Senyalització informativa. Renovació del transport col·lectiu. 

 

2. "Estudi de mobilitat i accessibilitat de Vilanova i La Geltrú" 

Consulting FormaPlan SL 

Desembre 1997 

Objectiu: identificar el model dels desplaçaments més adaptat i respectuós amb l'entorn 

urbà. 

Proposta: reduir velocitat dels vehicles. Concepció cel·lular (cèl·lules/passadissos urbans) i 

jerarquització de la xarxa (principal, secundària i de servei). Zones de prioritat invertida i 

zona 30. 

 

Dades: ronda Europa, Pg. Marítim, c/ Zamenhof i ronda Ibèrica com a anella. 

Bona part dels desplaçaments dins de Vilanova es fan a peu (54%) i ús relativament baix del 

vehicle individual (34%). Molt poc ús del transport col·lectiu (12%) -valors de referència: 34, 

35 i 31%- 

Sobre el sector: eix rambla Samà i c/Aigua com a zona 30. La Rambla s'insinua oberta fins 

Cap de la Creu. (plànol 19), però no té caràcter principal sinó secundari. 
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3. "Estudi de mobilitat al municipi de Vilanova i La Geltrú. Millores del servei urbà del 

transport col·lectiu" 

Consulting ALG SA (Advanced Logistics Group) 

Ultima versió setembre 2001 

Objectiu: aconseguir un pla de millores de la xarxa de transport urbà col·lectiu. 

Proposta: Passar de les dues línies urbanes d'autobús a quatre per a tot el nucli. El sector 

Cap de Creu es veu afectat per la circulació de dues de les línies en sentit nord-sud (c. 

Guansé, pça. Cap de la Creu, c. Sant Magí, c. Sta. Anna, rambla Samà), i en sentit sud-nord 

(carrer del Pare Garí). 

 

Dades sobre el sector: pocs desplaçaments interns, i no és un destí gens important, tot i que 

una línia passa pel c. Sta. Anna i rambla Samà. 

Altres dades: els carrers de vianants provoquen pertorbacions en la xarxa del transport 

col·lectiu. 

 

4. "Al·legacions a aspectes de la Revisió del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la 

Geltrú". 

Ole Thorson 

Maig 2001 

Objectiu: demostrar la no necessitat de la prolongació de la rambla Samà. 

Proposta: La connexió mar muntanya no ha de passar pel centre de la ciutat. Hi ha 5 eixos 

que poden realitzar aquesta funció (Torre Vallès, Zamenhof, Josep Coroleu, Unió i Europa) 

amb un impacte menor sobre la població. 

 

Dades/criteris: En viatges interns, el 61% es fa a peu i el 36% en cotxe. 

Cal facilitar l'accés al centre però impedint travessar-lo (tràfec de pas). 

El dèficit d'aparcament existent és contradictori amb la creació d'eixos que permeten la 

penetració al centre del tràfec. 

Esquema viari i de circulació en forma d'anella perimetral. 

Existència d'un eix mar-muntanya molt pròxim i molt potent (rambla Principal). 

Divisió de la ciutat en 6 zones; la zona centre (69.000 habitants) i la zona nord (10.800 

habitants) connectades entre d'altres per la rambla Samà, amb el següent moviment: 

 

 A peu Transport públic Cotxe 

Centre --> Nord 35% 10% 55% 

Nord --> Centre 40% 20% 40% 



 

 

 

El nombre de 3700 viatges per dia entre ambdues zones no justifica la reserva d'un nou vial 

específic. 

 

CONCLUSIONS 

Els documents descrits en aquest apartat, són els documents que consten en l’arxiu 

municipal. Com es pot veure, aquets documents, a grans trets, no recomanaven la 

prolongació de la Rambla Samà. 

 

El fet de no prolongar la Rambla Samà suposa la revisió dels criteris aprovats l’any 2001, 

quan el Pla General va delimitar un àmbit de Pla Especial de Reforma Interior (PERI) Cap de 

Creu, que contemplava l'obertura de la rambla Samà per connectar el nord i el sud de la 

ciutat, en una proposta prevista des de feia més de cinquanta anys. Aquesta proposta 

però, implica costos socials i econòmics molt elevats, a més d'incrementar les alçades de les 

edificacions, perquè preveu un elevat nombre d'indemnitzacions i re allotjaments. 

 

Amb aquesta modificació, i d’acord amb les conclusions dels estudis exposats, es podrà 

resoldre l’encaix del sector Cap de creu a la ciutat, el que és una reivindicació històrica. 

L’objectiu és fomentar la rehabilitació del barri i consolidar la funció residencial d’aquest. 

 

la modificació permetrà intervenir al sector de sòl urbà no consolidat dins de l'àmbit, 

mitjançant la formulació en un futur d'un Pla de Millora Urbana, així com impulsar, en el futur, 

accions de rehabilitació i de millora de l'espai públic, continuant amb la política de 

revitalització i de posar en valor urbanístic els nuclis antics de la ciutat, en coherència amb 

el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic. 

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va suspendre la modificació del Pla 

General l'any 2010 sol·licitant documentació complementària, entre d'altres, un estudi de 

mobilitat de l'estructura general viària de la ciutat. Per això, es va aprofitar que l'any 2011 es 

van iniciar els treballs de redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de la ciutat, 

aprovat inicialment el juliol de 2015, i que demostren que no és necessari perllongar la 

rambla Samà per al trànsit de vehicles.  
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