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1. INTRODUCCIÓ. Més a punt que mai per rebre l’estiu 

 

 
 
Vilanova i la Geltrú té la sort de disposar de 4,5 quilòmetres de 
costa. Aquesta característica geogràfica ha marcat sens dubte 
l’essència i la identitat de la ciutat i els seus habitants i és un dels 
principals focus d’atracció dels nostres visitants.  
 
És per això que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hi dedica un 
important esforç tot l’any i amb més intensitat a l’estiu, tant de 
manteniment com de promoció d’activitat de lleure, amb la previsió 
que això repercuteixi en una major dinamització del sector de 
serveis de la zona i, de retruc, de la resta de la ciutat.  
 
Justament ara, coincidint amb l’inici de la temporada turística estival 
del 2009, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presenta tot el 
paquet de serveis de què disposaran les platges vilanovines. 
Enguany s’hi notaran les millores d’accessibilitat realitzades el 2008 
i també la nova senyalització més clara i actualitzada. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destina enguany a les platges 
prop de 140.000 euros més que l’any passat.  
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El mar ha estat sempre i encara és promotor inicial de tota mena 
d’activitat a la mateixa platja i en el radi proper, especialment en la 
temporada d’estiu. L’Oficina Municipal de Turisme, situada al 
passeig de Ribes Roges, facilita l’arribada i l’orientació dels visitants. 
Què els interessa? Quines demandes plantegen a l’Oficina de 
Turisme?  
 
I per al públic forà, però també per a l’autòcton: com es pot gaudir 
del nostre litoral? Quines activitats nàutiques es poden realitzar, 
així com propostes culturals i esportives que es desenvolupen 
des de la sorra fins als carrers més cèntrics de la ciutat. Les 
respostes a totes aquestes qüestions, que facilita l’Oficina de 
Turisme, també són a grans trets en aquest dossier.  
 
Totes aquestes iniciatives per incrementar l’atractiu del litoral 
vilanoví van orientades a potenciar l’activitat turística a la ciutat. 
El govern municipal coneix la necessitat d’impulsar polítiques amb 
aquesta finalitat, sobretot en el dur context econòmic actual. Es 
tracta de treure profit del potencial que té Vilanova i la Geltrú. 
Actualment el turisme és un dels eixos principals de l’economia. 
A Catalunya es calcula que genera uns beneficis directes i indirectes 
de 13.473 milions d’euros. 
 
Vilanova i la Geltrú té la sort de disposar de 4,5 quilòmetres de 
costa i l’Ajuntament de la ciutat és conscient que aquest fet té més 
repercussió que la pròpia activitat turística d’estiu. Per això es 
promou una transformació progressiva del sector de mar, que va 
des de l’impuls del port a la reforma de la façana marítima i la 
dignificació del barri. Són accions encaminades a garantir un futur 
millor del litoral vilanoví des del punt de vista urbanístic, econòmic i 
social.   
 
I un futur millor també passa pel reconeixement de la riquesa del 
medi. És per això que una part de la costa vilanovina, un quilòmetre 
aproximadament, és considerat espai natural protegit. Es tracta de 
la platja Llarga, que ben aviat comptarà amb un pla especial que 
marcarà la pauta per a la seva preservació.  
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2. PLATGES DE QUALITAT 
 
2.1  El pla d’usos a les platges de Vilanova i la Geltrú 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova anualment el pla d’usos 
de les platges, coincidint amb l’arribada d’una nova temporada 
estival. Es tracta d’ un document que regula i ordena tots els usos i 
serveis que es poden desenvolupar a les platges, els quals es 
posen en funcionament en el període comprès entre la Setmana 
Santa i finals del mes de setembre, exceptuant el servei de 
socorrisme que s’implanta just amb la temporada de bany, 
establerta entre l’1 de juny i el 31 d’agost. Aquest servei té diferents 
horaris, en funció de l’afluència d’usuaris a les platges: 
 
Calendari del Servei de Socorrisme  
 

 
 
Temporada escolar: de l’1 al 22 de juny de dilluns a divendres. De 
les 10 a les 17 h. 
Platges: Platja de Ribes Roges (supervisió a la resta de platges amb 
dos serveis aquàtics. 
 
Temporada alta: del 16 de juliol al 19 d’agost. De les 11 a les 20 h. 
Platges: Totes les platges de Vilanova i la Geltrú (Far de Sant 
Cristòfol, Ribes Roges, Adarró, Sant Gervasi, Ibersol i supervisió a 
Platja Llarga). 
 
Temporada mitja: del 23 de juny al 15 de juliol, del 20 al 31 d’agost i  
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els caps de setmana i festius de l’1 al 22 de juny. De les 11 a les 19 
h. 
Platges: Totes les platges de Vilanova i la Geltrú (Far de Sant 
Cristòfol, Ribes Roges, Adarró, Sant Gervasi, Ibersol i supervisió a 
Platja Llarga). 
 
El pla d’usos contempla diferents actuacions com l’accessibilitat, la 
mobilitat, les actuacions de seguretat, l’atenció ciutadana, les 
actuacions per a la qualitat dels serveis i els equipaments, els 
serveis i les concessions. 
 
La despesa que aquest any fa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en concepte de  platges és de 738.739,61 € que es reparteixen de 
la següent manera: 
 
Inversions:       185.000  € 
Manteniment:      165.000  € 
Neteja de platges:      223.739,61 € 
Vigilància, salvament i socorrisme     165.000  € 

 

 
2.2 L’accessibilitat a les platges   
 

 



Regidoria de Comunicació 

 6
 

 
 
 
 

 
La primavera de 2008, el Ministeri de Medi Ambient va iniciar les 
obres d’accessibilitat en tots aquells accessos a les platges de 
Ribes Roges i Adarró. Aquests treballs es van haver d’interrompre 
durant el mes de juny per tal de no interferir ni causar molèsties als 
usuaris de les platges. A l’octubre, un cop acabada la temporada de 
platges, es van reprendre les obres, les quals van finalitzar durant el 
mes de desembre. 
 
Les actuacions realitzades a les platges de Ribes Roges i Adarró 
han aconseguit millorar-hi l’accessibilitat gràcies a la 
construcció de noves rampes a peu de platja per facilitar l’accés 
a la zona de bany. També s’han instal·lat vestidors al costat de tots 
els mòduls de lavabos que hi ha al llarg de les dues platges, s’ha 
instal·lat un nou mòdul de lavabo adaptat en un punt on no n’hi 
havia, i s’ha  incrementat el nombre de places reservades per a 
minusvàlids.  
 
Els treballs d’accessibilitat també han permès condicionar la via 
pública, des dels estacionaments per a vehicles fins als accessos. 
També s’ha ampliat el nombre de places d’estacionament per a 
bicicletes i s’ha reordenat la resta de serveis per tal que aquestes 
obres siguin compatibles amb ells. 
 
D’aquesta manera, la temporada de platges 2009 comença amb 
tots els serveis instaurats. 
 
 

2.3 Noves obres de millora 
 
Per tal de millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen als usuaris 
de les platges vilanovines, aquesta temporada l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú ha executat diferents obres. Es tracta dels 
treballs de connexió directa de la xarxa general d’abastament 
d’aigua a cadascun dels punts d’aigua que hi ha a les platges, i de 
la instal·lació de pous de drenatges sota de la base de totes les 
dutxes i rentapeus que hi ha distribuïts al llarg de totes les platges, 
per tal d’evitar entollament d’aigua al seu voltant.  
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2.4 Nova senyalització 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estrena enguany un nou tipus 
de senyalització que s’adequa més als serveis existents a les 
platges, els quals han augmentat  gràcies a les obres d’accessibilitat 
que s’han realitzat. 
 
Aquesta nova senyalització permetrà que l’usuari pugui consultar, a 
tots i cadascun dels accessos de les diferents platges vilanovines, 
informació acurada i actualitzada sobre aspectes tan habituals com 
el tipus de bandera que permet o no el bany, l’estat de l’aigua, 
normes de conducta a tenir en la platja, usos prohibits i permesos, 
política de gestió de les platges, recomanació sobre l’ús de l’aigua 
de les dutxes, calendari i horaris dels socorristes, informació per 
trobar activitats ambientals, telèfons d’interès, guardons i 
certificacions obtinguts en les platges i plànol de la platja amb la 
distribució dels serveis que es presten.  
 

 
 
A més a més, s’ha creat una nova senyalització, adaptada a la nova 
Normativa Europea, mitjançant la qual s’informa als usuaris del color 
de la bandera del dia, motiu de la bandera, durada prevista i qualitat  
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de l’aigua. Aquesta informació es podrà consultar a l’entrada 
principal de cadascuna de les platges.   

 

 
2.5 Pressupost 2009 
 
Neteja manual platges (223.739,61 €) 
 

 
 
-Increment de personal: enguany s’han incorporat dues persones 
més a les tasques de neteja, amb els quals en sumen un total de 12. 
  
-Increment de material: s’han adquirit rastells per poder recollir la 
brossa menuda que queda al voltant de les passarel·les i demés 
serveis, i que resulta impossible netejar amb les màquines. 
 
-Incorporació d’un nou vehicle: amb l’adquisició d’aquest nou 
vehicle ja son tres els que fan el servei. Això permet guanyar temps 
en la distribució i repartiment de personal per les diferents platges i 
major eficàcia a l’hora de portar les bosses dels residus a la 
deixalleria.  
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-Increment de les neteges especials (Revetlla de Sant Joan i 
Festa Major): s’han destinat 6.278,72 €  en el total del pressupost de 
la neteja manual. Pel que fa al personal que realitzarà les tasques 
de neteja de platges, durant aquests dos dies, passa dels 10 
treballadors habituals fins als 20.  
 
Vigilància, salvament i socorrisme (165.000 €) 
 
L’empresa Sport & Salvament és l’actual concessionària del servei i 
la responsable de la instal·lació dels mòduls.  
 
Com a novetats del servei hi ha la substitució de les embarcacions 
de salvament per una moto d’aigua i la creació de dos punts 
d’assistència sanitària bàsica que, durant la revetlla de Sant Joan, 
atendran als mòduls de socors ubicats a la platja del Far de Sant 
Cristòfol i platja de Ribes Roges, les persones que requereixin 
d’atenció mèdica a causa de petites cremades, talls, marejos, 
abusos d’alcohol, etc. 
 
Al llarg de la nit, els agents de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú 
que estiguin a la zona adreçaran els usuaris cap als mòduls indicats 
en cas que es produeixin petites incidències que requereixin 
d’aquest servei.   
 
Manteniment platges (165.000 €) 
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- Contracte de l’empresa de manteniment de  les instal·lacions de 
les platges 
- Contracte de l’empresa de neteja dels lavabos 

  
Inversions a les platges (185.000 €) 
 
 - Actualització i millora senyalització 
 - Assessorament, gestió i certificacions del sistema de gestió 
 - Abalisament dels canals d’entrada i de sortida d’embarcacions 
 - Manteniment del sistema de megafonia 
 - Reconducció de la xarxa general d’aigua 
 - Instal·lació de pous drenants a les bases de les dutxes 
 - Recol·locació de dutxes 
 - Buidat i manteniment dels dipòsits dels lavabos 

 
 
2.6 Certificats i guardons 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tramita anualment la certificació 
ISO 14001, EMAS, Q de Qualitat (norma UNE 178001) SICTED 
(Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) i la 
Bandera Blava. 
 

 
 
- Bandera Blava: l’Ajuntament ha rebut la comunicació de 

l’obtenció de Bandera Blava per a la temporada 2009 a les 
platges de Ribes Roges, Adarró i Sant Gervasi. Es mantenen les 
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mateixes Banderes Blaves de la temporada 2008. 
La Bandera Blava és un referent que tenen els visitants a l’hora de 
triar la seva destinació de vacances, en cas que aquestes es 
projectin amb la intenció de gaudir d’uns dies de platja. La Bandera 
Blava és el guardó més reconegut a nivell mundial pel que fa als 
serveis que es presten a les platges, la seva qualitat i el respecte pel 
medi ambient. Un símbol de reconeixement que exigeix el 
compliment d’alts nivells sanitaris i ambientals, l’existència de 
sanitaris adequats i sense vessaments, així com un servei de 
salvament, socorrisme i primers auxilis a les platges i ports amb 
Bandera Blava. 
 
- SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en 
Destinació): totes les platges de Vilanova i la Geltrú que disposen de 
serveis han estat distingides amb aquest certificat. L’objectiu del 
SICTED és reconèixer la qualitat d’un destí. La característica 
d’aquests sistema és abordar en el mateix procés i en tota la seva 
totalitat tots els subsectors que formen part de l’activitat turística 
d’una determinada destinació com, els transports locals, els 
comerços o els serveis públics.  
 

 
 
- ISO 14001 i EMAS: durant el mes de juny es renovaran aquestes 
certificacions.  
L’ISO 14001 és una norma internacional sobre gestió ambiental que 
té per objectiu proporcionar a les organitzacions els elements d’un 
sistema de gestió ambiental efectiu, que pugui ser integrat amb 
altres requisits de gestió, per ajudar a les empreses a aconseguir 
objectius ambientals i econòmics. Pel que fa a la certificació EMAS 
és un sistema de gestió ambiental d’una empresa que té per 
objectiu assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient, 
millorar el comportament ambiental i obtenir un avantatge competitiu 
d’aquestes millores. 
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- Q de Qualitat (NORMA ENE 178001): s’auditarà aquesta 
certificació durant el mes de juny. Es tracta d’una certificació que 
reconeix la tasca realitzada per empreses turístiques en la 
implantació de sistemes de qualitat mitjançant la concessió d’un 
segell de qualitat turística espanyola. La Marca Q és l’element més 
visible de tot el sistema, i serveix per demostrar el compromís de 
l’establiment certificat per aconseguir la plena satisfacció del client, i 
oferir un servei excel·lent.  
 
 
3. TURISME, ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
3.1 Visitants de Vilanova i la Geltrú 
 
L’Oficina Municipal de Turisme és el punt idoni per informar-se de 
tot el que hi ha i tot el que es pot fer a Vilanova i la Geltrú i voltants. 
No únicament visiten la ciutat els turistes, sinó també els vilanovins i 
vilanovines: l’any passat van fer 3.656 consultes a l’oficina.  
 
Durant el 2008 aquest equipament d’atenció al visitant va atendre 
21.470 consultes, de les quals 10.042 es van concentrar entre juliol 
i agost. El vuitè mes de l’any és el que porta més turisme a la ciutat, 
l’únic del 2008 en què es va superar el 90% d’ocupació hotelera.  
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  Consultes a l’Oficina Municipal de Turisme el 2008 (font: Observatori de Turisme de Catalunya) 
 
Aproximadament la meitat dels visitants que van consultar l’Oficina 
de Turisme l’any passat (10.003) eren estrangers, especialment  
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francesos (4.281). Però també va tenir un pes important en públic 
català (9.401 entre vilanovins i de la resta de Catalunya). De la resta 
de l’Estat espanyol, es van interessar per algun aspecte de Vilanova 
i la Geltrú 2.066 persones.  
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Procedència dels visitants estrangers a VNG el 2008 (font: Observatori de Turisme de Catalunya) 

 
Les persones que es dirigeixen a l’Oficina de Turisme demanen 
sobretot informació sobre la ciutat, sobre les activitats esportives i 
lúdiques que s’hi poden realitzar, o bé demanen plànols (5.115 l’any 
passat). El Garraf, el transport, els museus, l’allotjament, la 
restauració i la gastronomia són altres conceptes demandats. De 
tots els visitants a l’Oficina de Turisme el 2008, 3.348 van venir per 
recomanació, mentre que 2.999 ja coneixien la ciutat i repetien 
estada. Una xifra semblant, 2.991 van decidir venir a Vilanova i la 
Geltrú a través d’Internet.  
 
 
3.2 Impacte econòmic 
 
El govern municipal coneix la necessitat d’impulsar polítiques de 
promoció de la ciutat i del turisme, per potenciar, sobretot en època 
de crisi, un dels eixos principals de l’economia.  
 
El turisme és una activitat lligada a la societat del benestar que 
genera fluxos de persones amb inquietuds diverses. Aquest 
fenomen s’ha convertit en un dels puntals estratègics de l’economia 
espanyola, a la qual aporta un 11% del PIB. Segons dades de 
l’Observatori de Turisme de Catalunya, a nivell global la despesa 
realitzada pels turistes a Catalunya genera un impacte en el conjunt  
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de l’economia catalana de més de 13.473 milions d’euros.  
 
D’aquests ingressos, no tots van a empreses directament vinculades 
amb el turisme, sinó que també se’n beneficien altres sectors, com 
la indústria alimentària, de beguda i tabac (10,86%), el transport 
(9,2%) o la indústria tèxtil (8,05%).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Impacte econòmic del turisme a Catalunya per sectors (font: Observatori de Turisme de Catalunya) 

 
 
4. UN MAR D’ACTIVITATS 
 
4.1  Gaudir de la platja i el mar 
 
Les propostes són per a tots els gustos, per practicar esports a 
l’aigua, a la sorra o bé per seure sota una ombrel·la dels xiringuitos i 
fer treballar només els sentits.  
 
Turisme nàutic 
 
Un dels atractius de Vilanova i la Geltrú és la seva gran potencialitat 
per convertir-se en una destinació líder en productes turístics en què 
el mar i les activitats nàutiques siguin els protagonistes. Els factors 
que avalen aquest potencial són:  
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- el mar d’aigües temperades i netes, amb vents moderats i 
constants 
- les platges, ideals per a tot tipus d’activitats esportives vinculades 
al mar: vela lleugera, windsurf, caiac, etc. A més d’activitats 
esportives a la sorra, i amb espai per a avarament d’embarcacions 
i instal·lacions de suport lleugeres 
- el port mixt comercial-pesquer-esportiu, amb Club Nàutic i amb 
dàrsena esportiva lliure. La gran capacitat del port i el seu calat el 
situen entre els millors ports per a activitats nàutiques i dels pocs 
que permeten fer escala als grans velers i iots d’altura. 

 

 
 
Vilanova i la Geltrú va rebre el 2002 el reconeixement com a estació 
nàutica. Aquest fet ha comportat per a la ciutat comptar amb un dels 
elements competitius diferencials més importants respecte a d’altres 
municipis. L’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú és membre de 
l’Asociación Española de Estaciones Náuticas i de l’Associació 
Catalana d’Estacions Nàutiques.  
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Les estacions nàutiques són destinacions turístiques especialitzades 
en esports i activitats de mar que compten amb un segell de qualitat 
que garanteix la professionalitat dels monitors i del material. Estan 
dotades de serveis complementaris com allotjament, restauració, 
comerç o altres activitats com golf (o pitch & putt), hípica o museus, 
com és el cas de Vilanova i la Geltrú.  
 

 
 
Esport nàutic practicable a Vilanova i la Geltrú:  
 
- patí català 
- caiac 
- catamarà 
- esquí nàutic 
- xàrters 
- creuers 
- submarinisme 
- windsurf  

 
També s’ofereix lloguer d’embarcacions i formació per treure’s 
titulacions nàutiques. Per realitzar qualsevol d’aquestes activitats, 
cal informar-se a l’Oficina de Turisme. 
 
D’altra banda, entre Setmana Santa i el 30 de setembre no es pot 
practicar la pesca amb canya a la platja, tan sols es pot practicar als 
espigons entre les 22 i les 8 h. 
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Activitats esportives 
 

 
 

 
La sorra de les platges vilanovines és sempre plena de moviment 
durant l’estiu. Algunes de les activitats esportives que s’hi realitzen 
van començar com a competicions improvisades entre grups 
d’amics i han acabat constituint-se en ineludibles torneigs estiuencs. 
S’hi celebren també altres activitats que són autèntics clàssics com 
la travessia nedant, en el marc de la Setmana del Mar. 
 
- XXXV Travessia nedant de la platja de Vilanova i la Geltrú 
Diumenge 28 de juny, al Xiringuito Zero de la platja de Ribes 
Roges  
 
- Aiguagim a la platja 
Tots els dilluns i dimecres de juliol a les 10 i a les 18 hores a la 
platja de Ribes Roges, al costat de l’espigó de la Pasífae.  
Són sessions gratuïtes de 45 minuts de durada. 
 
- Futvolei 
Dissabte 4 de juliol, al Xiringuito l’U de la platja de Ribes Roges  
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- Torneig de Tennis Platja Memorial Jepi Méndez 
Dissabte 11 de juliol, al Xiringuito L’U de la platja de Ribes Roges  
 
- Volei Platja 
11 i 12 de juliol, al Xiringuito El Dos de la platja de Ribes Roges  
 
- Torneig de Korfbal-Beach 
18 i 19 de juliol, al Xiringuito El Tres de la platja de Ribes Roges  
   
- Open Popular d'Handbol Platja 
24 i 25 de juliol, al Xiringuito Trillas de la Platja del Far  
  
- Torneig de Futbol Platja  
25 i 26 de juliol, al Xiringuito L’U de la platja de Ribes Roges  
 
- X Desafiament de llaguts a rem 
Dissabte 25 de juliol, d'11 a 14 h, a l’Estació Nàutica de Vilanova i 
la Geltrú 

 
 
4.2 Més enllà de la platja 
 
Qui coneix Vilanova i la Geltrú sap que la seva riquesa va més enllà 
del que es coneix com a turisme de sol i platja. El patrimoni cultural 
de la ciutat és ric i valuós. Un llegat que ens permet conèixer millor 
la seva història, i en especial la del segle XIX, durant la qual la ciutat 
va viure una època d’esplendor i transformació, i de la que avui en 
dia encara en podem gaudir. Les cases dels indianos, les fonts, i els 
parcs i jardins romàntics en són un bon exemple d’aquest llegat que 
perdura en el temps, i que representa un excel·lent complement per 
al nostre temps de lleure.  
 
A tot aquest llegat cal sumar-hi la bona oferta museística, amb la 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, al capdavant, però també i no 
menys important amb el Museu del Ferrocarril, el Centre 
d’Interpretació del Romanticisme Terra XIX, el Museu del Mar, La 
Torre Blava–Espai Guinovart, el Jaciment de Darró, o el Museu 
Romàntic Can Papiol, actualment en procés de reforma. Un conjunt  
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d’equipaments oberts a la ciutadania, que durant tot l’any organitzen 
activitats ben diverses, adreçades a tot tipus de públic.  
 

 
 
 
Mercadal d’estiu  
  
Aquest any s'ha organitzat i regularitzat el mercadal que es planta 
cada estiu al passeig. Se n’ha millorat l’emplaçament, l’estètica, 
els continguts i la qualitat de producte. 
  
Aquest divendres, 19 de juny, el mercadal s’obrirà. Estarà situat el 
passeig del Carme i obrirà de les 18 a les 24 h, de dimarts a 
diumenge, fins al 30 d’agost.  
 
En total hi haurà quinze parades d’estètica homogènia, amb para-
sols i làmpades de baix consum d’estil mariner. S’hi vendrà 
bijuteria, objectes de plata, bosses de mà, calçat tradicional, cereria, 
marroquineria, minerals, jocs i joguines artesanals, papereria 
artesanal, productes ornamentals ètnics (de fusta, terrissa, etc.), 
productes tèxtils de cotó, llana, lli i seda, entre altres. 
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Passejades 
 
Els mesos de juliol i agost l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposa unes visites guiades per qui es vulgui allunyar uns metres 
de la sorra. Les dues primeres ja funcionaven l’any passat.   
 
- L’horitzó del mar 
Itinerari per conèixer la vila marinera. Inclou la visita a la Torre 
Blava, decorada amb pintures de Josep Guinovart, al port pesquer 
i al Museu del Mar.  
Sortida des de l’Oficina de Turisme 
Hora: 19 h amb una durada aproximada d’una hora i mitja 
Preu: 3 euros 
 
- La memòria del passat 
Itinerari a peu pel casc històric de Vilanova i la Geltrú i 
descobriment de la Vilanova indiana, amb inclusió de la visita al 
Saló de Plens de l'Ajuntament, al campanar de l’església de Sant 
Antoni i el Castell de la Geltrú.   
Sortida des de la plaça de la Vila 
Hora: 19 h amb una durada aproximada de dues hores 
Preu:  3 euros 
 
- Ruta de la industrialització 
S’estrenarà aquest estiu.  
Ruta autoguiada mitjançant aparells MP4, amb idiomes, que 
reproduiran informació audiovisual sobre l’evolució industrial i 
econòmica de Vilanova i la Geltrú. 
 
Informació de les visites a l’Oficina de Turisme.  
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Activitats d’estiu als museus municipals 
 

BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER 
 
- Gegants de Museu 
Del 18 de juliol a l’1 d’agost de 2009. Biblioteca patrimonial. 
Exposició commemorativa dels 300 anys dels Gegants Grossos de 
Vilanova i la Geltrú, en la qual també es podran veure gegants 
centenaris d'altres poblacions de Catalunya. 
 
- Taller infantil: Un aniversari gegant 
Del 20 de juliol al 31 de juliol, cada dia de dimarts a divendres a les 
10 h. L’objectiu és conèixer la història dels Gegants Grossos de 
Vilanova i la Geltrú i la d’altres tan antics com ells. Els participants 
faran una samarreta per poder felicitar-los aquesta Festa Major. 
Edat: de 6 a 12 anys. Gratuït. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 
 
- Nits de música i art al Museu Balaguer 
Visita comentada al Museu Balaguer i a la cúpula de l’edifici, que 
finalitza amb música en viu i copa de cava al jardí. Dijous 16 i 23 
de juliol, i 20  d’agost, a les 22.30 h. Preu: 6 euros. Cal reserva 
prèvia. 
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TORRE BLAVA 
 
- Cava a la Blava 
Visita comentada a la Torre Blava en què el visitant podrà 
descobrir la recreació de l’univers marí que va fer l’artista Guinovart 
en homenatge a la ciutat de Vilanova. La visita finalitza amb una 
copa de cava. Dissabte 25 de juliol i 22 d’agost, a les 21 h. Preu: 3 
euros. Cal reserva prèvia.  

 
 
Festes d’estiu 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat on la cultura és també present al 
carrer. L’arribada de l’estiu afavoreix nous espais de relació i de 
trobada. La Festa Major de Vilanova i la Geltrú (de l’1 al 6 d’agost), 
les festes majors dels barris, els concerts de carrer o els festivals de 
música, alguns amb tant de renom com el FIMPT (del 17 al 19 de 
juliol), i d’altres de més recent creació però plenament consolidats, 
com el Faraday (del 3 al 5 de juliol), el Nova Reggae (11 i 12 de 
juliol), el Manani Rock (4 d’agost) o el Tranuita (principis de 
setembre), esdevenen cita ineludible amb l’arribada del període 
estival. 
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La gastronomia, un reclam 
 
La gastronomia és un recurs que dóna a Vilanova i la Geltrú un 
avantatge competitiu excepcional respecte a altres destinacions 
properes, tant pel nombre d’establiments, com per la seva varietat i 
qualitat. Justament amb la voluntat de realçar tant els productes 
propis del territori com la seva elaboració, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú promou el Pla Gastronòmic de la ciutat, juntament amb 
els agents econòmics i socials del sector. El Pla que s’està 
elaborant contemplarà la creació d’una marca i un segell distintiu del 
territori, amb la finalitat de dotar de prestigi els productes i la 
gastronomia vilanovins. L’objectiu final és generar un reclam 
turístic i fomentar l’activitat econòmica de la ciutat.  
 

 
 
 
 
5. PENSANT EN EL FUTUR 
 
5.1 Transformació de la façana marítima 
 
El barri de Mar és l’àmbit urbà de la ciutat comprès entre la via del 
ferrocarril i el front de mar, entre la platja dels Capellans i la platja 
del Far. Entremig, el seu perímetre amb el mar ve definit per la platja 
de Ribes Roges amb el passeig i el parc de Ribes Roges i el port 
amb el passeig del Carme i el passeig Marítim.  
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Tota aquesta part de la ciutat s’està transformant en aquests darrers 
anys. Tots aquests canvis s’inclouen, bàsicament, en dos 
documents que dissenyen i planegen la seva vertebració: el Pla de 
Millora Urbana de Baix-a-Mar i el Pla Especial del Port.  
 

 
 
PMU Baix-a-Mar 
 
El Ple de l’Ajuntament del 7 de juliol de 2008 va “acordar iniciar els 
estudis preliminars a l’àmbit delimitat pel sistema ferroviari i el barri 
de Mar, entre l’av. de Lluís Companys i la ronda d’Europa, exclòs el 
sector Pirelli Mar, i incorporant la Platja de la Farola, per a 
l’elaboració d’un Pla de millora urbana o d’aquells altres 
instruments de planejament urbanístic i/o altres que siguin 
escaients, adreçats a la implementació de mesures que donin 
resposta a les necessitats especials de l’anomenat Barri de Mar, 
pel que fa a la rehabilitació, reforma, revitalització, cohesió social, 
sostenibilitat i dinamització econòmica, entre d’altres, d’aquest 
àmbit”.  
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Els objectius principals d’aquest estudi són, entre d’altres, el 
cobriment del Torrent de la Pastera i el seu tractament i integració 
com a espai públic;  el tractament que hauran de tenir en un futur els 
terrenys ocupats per la actual via del tren, en funció de les 
propostes per al tren orbital, i els propis terrenys de l'estació, platges 
de vies i tallers; el replantejament dels usos del polígon de la Sínia 
de les Vaques, en funció del desenvolupament dels usos del propi 
espai portuari; el completar la resta de la façana marítima, segons 
es plantegi la continuació de la urbanització de la resta del passeig 
Marítim tenint en compte el desenvolupament del Pla Especial del 
Port, i analitzar globalment, i per als diferents usos, la dotació 
d'equipaments del barri. Aquestes accions han d'anar destinades a 
aconseguir que l'espai i els equipaments públics esdevinguin factors 
de desenvolupament social i personal, generadors de teixit social i 
cultural, entorns afavoridors de cohesió i identificadors socials i 
culturals. 
 
Així mateix, des del gener de 2009, Vilanova i la Geltrú compta amb 
un nou òrgan que pren part en el desenvolupament del PMU de 
Baix-a-Mar: el Consell Assessor de Baix-a-Mar. Aquest és un 
òrgan de participació ciutadana que ha de contribuir en el disseny 
del futur de Baix-a-Mar, amb la voluntat que Ajuntament i ciutadania 
trobin un espai per treballar amb aquelles necessitats i reptes que 
es van plantejar en el diagnòstic de Baix-a-Mar. 
 
Per a aquest 2009, estan previstes en aquesta part de la ciutat 
diferents intervencions en el Pressupost municipal 2009 i en el 
Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL), com són, d'un costat, el 
Pavelló de l'Arjau, i de l'altre, la reurbanització de la plaça de la 
Rajanta, el soterrament de contenidors de la plaça de la 
Immaculada Concepció, la millora de l'enllumenat, la reurbanització 
de la rambla de la Pau, l'arranjament de l'aparcament de Ribes 
Roges i reparacions de paviment del vial del passeig Marítim. 
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Pla Especial del Port 
 
Aquest document es va aprovar de forma definitiva el maig de 2007. 
Aquest pla té per objectiu adequar, ordenar i regular l'espai portuari 
de la ciutat als requeriments de les diferents activitats que s'hi 
desenvolupen. S’estableixen com a usos admesos l’activitat 
pesquera, l’esportiva, la comercial i l'esbarjo), així com també usos 
industrials auxiliars lligats a l'ús comercial, reparació i manteniment 
d'embarcacions i activitats comercials de la indústria nàutica, de 
restauració i hotelera. El pla també admet com a usos 
complementaris, l'activitat cultural, administrativa, d'aparcament i 
d'espais lliures definits pel Pla General d'Ordenació Urbana de 
Vilanova i la Geltrú. 
 

 
 
El maig de 2009 s’ha estrenat la nova marina de Vilanova i la Geltrú, 
Vilanova Grand Marina–Barcelona, ubicada a la dàrsena interior 
del Port. Aquesta infraestructura ha suposat una inversió inicial de 
33 milions d’euros i té capacitat per allotjar 76 vaixells d’entre 20 
i 60 metres d’eslora. 
 
Mitjançant el Pla Especial del Port es determinen les mesures que 
s'han de realitzar per garantir el funcionament eficaç de la zona de 
servei portuari, el seu desenvolupament futur, la seva connexió amb 
la xarxa de transport terrestre i la cobertura adequada de la 
demanda de serveis portuaris i mediambientals.  
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El gener d’enguany Ports de la Generalitat va adjudicar la redacció 
de l’estudi de detall de la zona de la ribera, que inclou la 
concreció dels espais que ha de tenir la futura plaça del Port, 
les drassanes i el varador. Amb el nou projecte, aquesta plaça 
triplicarà la seva superfície actual per passar a ocupar més de 
10.000 metres quadrats per a desenvolupar activitats cíviques, 
culturals, comercials i d’oci.  
 
Aquesta actuació servirà per continuar amb l’ordenació de la 
façana marítima de la ciutat. Un dels objectius del Pla Especial és 
aconseguir la integració del front portuari vilanoví amb la resta 
de la ciutat i el seu teixit urbà. 
 
L’ordenació del front portuari va des del Club Nàutic fins a les 
instal·lacions pesqueres, on actualment hi ha la nàutica popular amb 
5 pantalans, la plaça del Port, el varador i les drassanes. En aquesta 
part és previst construir un equipament públic que es destinarà a 
activitats cíviques i culturals. Com a màxim, l’edificabilitat d’aquesta 
zona serà del 15%.  
 
L’estudi de detall es preveu que es faci en dues fases; una primera  
que inclourà una anàlisi de les alternatives i l’estudi de detall de la 
configuració de la futura plaça del Port, l’estudi paisatgístic i el 
projecte bàsic de les edificacions, la urbanització i els serveis, i una 
segona fase, que inclourà la memòria de les activitats, l’estudi de 
viabilitat econòmica i financera, l’informe ambiental de l’adequació 
de l’entorn, l’estudi de mobilitat i la maqueta de la solució 
proposada. 
 
Les actuacions també es faran per fases, ja que s’aniran realitzant a 
mesura que quedin alliberats els espais que actualment ocupen el 
varador i les drassanes, que es traslladaran a la zona de ponent. 
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5.2 Platja Llarga. Preservació del medi 
 

 
 
Platja Llarga constitueix un espai d’unes 10 hectàrees situat a 
l’extrem sud del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Forma part 
d’una antiga zona d’aiguamolls i dunes litorals presents a la zona del 
delta del riu Foix coneguda amb el nom de “El Prat”. Aquest espai 
és l’última zona natural que resta de l’antic delta del riu i és, amb la 
platja dels Muntanyans de Torredembarra, l’únic espai litoral 
d’aquestes característiques al llarg de la costa entre el Delta de 
l‘Ebre i el Delta del Llobregat. És una de les darreres zones de la 
línia costanera sense urbanitzar, tot i la pressió que ha experimentat 
al llarg dels anys. 
 
Malgrat la segregació fa dos segles per la via fèrria, els 
dessecaments, rebliments, conreus, abocaments, intents 
d'urbanització, regressió marina i canvi climàtic, la colonització 
entossudida d'una part de la flora i la fauna salvatge que li pertoca 
ens demostra l'autèntica vocació i el passat origen natural d'aquest 
indret. Els sectors adjacents a la Platja, anomenats la Millera, el Prat 
de l'Escarrer i l'extrem occidental de l'Ortoll, formaven part també de 
l'antiga llacuna del Prat i conserven restes de llacunes, canyissars i 
camps de conreu. 
 
En el territori comprès entre les zones humides del Delta del 
Llobregat i la Platja de Torredembarra, uns 50 km de costa, la Platja 
Llarga esdevé el principal espai sorrenc sense urbanitzar amb 
comunitats florístiques i faunístiques naturals de zones humides i 
plans costaners hipersalins. És lloc de repòs i alimentació de 
diverses espècies migratòries d’ocells.  
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Avui, l’espai de Platja Llarga es troba en procés de recuperació i 
restauració naturalística, amb l’objectiu de preservar el paisatge 
agrari mediterrani i dels antics aiguamolls litorals, cada cop més 
difícils de trobar. S’hi realitzen tasques de neteja, conservació, 
senyalització, vigilància i protecció provisional. 
 

 
 
La Platja Llarga vilanovina està inclosa dins de l’inventari de zones 
humides de Catalunya. El maig de 2004 l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú va aprovar el Pla especial de restauració i protecció com a 
zona humida i sorral costaner del sector de Platja. Aquest document 
s’està actualitzant en un nou Pla especial, que es presentarà 
properament.  
 
Tenint en compte que la Platja Llarga és una de les poques restes 
del sistema deltaic del Foix, conjuntament amb els espais naturals 
de la desembocadura del Foix i de la costa del Garraf (Els Colls i 
Miralpeix entre d’altres), aquest espai a preservar es veu com una 
àrea que pot constituir l’enllaç costaner amb els parcs naturals del 
Garraf i del Foix, una peça clau per tancar l’anella verda del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 

 
Vilanova i la Geltrú, juny de 2009 


