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INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va rebre de la Generalitat de Catalunya una 
proposta de Pla Especial del Port que es va sotmetre a aprovació inicial i per la qual 
s’ha obert un període d’exposició pública i al·legacions.  
 
D’acord amb el seu compromís de desenvolupament de polítiques comunitàries i 
participatives, l’Ajuntament va decidir prendre diverses mesures informatives de la 
proposta, ampliar l’habitual període d’al·legacions i comptar amb la participació de la 
ciutadania per a arribar una construcció compartida de propostes respecte al projecte 
rebut. 
És amb aquest motiu que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarrega a 
E1DOS.Dinamització Social el suport metodològic i de dinamització per a organitzar uns 
tallers als que donar resposta als següents objectius: 
 

• Donar a conèixer el Projecte de Pla Especial del Port a tota la ciutadania en una 
convocatòria oberta i publicitada. 

• Difondre i augmentar la comprensió sobre el què és i en què consisteix el Pla 
Especial del Port. 

• Incorporar les visions de ciutadans i ciutadanes sobre la definició d’aquest espai 
públic. 

• Promoure la trobada i reflexió conjunta entre els diferents agents del municipi 
(responsables polítics, tècnics i professionals, ciutadans associats i no associats). 

• Arribar a acords que millorin la proposta objecte d’anàlisi. 
 
Per assolir aquests objectius, es realitzen dues jornades de debat diferenciades. 
Aquestes dues jornades es conceben en format de tallers, en els que desenvoluparien 
diferents dinàmiques, ja que es van pensar per a diferents perfils de participants: 
 
Un  primer taller obert a la ciutadania celebrat el dissabte 17 de desembre de 2005 
durant el matí, a la Casal del Mar, a través d’una convocatòria oberta (nota de premsa 
i contacte directe amb els mitjans de comunicació locals i comarcals, tant públics com 
privats). En aquest taller van participar  29 persones en 3 grups, que van plantejar els 
principals elements positius i negatius de la proposta de Pla. A cada grup hi havia una 
relatora (vam comptar per això amb l’equip de directores dels Centres Cívics de 
Vilanova) i s’hi van proposar dos representants per a traslladar les conclusions del debat 
a la següent jornada. 
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La segona jornada es va celebrar el dimecres, 11 de gener de 2006, a la tarda-nit, al 
Centre Cívic La Collada, i es va comptar amb la participació dels grups polítics 
municipals, tècnics municipals i de Ports de la Generalitat, membres dels Consells Veïnal, 
de Medi Ambient i Consell del Port i els 6 representants del taller ciutadà del 17 de 
desembre.  
En total van participar 46 persones en 3 grups heterogenis, per tal que tots els perfils i 
les diferents visions estiguessin representades. Es va aconseguir l’assistència de totes les 
associacions de veïns, moltes entitats vinculades al port i a l’àmbit de medi ambient, 
tècnics responsables de Ports de la Generalitat i de les àrees d’Urbanisme i Promoció 
econòmica de l’Ajuntament, així com responsables polítics de les tres forces que 
governen, absentant-se només els grups municipals en l’oposició. 
L’objectiu d’aquest segon taller ha estat el de posar en comú les diferents visions i 
opinions sobre el Pla, per tal de mostrar el nivell de consens sobre el mateix, els 
elements més preocupants o controvertits i construir col·lectivament les possibles 
aportacions de millora o de canvi.  
Les conclusions d’aquest debat son les que formen part d’aquest informe i presentem a 
l’Ajuntament dins del tràmit de presentació d’al·legacions, per tal que siguin estudiades 
pels serveis tècnics, i en funció de la seva idoneïtat, viabilitat o representativitat, puguin 
ser assumides com a al·legacions del consistori i traslladades a Ports de la Generalitat, 
responsable de l’execució del Pla Especial. 
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PRINCIPALS CONCLUSIONS: 
 
El desenvolupament del debat en els grups va ser satisfactori. Com l’objectiu era la de 
contrastar diferents opinions, vam preveure un escenari en el que es posés de manifest 
els discursos contradictoris, per tal d’anar ponderant el seu pes específic i la possibilitat 
d’apropaments. Cal dir que al ser la primera vegada que parlaven junts del tema, hi 
havia postures massa distanciades per a arribar a acords en hora i mitja. Però el talant 
possibilista i la voluntat d’arribar a acords, superant de vegades  les posicions pròpies 
va facilitar la dinàmica. L’oportunitat de dialogar va ser molt valorada però hi havia 
certa impressió que tot estava fet i hi havia poc marge per a incidir realment en el 
resultat.  
Un dels elements que van facilitar el diàleg és el fet que aquest espai no tancava la 
possibilitat de al·legacions particulars sinó que obria un espai de trobada, diàleg i 
reconeixement cap a l’interès col·lectiu. 

 
A continuació, oferim la transcripció literal comentada de les aportacions que es van 
portar al plenari, i que són per tant les principals conclusions del debat. Les ordenarem 
en funció de si son aportacions que qüestionen totalment algun element del Pla i per tant 
plantegen un canvi o són aportacions no contradictòries amb el Pla, però que milloren, 
concreten, limiten o condicionen algun element.  
Hem volgut a més assenyalar a cada aportació el seu nivell de consens. En aquest sentit, 
ens interessa veure si es tracta d’aportacions que compten amb un consens total (CT), 
consens majoritari (CM) o es tracta únicament d’aportacions individuals amb un acord 
parcial (AP). 
 
ELEMENTS A CANVIAR DE LA PROPOSTA 
 

• Estudiar si és possible (i suposaria un menor impacte ambiental, visual, etc.) el 
trasllat del sector tècnic a llevant (CT) 

Hi ha acord sobre els impactes de la ubicació del sector tècnic, i al costat de la zona 
turística no es considera el lloc més idoni. No obstant, en el debat es consideren les 
conseqüències d’un possible trasllat, per exemple: podria implicar una reducció de la 
zona logística, un major impacte ambiental per la zona de llevant, no es veuen 
solucions clares i a més és dubtós que es pugui traslladar si la concessió ja està feta. 
Per tant no hi ha un acord clar sobre el trasllat, sinó sobre la conveniència 
d’estudiar alternatives. 
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• No a les naus de 18 metres (AP) 
L’alçada de les naus del sector tècnic és un dels elements que més preocupen. En 
aquest sentit, hi ha posicionaments diametralment oposats a que es facin naus de 18 
m., tot i que no són majoritaris, i posicionaments que plantegen la necessitat de 
cercar mesures que minimitzin el seu impacte, com després veurem. 

 

• Canvi d’ubicació de l’hotel / proposta: planta baixa per a usos terciaris. (AP) 

L’existència de l’hotel desperta reticències en alguns sectors, encara que el 
desenvolupament del debat demostra que no és una posició majoritària. El principal 
temor és l’impacte que un edifici de certa alçada pot ocasionar en primera línia de 
mar. En aquest sentit, part del grup es posiciona en contra de la construcció d’un 
hotel (o altre edifici d’alçada superior a una planta) a la Plaça de Garbí, zona 
projectada per a serveis turístics. Es proposa que l’equipament o edifici que es 
construeixi en aquest sector no sigui superior a una planta: no situar més edificis 
d’alçada a primera línia, per tal d’evitar la configuració d’un paisatge amb 
quantitat d’edificis i que es tapi la vista al mar. La proposta no nega la necessitat 
d’un hotel a la ciutat, però sí es posiciona en contra de la seva construcció a la 
Plaça de Garbí. 

 

• Cal apostar per opcions contemplades al Pla Estratègic del Litoral, més de futur i 
sense tant impacte negatiu com l’ampliació de la zona logística, que no seria 
necessària: opcions més lligades al turisme, la pesca i la recerca i la innovació. 
(AP) 

La zona logística proposada es considera excessiva per part del grup pel seu 
impacte ambiental, però hi ha participants que la consideren beneficiosa 
econòmicament, o no tenen suficient informació per posicionar-se. 

  
 
ELEMENTS A MILLORAR DE LA PROPOSTA 
 

• Estudiar la possibilitat de reduir les alçades dels edificis, així com els impactes 
estètics, i minimitzar-los (estudiar bé les alternatives). (CT) 

 

• Mesures de reducció de l’impacte visual de les naus, per exemple: naus de 
menor alçada que puguin créixer quan es necessiti; naus amb construcció 
lleugera a partir dels 12 m. d’alçada; murals a la part més alta; tècniques com la 
banyera o l’inflable... (CM) 
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• Estudiar mesures que minimitzin l’impacte visual de les naus del sector tècnic. 
(CT) 

A tots els grups es va debatre aquesta qüestió i la visió majoritària és que cal cercar 
mesures per tal de contrarrestar l’impacte visual que suposa la construcció de les 
naus: un sistema de construcció amb parets elevadores o construir amb materials 
“més transparents” les parts altes de les parets de les naus són algunes de les 
opcions que es consideren que s’haurien d’estudiar, entre d’altres possibilitats que 
podrien aportar tècnics especialistes. 

• Reduir al màxim el tancament del port però establint mesures de seguretat 
complementàries. (CT) 

 

• Un disseny més permeable per l’accés, controlat, al port. (CT) 
Un altre tema clau és la tanca del port, que sense formar part estrictament del Pla 
Especial és un element que suscita diferents posicions. Per una banda, hi ha bona 
part d ela ciutadania que viu malament el tancament del port, i part dels que hi 
treballen que ho defensen per motius de seguretat. El punt d’equilibri és per part 
dels participants possibilitar l’accés en algunes zones del port i/o en alguns horaris 
de forma més fàcil. Incorporar altres mesures de seguretat diferents a la barrera 
actual que possibilitin un accés més permeable a la zona del port.    

 
• L’hotel hauria de ser un edifici singular, de qualitat estètica i poca alçada. (AP) 

Tal com hem assenyalat anteriorment, els sectors majoritaris entenen que la proposta 
d’un hotel pot contenir elements positius tant de generació de llocs de treball com de 
recaptació econòmica per a fer possibles algunes de les millores del propi Pla 
Especial del port, però altres agents qüestionen la seva necessitat o plantegen 
temors per la seva possible alçada o per la seva ocupació de l’espai (en aquest 
sentit, es planteja que el 30% previst per ús privatiu obert hauria de ser d’us públic: 
jardins, etc.) Les argumentacions entre partidaris i detractors d’aquesta intervenció 
van girar fonamentalment al voltant dels significats d’espai públic i espai lliure, de 
si actualment es tracta d’un espai lliure (qualificació), sobre el seu estat actual 
(negatiu), l’impacte visual de l’hotel (negatiu) i l’impacte econòmic i laboral de 
l’hotel (positiu).  
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• Abans de l’aprovació del PE s’ha de preveure i decidir la ubicació de la 
desoladora, així com el seu impacte (ambiental, energètic, ús de l’espai, etc). (CT) 

Es considera necessari preveure la ubicació d’infraestructures que, com la 
desoladora, són de cert impacte ambiental, així com estudiar la conveniència dels 
costos que representa (energètic, ús de l’espai, etc). 

 

• El PE generarà noves mobilitats: Cal realitzar un estudi i Pla de Mobilitat. (CT) 
Es parla en concret, per exemple, de les repercussions del trànsit i els accessos  de la 
zona logística, de necessitats d’aparcaments... 

  

• Canalització del torrent de Sant Joan fins al mar. (AP) 
És un acord parcial, perquè per part del grup no es considera convenient per raons 
ambientals. 

 

• Incorporar un nou ús: serveis portuaris/auxiliars, refugi i heliport. (CT) 
Tot i que la normativa ja obliga a l’existència d’un refugi es va voler fer-hi esment i 
recolzar aquesta mesura per tal que es vetlli pel seu compliment. L’heliport respon a 
la necessitat d’evacuacions sanitàries, etc. 

 

• Tenir en compte la instal·lació i ubicació de SERVEIS PÚBLICS en les zones 
d’accés. (CT) 

 

• Que es verifiqui si s’ha de fer l’avaluació de l’impacte ambiental i la posterior 
declaració de l’impacte seguint la normativa vigent aprovada per la Generalitat 
de Catalunya i per la de l’Estat Espanyol. (CT) 

Les mesures per a minimitzar l’impacte mediambiental de les accions proposades en 
el Pla és una de les preocupacions més recurrents durant els debats. 
 

• Anticipar la construcció de les palanques de nàutica popular, per l’imminent 
perill d’esfondrament. (CT) 

Més enllà del temps necessari per a l’execució del Pla Especial, s’ha volgut donar un 
toc d’alerta respecte a la necessitat d’anticipar en el temps aquesta intervenció, atès 
el seu malestar. 
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• Respectar l’ús altruista de les entitats (zona del sector nàutic). (CT) 
 Cal reservar un espai a la zona del sector nàutic per a entitats sense ànim de lucre. 
Es considera que aquestes entitats han de tenir unes condicions especials per a l’ús 
d’aquest espai, sense entrar en competència amb privats o empreses. La proposta es 
refereix més a la gestió de l’espai que a les pròpies característiques del Pla. 

 

• Realitzar un estudi tècnic sobre les conseqüències (positives i negatives) de la 
possibilitat d’allargar la punta.  (CT) 

Es proposa la realització d’un estudi tècnic per tal de conèixer les conseqüències, 
beneficis i perjudicis (des d’un punt de vista econòmic, mediambiental, etc.) que tindria 
per  al port i la ciutat allargar “la punta”.  

La proposta sorgeix d’una aportació referent a la necessitat de realitzar aquesta obra 
per tal d’evitar que es perdi una part de port quan hi ha mal temps. Majoritàriament el 
grup va manifestar falta d’informació tècnica sobre la proposta i les conseqüències que 
comportaria l’obra, per la qual cosa s’acordà proposar que es dugui a terme un estudi 
que permeti obtenir la informació necessària al respecte que possibiliti la posterior 
decisió tenint en compte els elements necessaris. 

 

• Aprofitar l’oportunitat per aconseguir més recursos per a la ciutat. (CT) 

El Pla Especial es considera una oportunitat que ha d’aprofitar la ciutat (l’Ajuntament) 
per a obtenir més recursos i que aquests reverteixin en la pròpia ciutat. En tant que 
recursos s’entenen tant els recursos econòmics com d’infrastructures. 
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PARTICIPANTS 
 
GRUP 1 
 
Joaquim Subirats Juncosa, representant de la ciutadania participant a la jornada del 17 
de desembre. 
José Luis Sigüenza, representant de Creu Roja. 
Fèlix Senabre Juncosa, representant de la ciutadania participant a la jornada del 17 de 
desembre. 
Margarita Díez, representant de Ports de la Generalitat. 
Rafael Encinas, representant de l’Associació de Veïns de barri de Mar. 
Alfons Pérez Casado, representant de l’Associació de Veïns de l’Aragai. 
Helga Rovira, representant de l’Associació de Veïns de Sant Joan. 
Jaume Marsé Ferrer, representant de l’APMA. 
Antoni Herrera, tècnic municipal. 
Artur Cardona Bertran, representant de CCOO. 
Mariano Martínez Ascuñana, representant de l’Associació d’Amarradors Populars. 
Jordi Valls Fuster, Tinent d’Alcalde representant a ICV. 
 
GRUP 2: 
 
Albert Piga, representant del Club Piragüisme,  
Carles Carboneras, representant de la ciutadania participant a la jornada del 17 de 
desembre  
Pau Santiago, representant de l’AV de la Collada - Els Sis Camins Francesc Martí, 
representant de l’AV de Can Marquès  
Jesús Sastre, representant de l’AV del Fons Sumella 
Robert Albiñana, representant del Gremi de Joiers 
Ciscu Nogueron i Huguet, representant de l’Institut Setmana del Mar 
 Carsten Andersen, representant de la ciutadania participant al debat del 17 desembre 
Dolors Rodríguez, Gerent de Ports de la Generalitat 
Camil Caraltó, tècnic municipal 
Joan Antoni , Redactor del Pla Especial 
 Torcuato, representant de Ciutadans Defensors del Casc Antic  
 Josep Tomàs Àlvaro, Tinent d’Alcalde representant a ERC. 
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GRUP 3 
 
Rosa Mª, representant de Ciutadans defensors del casc antic  
Jaume Martí Carbonell, representant del Gremi d’Hosteleria i Restauració 
Juan Luís Ruiz López, Regidor municipal representant al PSC 
Susana Requena Moreno, representant de la ciutadania participant al debat del 17 de 
desembre 
Mihail Pawlowsky, representant de la ciutadania participant al debat del 17 de desembre 
Octavi Lorente i Duque, representant de l’ AV Casernes 
Enrique Chico Nieto, representant de l’AV de l’Armanyà 
Carles, representant de l’AV del Barri de Mar   
Joan Contreras, representant del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Josep Vivanco, representant de l’AV del Molí de Vent  
Miquel Orriols, Tècnic municipal 
Ricard Belascoain, Tècnic municipal 
Albert Rodríguez, representant de CCOO 
Clara Racionero, representant de Talaia 
 


