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1.  Introducció 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS). El PMUS és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de 

manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis i, pel seu caràcter 

transversal, les seves aportacions també contribueixen a la millora del medi ambient, de 

l’entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis. 

 

L’elaboració del PMUS permetrà definir quines estratègies i accions s’han de dur a terme a la 

nostra ciutat en els propers anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i 

integrador.  

 

En tot el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, s’està desenvolupant 

un procés participatiu amb l’objectiu de recollir les aportacions de les persones i col·lectius 

que hi resideixen. En aquest sentit, s’han posat a l’abast de la ciutadania diferents canals de 

participació, tant en la fase de diagnosi com en la fase de propostes, per garantir l’accés a 

la informació i a la participació tant de la ciutadania organitzada com a títol individual.  

 

El document que es presenta a continuació descriu les aportacions que s’han realitzat en la 

fase de Diagnosi del PMUS, és a dir, en la fase de detecció dels punts forts i punts febles de la 

mobilitat a Vilanova i la Geltrú.   
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2. El procés participatiu  
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Tal i com s’ha comentat en la introducció, la participació de la ciutadania està prevista en 

totes les fases del procés d’elaboració del PMUS: Comunicació, Diagnosi, Propostes i Difusió.  
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FASE1. 
RECOLLIDA INFORMACIÓ, 

TREBALL DE CAMP 
I ANÀLISI DE DADES

FASE 2.
DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL. 
INFORME PRELIMINAR AMBIENTAL 

FASE 4.
PROPOSTES D’ACTUACIÓ, 
PROGRAMA, INDICADORS

FASE 3.
DIAGNOSI PARTICIPADA 
DE LA SITUACIÓ FUTURA

FASE 5.
TRÀMITS I APROVACIONS

PROCÉS PARTICIPATIU

FASE1. 
ORGANITZACIÓ I

COMUNICACIÓ

FASE 2. 
DIAGNOSI DE MOBILITAT 

I OBJECTIUS DEL PMU

4. FASE DE
DIFUSIÓ DEL 

PLA DE MOBILITAT 

FASE 3.
DEBAT I PROPOSTA 

DE MESURES

DIFUSIÓ DEL PROCÉS: 
Blog, Twitter, Facebook, Díptic informatiu

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DEL PROCÉS

JORNADA CIUTADANA DE  PRESENTACIÓ DEL PMU 
I DE  RETORN A LA CIUTADANIA

DISSENY ELEMENTS DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
CONSTITUCIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT

REDACCIÓ I IMPLEMENTACIÓ 
D’UNA PROPOSTA DE PLA DE DIFUSIÓ DEL PMU

JORNADA CIUTADANA
Presentació de l’estudi de pre-diagnosi i realització itineraris 

de detecció de problemàtiques en relació a la mobilitat

JORNADA CIUTADANA DE PRESENTACIÓ I DEBAT 
DE L’AVANÇ DEL PLA DE MOBILITAT

TREBALLS EQUIP REDACTOR

REDACCIÓ DEL PACTE PER A LA MOBILITAT

PRESENTACIÓ I SIGNATURA 
DEL PACTE PER A  LA MOBILITAT

TREBALLS EQUIP REDACTOR

PLA DE MOBILITAT URBANA

JORNADA CIUTADANA 
Retorn de la diagnosi i  

priorització dels objectius generals del PMU

PROCÉS PARTICIPATIU A DESENVOLUPAR EN EL MARC DE 
LA REDACCIÓ DEL PMU DE VILANOVA I LA GELTRÚ

 

 

Destacar que en aquets procés de participació s’ha apostat per metodologies innovadores, 

tant en la fase de comunicació com en la fase de recollida d’aportacions, com poden ser la 

creació d’un bloc, d’un perfil de twitter o la realització d’uns tallers participatius a peu de 

carrer, que es van celebrar el 14 de juny de 2014, i que descriurem de manera detallada en 

el proper punt.  

 

En la fase de Diagnosi, fins aquest moment, s’han desenvolupat els següents espais i 

mecanismes: 
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Mecanismes de difusió i comunicació:  

S’han destinat i habilitat diferents mecanismes de difusió i comunicació de manera 

específica per aquest procés participatiu com ho són: 

o El tríptic informatiu del procés, del qual s’han distribuït 3.000 exemplars 

o El Twitter del procés participatiu @PMUSVilanova  

o  El bloc informatiu del procés, accessible a http://pmusvilanova.edas.cat  

 

També s’han emprat altres mecanismes de comunicació municipals habituals: 

o Notícies sobre el procés als mitjans de comunicació municipals:  

 Pàgina web municipal: Ajuntament de Vilanova. Via Pública. PMUS 

 Facebook : https://www.facebook.com/ajuntamentvng 

 Twitter: https://twitter.com/ajuntamentvng 

o Anuncis i notícies a la televisió i ràdio municipals 

o Notícies a altres mitjans de comunicació locals i comarcals  

 

Bloc del procés participatiu 

 

 

Díptic informatiu 

 

 

http://pmusvilanova.edas.cat/
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Mecanismes de recollida d’informació: 

 

o El principal mecanisme de participació directa posat a l’abast de la ciutadania 

durant la fase de diagnosi de mobilitat ha estat la celebració d’una jornada 

participativa que, mitjançant el desenvolupament de diferents itineraris per la ciutat, 

ha permès la incorporació de percepcions de la ciutadania sobre la mobilitat del 

municipi recollides directament sobre el terreny. 

 

o Per les persones que no podien assistir a la jornada s’han habilitat altres canals no 

presencials de recollida d’informació :  

 

- Per tal de copsar l’opinió de la ciutadania sobre l’estat de la mobilitat 

de la ciutat s’ha dissenyat una Butlleta d’aportacions incorporada al díptic 

informatiu i que també era accessible en format en línia a través del bloc del 

procés. 

- També s’han pogut fer arribar comentaris a través del bloc i de la 

bústia de suggeriments per correu electrònic participacio@vilanova.cat 

 

 

Els resultats obtinguts durant aquesta jornada participativa de diagnosi, així com les 

aportacions recollides a través de la butlleta d’aportacions i de la bústia de suggeriments, 

s’exposen a continuació en diversos blocs:  

 

o Presentació dels aspectes generals del procés participatiu 

o Presentació dels aspectes metodològics de la sessió del 14 de juny 

o Presentació dels principals resultats de les aportacions ciutadanes elaborades 

en els diferents itineraris de diagnosi 

o Síntesi de resultats de la butlleta d’aportacions 

o Síntesi de resultats de la bústia de suggeriments 

o Valoració de la sessió del 14 de juny 

mailto:participacio@vilanova.cat
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3. Organització de la 

jornada participativa 
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Metodologia 

 

El procés participatiu del PMUS de Vilanova i la Geltrú es desenvolupa de manera paral·lela 

als treballs tècnics que realitza l’empresa redactora d’aquest pla. Per aquesta raó, durant la 

fase de diagnosi de mobilitat, l’objectiu del procés participatiu és afavorir la incorporació 

d’aportacions de la ciutadania que permetin complementar l’estudi de diagnosi de 

mobilitat al municipi.  En aquest sentit el procés participatiu ha previst la celebració d’una 

sessió participativa a peu de carrer que permetés assolir aquesta fita. 

 

La celebració de la Sessió de diagnosi sobre mobilitat: Itineraris ciutadans, s’ha plantejat 

assolir principalment els següents objectius metodològics: 

 

a) Ser un canal de participació activa i directa de la ciutadania al procés de redacció 

del PMUS, a partir del coneixement d’informació sobre la situació de la mobilitat al 

municipi.  

b) Esdevenir espai de pluralitat, facilitador de la incorporació de diferents visions 

existents al municipi sobre quines poden ser les potencialitats i aspectes a millorar de 

la mobilitat al municipi. 

c) Crear un espai de diàleg i debat de la ciutadania al voltant de la mobilitat sobre el 

propi terreny.  

 

En base a l’assoliment d’aquestes fites, la sessió presencial s’ha organitzat distingint dos 

moments, principalment: 

 

1) En un primer moment, l’empresa que està realitzant els treballs tècnics ha 

presentat les primeres dades de la prediagnosi als participants.   
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2) A continuació, s’ha cedit el protagonisme a les veïnes i veïns de Vilanova i la 

Geltrú, que a partir de la seva demanda han pogut formar part d’un dels itineraris 

a peu de carrer. L’objectiu ha estat recollir sobre el terreny les seves percepcions 

sobre quins elements cal potenciar i quins s’han de millorar en relació a la 

mobilitat. Cada un dels grups han estat acompanyats i facilitats per un/a 

especialista de l’equip d’EDAS que ha anat prenent nota de les aportacions 

realitzades per les persones participants. Al mateix temps, a indicació de les 

persones participants, s’han anat prenent fotografies per tal d’il·lustrar 

gràficament les aportacions de cada grup. 

Els grups de treball i itineraris desenvolupats han estat els següents: 

- Itinerari a peu pel centre de la ciutat 

 

- Itinerari a peu per Baix a Mar 
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- Itinerari en bicicleta  

 

 

- Itinerari en transport públic 

 

 

 

La valoració de la jornada s’ha realitzat mitjançant un qüestionari online al qual les persones 

participants han pogut accedir a través d’un enllaç que se’ls ha facilitat via correu 

electrònic. Els resultats d’aquesta valoració es presenten al final del document.  
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Difusió, convocatòria i assistència registrada 

La celebració de la Sessió de diagnosi sobre mobilitat. Itineraris ciutadans ha estat difosa a 

través dels diferents mitjans de comunicació disposats per l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, per a fer difusió del procés participatiu i dels seus resultats.  

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del Departament de Participació Ciutadana 

també s’ha encarregat de fer convocatòria directa a les persones representants de les 

entitats del teixit associatiu de la ciutat.  

 

Per prendre part en aquesta jornada participativa, ha estat necessari que les persones 

interessades fessin inscripció prèvia. En el moment de la inscripció cada persona havia 

d’indicar la seva preferència per a prendre part en un o altre itinerari dels quatre proposats. 

 

L’assistència registrada a la sessió ha estat de 50 persones.   

 

Estructura de la jornada 

La sessió s’ha desenvolupat el dissabte 14 de juny de 2014, entre les 10:00h i les 13:30h, 

aproximadament. L’estructura de la jornada ha estat la següent: 

 

Horari Acció Espai 

de 9:50 a 10:10 

Acreditació, lliurament de 

documentació, definició dels grups de 

treball 

Centre Cívic La Sardana 

de 10:10 a 10:30 

Presentació del PMUS  Centre Cívic La Sardana 

Presentació de la jornada Centre Cívic La Sardana 

de 10:30 a 10:50 
Presentació dels resultats de l’estudi de 

diagnosi de mobilitat 
Centre Cívic La Sardana 

de 10:50 a 13:30 Itineraris de diagnosi 

 

- Itinerari a peu pel centre de la 

ciutat 

- Itinerari a peu per Baix a Mar 

- Itinerari en bicicleta  

- Itinerari en transport públic 
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Dinàmica de treball desenvolupada en els grups de treball: Itineraris 

ciutadans 

 

 

 La tasca a desenvolupar a cada un dels grups de treball ha consistit en seguir un 

recorregut prèviament establert i fer valoracions per part de les persones participants 

sobre aspectes a millorar o potenciar, en relació al mode de transport emprat (a peu, 

bici o transport públic), així com de la relació amb la resta d’usuaris.  

 

 Els itineraris proposats eren orientatius, de manera que en aquells casos que els 

participants del grup han volgut desviar-se per apropar-se a algun lloc que han 

considerat d’interès per mostrar-lo, s’ha pogut fer. 

 

 Durant el recorregut les persones de l’equip de participació externa, encarregades de 

la dinamització, han animat a les persones participants a fer valoracions i destacar 

aspectes a millorar o a potenciar en relació a la mobilitat. També se’ls animava a 

prendre fotos que puguin il·lustrar la seva explicació, o bé han estat presses per les 

pròpies persones dinamitzadores. 

 
 

 

 Cada cert temps, en funció del tram recorregut i les característiques del mateix, s’han 

anat realitzant diferents aturades, en les quals la persona encarregada de la 

dinamització preguntava a les persones participants sobre els aspectes del tram 

recorregut que volien destacar, i s’ha pres nota. 
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 Per facilitar el debat, en cas necessari, a cada grup la persona dinamitzadora disposava 

d’una relació de possibles temes o qüestions facilitades pel Servei de Mobilitat, que 

podien ser d’interès a treballar amb les persones participants.  

 
 

 En els diferents punts d’aturada s’ha pres nota de les intervencions, potenciant el fet que 

el procés està en fase de diagnosi i que per tant calia prioritzar la identificació 

d’aspectes a millorar i d’elements a potenciar, més que no pas fer propostes 

d’actuació, que seran objecte d’una fase posterior del procés.  

 

     
 

 Al final del recorregut s’ha aprofitat per realitzar un recull a mode de conclusió de tots 

els aspectes destacats. En aquest punt també s’ha aprofitat per demanar a les persones 

participants sobre aspectes a destacat d’altres llocs de la ciutat, encara que no hagin 

estat inclosos en la ruta. 
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4. Síntesi de resultats  

dels itineraris ciutadans 
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En aquest apartat del document es realitza un recull de les aportacions realitzades per les 

persones participants en els diferents itineraris de diagnosi a la ciutat.  

 

3.1. ITINERARI A PEU PER BAIX MAR 
 

Un dels itineraris realitzats ha estat a peu per Baix a Mar. Aquesta és una zona amb molta 

afluència de vianants i vehicles sobretot a l’època estival. El recorregut proposat inicialment 

ha estat el següent: 

 

 

 

Les valoracions i aportacions recollides durant el recorregut han estat les següents: 

 

 

1. Pas soterrani Rambla de Joan Baptista Pirelli 

 És un espai en el que conviuen el trànsit de vianants amb el trànsit del vehicle privat. Es 

considera que els cotxes passen massa a prop de les persones i això genera inseguretat.  
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 La “part vella” té una pendent pronunciada el que genera dificultats per persones grans, 

que portin cotxets de nens, en cadira de rodes, etc. 

 Els participants al taller comenten que aquest pas no sembla ser massa conegut pels 

vilanovins i vilanovines. Es té la percepció que després de l’obra d’arranjament, el pas 

sota via de la Rambla Pirelli és només per vehicles quan en realitat també és per vianants.  

 

2. Pas soterrani de Josep Coroleu  

 El principi del pas és prou ample però es va fent estret a mida que s’avança. En aquest 

cas, es veu clarament que sovint els túnels estan més pensats per cotxes que no per a les 

persones. Les persones que participen al grup manifesten els seu acord en que caldria 

revisar aquest punt.  

 També es considera que és un espai amb molta foscor, el que genera sensació de 

inseguretat. Es planteja que moltes persones eviten aquest pas per no córrer riscos ja que 

és un pas molt “laberíntic” ( girs, desnivells,...).  

 

3. Convivència ciclistes i vianants  (Rambla Pau / Rambla Llibertat) 

 Les persones del grup consideren que uns dels principals problemes en relació a la 

mobilitat és la convivència dels vianants amb la bicicleta. Això es deu a l’ús que fan 

algunes persones que circulen en bicicleta i que, aprofitant la forta pendent, baixen a 

gran velocitat i després remunten la pujada amb més facilitat. Es considera que passen 

per on volen. Hi ha hagut alguns atropellaments i és un tema que genera cert conflicte 

entre persones vianants i ciclistes.  

 S’argumenta que les causes d’aquest problema són la poca vigilància i que no es posen 

multes per aquest excés de velocitat. També es parla que, tot i que els escoles es fan 

tallers d’educació vial, hi ha una manca de sensibilització per part d’alguns ciclistes.  

Caldria impulsar mesures educatives per millorar aquesta situació com s’està fent en altres 

països (horaris específics per bicis, matriculació de bicis, etc)  

 En relació als laterals de la Rambla de La Pau, es destaca que les persones que circulen 

en bici sovint no poden circular correctament per la presència de les terrasses dels bars 

que envaeixen el carrer.  

4. Accessibilitat a les voreres 

 Es considera que a la zona de Ribes Roges i del Pg. Marítim (carrers Ramon Llull, Isaac 

Peral i Rei Pere el Cerimoniós) hi ha moltes voreres estretes i amb molts obstacles al mig 

que dificulten l’accessibilitat pels vianants (per exemple fanals, papereres o pals antics de 

la llum, etc). També s’observen elements vegetals de propietats particulars que també 

dificulten el trànsit a les persones que van a peu.   
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 També es destaca que al carrer Joan d’Àustria cantonada amb Alexandre Cabanyes la 

vorera està aixecada i en mal estat a causa de l’acció de les arrels del arbres.  

 

 

5. Passos de vianants 

 A  la cantonada dels carrers Joan d’Àustria amb  Alexandre Cabanyes  hi ha un doble 

pas de vianants que genera confusió als vianants i a les persones que condueixen. 

    

 

 Es recull l’existència d’un encreuament entre els carrers Isaac Peral i Roger de Flor en el 

qual la vorera està rebaixada. En aquest espai antigament hi havia hagut un pas de 

vianants i ara no existeix. És un espai que és proper a un parc infantil, de manera que hi 

ha trànsit d’infants. Això fa que pugui ser un punt de potencial perill per als vianants. Els 

participants es pregunten perquè ara no hi ha aquest pas de vianants. 



 

Informe de resultats del taller de diagnosi. Itineraris ciutadans. PMU de Vilanova i la Geltrú 21 

    

 

6. Passeig Marítim 

 El Passeig Marítim presenta dues realitats diferenciades entre la zona que ha estat 

urbanitzada recentment (Passeig del Carme) i la que no (Passeig Marítim). S’observen 

diferències notables per a la mobilitat dels vianants. Per exemple, mentre que a la zona 

més nova les voreres són amples i s’han tret elements de la via que puguin afectar a la 

mobilitat (com per exemple els contenidors que han estat soterrats),  a la zona més antiga 

la situació és la contrària, com es pot observar a les següent fotografies: 

o En aquesta àrea, amb una urbanització més antiga, es troben voreres molt 

estretes i amb alguns forats.  
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o Contenidors en superfície a primera línia de mar, mentre que els participants 

comenten que en altres zones estan soterrats.  

 

o L’ordenació de la mobilitat en aquesta part d’urbanització més antiga es 

considera que està massa segmentada. Hi ha fins a deu franges amb usos 

diferents en uns 30 metres continus (camí vorera, zona blava, sorra, vial, etc...). 

Això provoca confusió pels vianants a l’hora de transitar. 

 

 Existeixen molts passos de vianants sense rebaix el que provoca problemes d’accessibilitat 

i perillositat per als vianants. 

 

 En relació a l’aparcament en zona blava, es denuncia que no existeixen passos de 

vianants marcats, de manera que quan s’aparca i es vol sortir és fa obligatori haver de 

caminar entre els cotxes aparcats a la pròpia zona blava.  

 

   

També s’apunta que l’aparcament en el sentit de la marxa provoca problemes per a 

sortir de l’aparcament, degut a la manca de visió, que es podrien evitar si s’hagués 

d’aparcar fent marxa enrere.  

 

7. Passeig de Ribes Roges 

 

 Un altre dels problemes que es destaquen en relació a la façana marítima i la mobilitat en 

cotxe, sobretot a l’estiu quan hi ha molta afluència de gent, és el fet que no té sortida 

natural en la direcció a Cubelles, i s’ha de tornar a sortir per on s’ha entrat. L’existència 

d’aquest cul de sac provoca molts problemes de circulació, que afecta també als 

vianants, ciclistes i altres modes de mobilitat. Les persones del grup que resideixen a la 
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zona de Molí de Vent manifesten una possible solució, i és obrir aquest cul de sac, fent un 

camí o un pont directe per l’Ortoll.  

 En relació al carril bici es constata que acaba sense tenir continuïtat. També s’apunta 

que els vehicles aparcats envaeixen carril i que hi ha una caseta de FECSA que interromp 

el pas1. 

     

 

 En relació a l’aparcament, la zona de Ribes Roges, Passeig Marítim i carrers propers és un 

espai que a l’estiu està ple de cotxes de persones que volen accedir a la platja, tant de 

veïns i veïnes de la ciutat, com d’altres poblacions. En aquest sentit es recull el comentari 

que les persones de Vilanova no volen pagar aparcament quan volen accedir a la platja. 

Es considera que aquest és un problema conseqüència d’una manca de planificació 

estratègica en l’urbanisme i la mobilitat de la ciutat.  

Es comenta la necessitat que el Passeig hauria de seguir la mateixa estructura de punta 

des del xalet del Nin fins la Platja del Far.  

 

8. Passeig del Carme 

 Es considera molt positiva la re-urbanització realitzada. Moltes persones manifesten 

estar contentes per l’amplada del passeig, les plantes, la Fira d’Artesans, etc... 

 

 

 Es destaquen algunes problemàtiques com l’ocupació de l’espai públic a causa de 

els terrasses o l’excés de cartells publicitaris que també dificulten el pas.  

 

                                                      

1 Aquestes apreciacions coincideixen amb les realitzades pel grup de l’itinerari en bicicleta 
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 Es considera que aquest tram podria servir de model per urbanitzar altres trams del 

Passeig. Es proposa més arbrat, amb més ombres, de manera que el Passeig 

guanyaria qualitat.  

 

 S’apunta que les possibles solucions i actuacions a desenvolupar en aquesta zona 

són difícils de ser portades a terme perquè hi ha diferents agents que intervenen en la 

presa de decisions, des de l’Ajuntament, a Ports de la Generalitat, l’ACA i/o el 

Ministeri de Foment. Això provoca en el veïnat la sensació que les qüestions queden 

sense resoldre perquè unes institucions es passen la pilota a les altres. 

 

9. Altres qüestions plantejades durant l’itinerari 

 El disseny del parc de Ribes Roges, amb la presència de 

muntanyes artificials, condiciona la mobilitat, a més de ser una 

barrera visual de la ciutat cap el mar. En relació a la 

muntanyeta del tren es recull la proposta que es tregui i sigui de 

nou sorra de platja, perquè afecta a la mobilitat. 

 

 

 

 Es considera que els bancs de fusta es malmeten amb molta freqüència per efecte 

de la proximitat al mar. En aquest senti es suggereix substituir per bancs de pedra o 

altres materials més adaptats a la seva ubicació i que tinguin una millor durabilitat. 
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 Es denuncia que hi ha bancs trencats a la zona Pg. Ribes Roges i Pg. Carme. 

 Es recull la demanda de lavabos públics a la zona Pg. Marítim. 

 Es considera que al Pg. Marítim hi ha molts fanals il·luminant alhora, el que fa 

augmentar la despesa. Per reduir-la es proposa que es faci una il·luminació per trams 

o alternada. 

 Es considera que es podria planificar estratègicament amb criteris de “bellesa” i 

convivència, posant en un terme secundari aquells criteris més pràctics, econòmics, 

que responen a interessos – també es poden compatibilitzar uns i altres criteris, evitant 

que uns sempre “es mengin els altres”... 

 A la Rambla Samà i hi ha una zona on no es veu bé la senyalització de prohibició 

aparcament (pintura groga que ha anat desapareixent ).  

     

 

 Al carrer del Gas, a partir de carrer Carlets, hi ha una vorera amb inclinació i irregular 

a causa de les sortides d’aparcament.   

      

  



 

Informe de resultats del taller de diagnosi. Itineraris ciutadans. PMU de Vilanova i la Geltrú 26 

3.2. ITINERARI A PEU PEL CENTRE 

L’itinerari a peu realitzat pel centre de la ciutat, ha transcorregut des de la travessia de l’Av. 

Jaume Balmes fins al nucli antic. En aquesta zona hi trobem diferents tipologies de vials i es 

donen una confluència de mitjans de transport diferents amb una alta intensitat d’ús. El 

recorregut proposat inicialment ha estat el següent: 

 

 

Les valoracions i aportacions recollides durant el recorregut han estat les següents: 

 

1. Av. Jaume Balmes 

 L’Av. Jaume Balmes és un eix que permet creuar la ciutat d’est a oest, i que és utilitzat per 

tots els modes de transport (vianants, bici, transport públic, i transport privat). En aquesta 

avinguda la vorera és prou ample. Però només trobem un carril bici amb un únic sentit a 

cada vorera. En ocasions aquesta amplada limitada pot provocar conflictes entre 

ciclistes i vianants, si es produeix invasions d’espais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També es destaca que el carril bici finalitza de cop al arribar al carrer de Dr. Fleming un 

fet que demostra la maca de connexió entre la xarxa de carrils bici de la ciutat.  
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 Caminant pel carrer de Jaume Balmes també es comenta que hi ha molts passos de 

vianants mal senyalitzats que s’haurien de repintar.  

 

 

 Algun dels participants pregunta si els semàfors estan sincronitzats. El personal tècnic 

municipal explica que sí que estan sincronitzats i que es fan revisions periòdiques. 

 

 En travessar el carrer Dr. Fleming es puntualitza que les voreres d’aquest carrer són també 

estretes. Es ressalta que la rampa per travessar està desplaçada i costa girar, 

especialment si es porta un cotxet. 
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2. Carrer del Pare Garí 

 En pujar per aquest carrer les persones participants observen que les voreres són una 

mica estretes, però no tant com les que trobarem més endavant. 

 

 Al costat de la plaça Charlie Rivel, hi ha l’entrada a l’aparcament soterrat. Tot i que 

és un aparcament sense pèrdua d’espai públic, un dels participants manifesta que 

amb la rampa a l’aparcament es va hipotecar que el carrer fos de dos sentits per al 

vehicle privat, el que permetria una millor comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Av. Cubelles / Carrer de l’Havana 

 Es caracteritza per ser un eix viari amb força afluència de vianants i de vehicle privat. 

 

 Es fa esment que tant el paviment de les voreres com de l’asfalt es troba en males 

condicions i que s’hauria d’actuar. 

 

 

 

 S’observa que les voreres d’aquest carrer, així com el carrer de l’Havana, que el continua, 

fins a la Rambla, són molt estretes, va molt just perquè pugui passar el cotxet que porta 

una de les persones participants amb un nadó.  
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 Les voreres a més de ser estretes estan en mal estat i la llamborda rellisca, el que pot ser 

font d’accidents. 

 

 

 En alguns guals, els participants observen com de la vorera a la calçada, els propietaris 

dels guals rebaixen la plataforma amb unes barres metàl·liques que presenten unes 

voreres vius, el que també pot ser font d’accidents.  
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 Així mateix, al llarg del carrer hi ha pilones per evitar que els vehicles privats s’estacionin a 

la vorera. Aquesta mesura és observada amb diferència d’opinions. Per una banda, 

algunes persones participants opinen que aquests molesten als vianants al caminar, ja 

que han de saltar obstacles, fet que se suma al que la vorera és estreta. Altres participants 

però, manifesten que aquests pilons són una mesura de seguretat perquè els cotxes no 

envaeixin la vorera. 

 

 

4. Cruïlla Rambla amb C/ Havana 

 Una de les persones participants comenta que en aquest punt, així com en altres cruïlles 

de la Rambla, no hi ha pintant el pas de vianants i el personal tècnic municipal explica 

que no és necessari, ja que és una zona de vianants. 
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 Es manifesta que en aquesta cruïlla hi ha una forta intensitat de pas de vehicles privats, i 

que sovint aquests estacionen a la Rambla, el que posa en qüestió el civisme d’aquestes 

persones. També els camions de càrrega i descàrrega estacionen en aquesta cruïlla. El 

personal tècnic municipal respon  que no es possible habilitar un altre espai per fer-ho. 

També es comenta que aquesta problemàtica no és només a la Rambla sinó que durant 

la setmana els repartidors aparquen pel centre sense tenir en compte les senyalitzacions.  

 

 

 La multitud d’usos de la Rambla, amb les fires del cap de setmana, i l’afluència de 

vehicles privats fa que la cruïlla es col·lapsi. D’altra, s’observa que no existeixen 

senyalitzacions que indiquin on es troben els aparcaments. En aquest sentit, seria 

interessant que hi haguessin panells informatius on quedés indicat on està el centre i punts 

d’interès. 

 

5. La Rambla 

 La Rambla és l’eix principal de vianants de la ciutat i en general es valorat de forma 

positiva per les persones participants. És considerat un eix per on poder caminar, 

relacionar-se, passejar, comprar. 
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 Un  dels participants exposa que la convivència entre vianants i ciclistes és conflictiva. 

S’al·ludeix a que les bicis van per tota la Rambla i amb velocitat, el que pot provoca 

accidents. Una possible solució seria posar un horari específic per a les bicis, com en el 

tren o el metro, en que no està permès pujar la bici en horari de màxima afluència de 

passatgers.  

 

Altres participants opinen que no és tant conflictiu el tema de les bicis a la Rambla, i que 

fins i tot és positiu i característic de la nostra ciutat. Evidentment sempre cal respectar el 

vianant. 

 

 

 

 

6. Pacificació de carrers 

 Els participants plantegen la possibilitat de pacificar alguns carrers a tocar de la Rambla, 

esdevenint carrers de plataforma única: 

o C/ Almirall: en aquest carrer ha baixat el volum del trànsit del vehicle privat. 

o C/ Salut: en aquests moments la vorera és molt estreta, tant que no hi cap el 

cotxet, i hi ha una elevada afluència de vianants. 
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7. Pl. de la Vila 

 L’única qüestió que es planteja, en relació a la plaça de l’Ajuntament, és que el 

paviment de la plaça rellisca molt, especialment quan plou o fa humitat i queda moll. 

 

8. C/ Manuel de Cervantes 

 El C/ Cervantes és un carrer que travessa la ciutat i per tant, absorbeix força afluència de 

vehicles privats, així com de vianants. Els participants manifesten que la vorera és molt 

estreta. El personal tècnic municipal explica que està previst fer-lo de plataforma única. 

En aquest sentit, alguns participants exposen que cal tenir cura a l’hora de fer la 

plataforma única, perquè en altres carrers que s’ha realitzat el terreny cedeix i n’hi ha sots 

i bonys. 

 

 

 

 Es fa esment que tots els grans eixos tranversals de la ciutat tenen el mateix sentit de la 

marxa, i que caldria racionalitzar aquesta qüestió per optimitzar la comunicació. 

 

9. Carrers amb plataforma única de la zona centre i nucli antic 

 En els carrers de plataforma única els vianants tenen la sensació que el carrer és de 

vianants i van pel mig del carrer amb cert risc perquè passen cotxes, i en alguns casos a 

certa velocitat.  
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En aquest sentit, es recomana diferenciar el paviment clarament perquè se sàpiga que hi 

conviuen vianants i vehicles privats. A aquesta recomanació però, el personal tècnic 

municipal exposa que aquesta diferenciació s’ha de prendre amb prudència ja que pot 

donar a entendre que com que cadascú té el seu espai el vehicle privat pot córrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S’exposa que com que es fàcil que la situació anteriorment descrita es doni, caldria 

reforçar amb més senyalització recordatòria de la velocitat. 

 

10. Altres qüestions plantejades en relació a la zona centre i nucli antic 

 Es comenta que al Carrer Col·legi, davant del bulevard Roxi, hi ha col·locats uns 

contenidors que a més de considerar-se nombrosos, no donen bona imatge a la zona 

comercial. 
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 S’observa, en diversos casos, que hi ha multitud de senyalitzacions en un mateix lloc, i es 

proposa aprofitar un mateix pal per tots els senyals que hi hagin. Així mateix, en alguns 

casos apareixen pals de senyalització sense senyal, pel que caldria retirar-los. Un dels 

casos que s’exposen és el cas de la Rambla del Castell amb Carrer Sitges on hi ha un pal 

sense senyal al mig del carrer des de fa anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es manifesta que les pilones mòbils poden ser perilloses. Es comenta que s’han donat 

casos en que s’aixequen soles estant el vehicle a sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Pl. Miró és de plataforma única, i al carrer hi ha les terrasses dels bars. Es comenta que 

actualment no hi ha càmera de fotos i es manifesta que els vehicles privats sovint van 

massa ràpid. 

 

 En general les persones participants tenen una percepció positiva de la re urbanització 

realitzada del nucli antic amb la Llei de Barris. 
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11. Altres aspectes destacats 

Durant el recorregut s’han recollit comentaris sobre altres qüestions relacionades amb la via 

pública, tot i que no estan directament relacionades amb mobilitat: 

 

 Es manifesta que es valoraria de forma positiva que hi hagués una font d’aigua potable al 

parc que hi ha al Carrer del Pare Garí. 

 Al llarg de l’Av. Jaume Balmes hi ha bancs, que han estat valorats positivament tot i que 

es ressalta l’estat de deteriorament en el que es troben.  

 

3.3 ITINERARI EN AUTOBÚS 

El recorregut en autobús s´ha dut a terme seguint els següents recorreguts: 

 

 L´itinerari inicial ha seguit el recorregut de la Línia L-1, iniciant-se a la parada de Josep 

Coroleu / Jaume Balmes.  

 L´itinerari de la línia L-1s’ha finalitzat a la parada de la Pl. Sis camins, on s’ha realitzat 

transbord a la línia L-4. El segon tram del recorregut s’ha realitzat seguint la línia L-4 fins 

a la parada del Parc Guma i Ferran. 

 

 

El següent text recull els diferents aspectes destacats per les persones participants en el 

recorregut: 

1. Senyalització de les parades 

 Es considera que  les parades estan ben senyalitzades. 
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 Tot i això, es planteja que les afectacions del servei haurien d’estar millor 

assenyalades, en llocs més visibles. Es proposa que dins dels autobusos podrien haver 

cartells, ja que els conductors no sempre es recorden d’informar-ne. 

 Es comenta que seria útil que hi hagués indicadors a les parades amb el temps que 

falta perquè arribi el bus. 

 

2. Recorregut de les línies 

 Es recull la valoració que les línies L1 i L2 tenen un recorregut molt llarg, ja que passen 

per tota la ciutat. Es considera que no és pràctic. 

 Es comenta que sembla més aviat un “recorregut turístic” per la vila i que “obliga” a 

passar per la platja. 

 A més a més, s´apunta que els autobusos de les línies L1 i L2 acostumen a anar molt 

plens durant l’època estival, donat que passen per la platja. Per millorar aquest 

aspecte es valora que una possible actuació podria ser crear un bus llançadora que 

connectés el càmping amb la platja, i  sinó almenys millorar la freqüència de pas. 

 Una de les persones participants proposa modificar les línies L1 i L2, de manera que 

només una d´elles passi per la platja. Comenta que és més útil “que siguin 

complementàries i que et permetin canviar d’una a l’altra segons necessitats”. 

 Es recull l´aportació que el carrer Francesc Macià és de dues direccions i que no hi 

caben dos autobusos si hi ha cotxes aparcats a les dues voreres. Es considera que 

caldria fer alguna cosa per millorar-ho.  

 

 

Aquest fet també s´ha destacat durant el recorregut en bicicleta. A l’alçada del 

carrer Forn del Vidre, que també és de doble direcció i hi ha cotxes aparcats, de 

manera que quan passa l’autobús, s´estreny molt el pas. 
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 Algun participant explica que a Neàpolis caldria que hi hagués una rotonda perquè 

els cotxes no deixen passar als autobusos. Un participant comenta que la gent sovint 

perd el tren ja que el recorregut de l´autobús és en direcció a l’estació, i de vegades 

poden estar 10 o 15 minuts parats a la cruïlla. Es considera que l’autobús hauria de 

tenir prioritat. 

 

 

 

3. Enllaços 

 Quan fem el canvi de línia, el conductor no para a la mateixa parada, sinó més 

endavant. Els i les participants diuen que els autobusos s’haurien de parar sempre a 

les parades.  

 També es considera que els enllaços entre diferents línies haurien de ser a la mateixa 

parada o, almenys estar ben assenyalats. 

 Les persones participants apunten que s’hauria de procurar que els transbords 

estiguin més sincronitzats. 

 Cap de les persones participants sabia que el títol de transport és vàlid per fer 

transbord durant 1 hora i quart. 

 

 

4. Comunicació 

 Es manifesta que l’Hospital de Sant Antoni està molt mal comunicat en transport 

públic. S’ha d’agafar un autobús fins al final i fer el trajecte de tornada per poder 

arribar a l’hospital. 

 Una de les participants comenta que amb l’autobús no es pot arribar a punts 

importants de la ciutat com correus o al centre de la ciutat. Afegeixen que al c/ 

Montseny hi viu molta gent gran, fet que fa necessari el transport públic per poder 

mobilitzar-se. 
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5. Freqüència de pas i horaris 

 La freqüència de pas dels busos és de 30 minuts. Les persones presents en el grup 

consideren que aquest és un aspecte que s’hauria de millorar. La freqüència de pas 

és la mateixa tot el dia; creuen que s’hauria d’intensificar en hores punta o en 

algunes èpoques de l’any. 

 Es comenta que, de vegades, quan els autobusos arriben abans de l’hora que marca 

a la parada no s’esperen. Consideren que és normal que s’enredereixin de vegades 

(si hi ha trànsit, per exemple), però no que marxin de la parada abans d’hora. 

 Alguns dels participants manifesten que el darrer autobús a la tarda passa massa 

d’hora (a les 21h aproximadament). 

 També s’explica que a l’estació de tren, els autobusos s’esperen (per tal de facilitar la 

intermodalitat). Es considera que a la parada del mercat també s’haurien d’esperar, 

per tal de facilitar l’accés a molta gent que va carregada. 

 

6. Parades 

 En general, creuen que el nombre de parades és suficient. 

 Moltes parades no tenen marquesina i algunes ni banc per esperar. Si fa molt sol o 

plou això és molt molest. 

 Una de les participants comenta que s’ha traslladat una parada (c/ Francesc Macià-

Jardins Molí) i molts gent no ho sabia. 

 

7. Interior de l’autobús 

 En general es considera que l’interior del bus està net i el mobiliari està en bon estat. 

 Tot i això, hi ha busos amb la temperatura molt baixa, fins i tot als 18ºC. Tothom està 

d’acord en que caldria que es respectés la temperatura recomanada (entre 23-25ºC 

creuen). A l’hivern normalment s’està bé, però de vegades fa molta calor i això sovint 

provoca refredats amb el contrast fred-calor. 

 

8. Accessibilitat 

 Els autobusos de la línia L4 tenen un passadís interior molt estret i els seients molt alts. 

 Es valora que l’interior de l’autobús és poc accessible. En alguns autobusos hi ha 

molts graons per pujar (veure fotos). 
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 També es detecta que en ocasions les persones usuàries poden trobar-se amb 

conductors de bus que no s’apropen prou a la vorera en el moment d’aturar-se, fet 

que fa complicat baixar amb carros. En algunes parades hi ha plataformes, que 

faciliten aquesta tasca, però no en totes. 

 

9. Seguretat 

 Les persones participants comenten que hi ha conductors que “estan xerrant tota 

l’estona i es distreuen”. Això fa que no estiguin atents quan es sol·licita la parada o 

fins i tot pot causar accidents. 

 

10. Velocitat 

 La velocitat és valora de manera correcta, tot i que creuen que potser és massa 

ràpid per la gent gran. 

 

11. Preu 

 El preu de la T10 el consideren correcte; a més a més la gent jubilada té descompte. 

 

12. Informació dels trajectes 

 Una participant proposa que l’Ajuntament tingui una aplicació per calcular els 

trajectes (Tipus “Vull anar” de Barcelona). La tècnica de l’Ajuntament diu que ja 

existeix. Cap de les persones participants ho sabia, per la qual cosa es proposa que 

s’inclogui a la web del pla de mobilitat o que es ressalti a la web de l’Ajuntament. 

13. Altres comentaris relatius a mobilitat 

 Es recull el comentari que, en general, les voreres estan en molt mal estat. 

 S’apunta que el lateral de l’Avinguda Eduard Toldrà, sortida Roquetes, s’hauria de 

canviar de direcció perquè es considera que és perillós. 

 Es considera que la rotonda de l’Eurocenter és un punt amb molta sinistralitat. 

S’hauria de regular, potser amb semàfors. A més a més, un dels participants comenta 

que “en hores puntes pots estar 10 minuts parat”. 
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3.4. ITINERARI EN BICICLETA 

L’itinerari proposat per tal de ser realitzat en bicicleta ha permès valorar la infraestructura 

viària de la ciutat dedicada a la bicicleta. El següent plànol recull la ruta proposada: 

 

 

Les persones integrants de l’itinerari en bicicleta han fet múltiples aportacions que es recullen 

en el següent redactat: 

 

1. Senyalització horitzontal.  

 Durant el recorregut es destaca que no existeix una senyalització uniforme dels carrils 

bicis. Per exemple, el color del carril no és uniforme: de vegades està pintat en groc 

(carril del costat del torrent de Sant Joan), altres vegades en vermell, altres simplement 

pintat amb línies blanques al terra.  

 La senyalització horitzontal no sempre està present en els carrils bici (ens referim a una 

bicicleta dibuixada a terra). 
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 En la senyalització horitzontal també es pot observar que hi ha passos de zebra molt 

desgastats i poc visibles, a l’igual que el mateix carril bici. Foto: Cruïlla de Joan Oliver. 

 

 

 També s’apunta que la senyalització horitzontal del carril bici hauria de ser més visible 

per al vehicle a motor, en aquells casos en que hi ha confluència del carril bici amb la 

calçada. En les fotos es pot observar que els senyals de bici en el terra es troben a prop 

de les voreres, en l’espai que normalment queda ocult pels cotxes aparcats. Es 

considera que la senyalització, almenys hauria d’estar visible a la part central de la 

calçada. Foto: Torrent de Sant Joan. 

 

                                   

 

 La manca de senyalització horitzontal en encreuaments també ha estat destacada en 

alguns dels punts del recorregut, com per exemple a l’inici del carril bici a la Ronda 

Ibèrica. 
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2. Senyalització vertical 

 

 La senyalització vertical del carril bici 

també es troba a faltar en diferents 

llocs del carril bici. Això afecta tant a 

les persones usuàries de la bicicleta 

com en els vianants, que poden 

arribar a transitar-hi sense adonar-

se’n, el que pot donar lloc a possibles 

conflictes i/o accidents. Foto: C/ 

Montseny. 

 

 

 

 

 Es destaca que el carril bici té mancances d’indicacions tant d’entrada com de sortida, 

i en algunes ocasions que es troba a sobre de la vorera, no disposa de rampes per 

accedir-hi.  

         

  

 En ocasions la manca d’una senyalització suficient pot provocar que alguns usuaris es 

puguin mostra confosos en relació a esbrinar per on continua el carril bici, com es veu 

en la següent foto, on per al neòfit el carril bici pot semblar que es veu interromput per la 

vorera, quan en realitat continua a la dreta. 
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3. Manca de continuïtat del carril bici 

 Una de les principal mancances que es destaca del carril bici, per part de les 

persones participants, és la manca de continuïtat del mateix. En alguns punts mentre 

circulàvem amb la bici ens hem trobat en que de cop i volta no teníem carril per on 

continuar. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

També s’ha destacat que aquest fet es dóna a la Rambla de Lluís Companys a 

l’alçada del Carrer Pere Jacas i del Carrer de l’Àncora. 

 

 

 

 En ocasions el carril bici deixa d’estar marcat com a tal i s’integra en el tram urbà per 

el que passa. En alguns trams s’integra en tram asfaltat i en altres el carril bici 

desemboca de manera “natural” en espais que són més accessibles amb bicicletes 

de muntanya, però poc o gens practicables amb bicicletes de ciutat. Per exemple al 

parc de la Quadra d’Enveja, accedint a la Ronda Ibèrica. 
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I fins i tot i ha llocs perillosos per al pas en bicicleta com aquest graó, poc visible, en el 

recorregut. 

 

 

 Els participants han volgut destacar de manera especial el tram de la Ronda Ibèrica 

no urbanitzat proper a les escoles. Aquest és un recorregut que en la part nova 

disposa de carril bici en molt bones condicions, però que de sobte passa a ser un 

camí de sorra, enganxat a la carretera, sense protecció en relació als vehicles a 

motor. Cal destacar que aquest camí és utilitzat per molts infants i joves que 

accedeixen a les escoles en bicicleta. 
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Els comentaris recollits respecte a possibles futures actuacions en aquest espai  han estat 

en el sentit de fer un arranjament i senyalització adequada, més que no pas fer un carril 

bici, fins que no s’urbanitzi de manera integral aquest espai. 

 

4. Elements que entorpeixen la circulació en el carril bici 

 Just al mig d’alguns carrils bici ens hem trobat amb elements que dificulten la 

circulació, ja sigui perquè físicament es troben al mig del pas o perquè dificulten la 

visibilitat dels ciclistes. 

        

 

 

 

 La següent imatge mostra que al Passeig Marítim es troben cotxes aparcats que 

envaeixen el carril bici. 
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 La circulació en bicicleta es veu dificultada al passeig marítim perquè el carril bici 

condueix a la persona usuària de la bicicleta cap a pont amb una accentuada 

pendent. Els ciclistes participants proposen traçar de nou el carril bici per un espai 

proper i en el que no sigui tan dificultós circular. 

 

 

 

5. Existència de punts poc segurs en les connexions del carril bici amb altres vies 

Es considera que l’accés de les bicicletes des de carril bici a altres vies no està ben 

resolt en alguns dels punts del recorregut: 

 

 A la intersecció entre el Carrer del Montseny i l’Avinguda Cubelles el carril 

s’interromp i no queda clar per on ha de continuar circulant la bicicleta. Aquest és 

un encreuament on hi ha molt de trànsit de vehicles i que és un punt perillós per als 

ciclistes. 
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Segons comenten les persones participants, el semàfor  de les vies que creuen 

amb l’Av. Cubelles en aquest punt, es posen en verd quan detecta que hi ha un 

cotxe per un sistema d’espires magnètiques, però no detecta les bicis. No hi ha 

connexió entre la carretera general i el parc del consell comarcal. No hi ha ni pas 

de vianants a la part esquerra de la rotonda (veure foto). 

 

 

 

 A la rotonda d’intersecció de la Rambla de Sant Jordi amb l’Avinguda Garraf no hi 

ha cap espai destinat a les bicicletes. Els participants ciclistes expressen que o 

circules com si fossis un cotxe (amb tota la perillositat que això comporta, donat 

que hi han hagut accidents) o baixes de la bici i vas caminant. 

 

 

6. Passos massa estrets 

 Els participants que viuen al barri de Masia Nova varen expressar que les seves 

opcions per anar-hi en bicicleta comportaven perillositat ja que les voreres del 

pont que creua el Torrent de la Piera són massa estrets i es veuen obligats a 

circular per la calçada amb els cotxes. Expressen que és necessari un espai per 

bicicletes i vianants. 



 

Informe de resultats del taller de diagnosi. Itineraris ciutadans. PMU de Vilanova i la Geltrú 49 

 

7. Carril bici a la Rambla de l’Exposició 

 Els participants han destacat que en alguns punts el carril bici queda molt 

enganxat a la zona de gir dels cotxes, el que pot comportar situacions de perill. 

 

 

 

 En un punt de la rambla de l’Exposició els ciclistes es veuen obligats a canviar de 

vorera per poder continuar amb la seva ruta dins del carril bici. Els ciclistes 

expressen de que a la pràctica ningú ho fa perquè no se n’havien adonat que en 

aquest determinat punt el carril bici passa a ser d’una sola direcció. Així doncs, 

consideren aquest canvi de vorera del tot innecessari a més de poc senyalitzat. 
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8. Altres qüestions relacionades amb la mobilitat en bicicleta 

 La direcció prohibida del carrer Font del Vidre amb Magdalena Miró (1a 

fotografia) obliga als ciclistes a creuar per sota les vies del tren per un pas que és 

exclusivament per vehicles (2a fotografia). En canvi, a tan sols un carrer d’aquest 

pas en trobem un altre de molt més segur pels ciclistes en el qual conviuen amb 

els ciutadans (3a fotografia). 

 

    

 

 El Bicipark és un equipament que per als participants sembla que no se’n faci prou 

ús. Uns possibles usuaris a qui es podria dirigir aquest servei són els estudiants, però 

que a causa del seu preu no en fan ús. Cal estudiar vies que permetin als 

estudiants fer-ho servir com ara la utilització d’una moneda social, comenta un 

participant. 

 

També es comenta que caldria que aquest espai incorporés un cartell amb l’horari 

d’atenció al públic, doncs, tot i que és accessible les 24 hores per aquelles persones 

que disposen de tarja, hi ha un horari d’atenció i no està especificat. 
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 El carrer Correu és un carrer que s’utilitza sovint per anar en direcció a la zona de 

Baix a Mar. Aquest carrer és de plataforma única i disposa de pilones que actuen 

de separadors de l’antiga vorera de la part de calçada. Els participants comenten 

que el nombre de pilones és excessiva i que dificulta la mobilitat a vianants i 

bicicletes. Es considera que es podria reduir el nombre, augmentant la distància 

entre les mateixes. 

 

 

9. Altres qüestions sorgides durant la ruta 

 

Durant el recorregut s’han recollit comentaris sobre altres qüestions relacionades amb 

la via pública, tot i que no estan directament relacionades amb mobilitat: 

 

 Al Passeig Marítim hi ha diversos bancs sense arbres que els aixopluguin del sol. 

 

 

 

 També hi ha bancs que requereixen de més manteniment.  
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 També s’ha recollit una demanda relacionada amb  el foment del coneixement 

dels veïns i veïnes dels guàrdies assignats a cada barri, mitjançant trobades 

organitzades amb aquests agents. 

 



 

Informe de resultats del taller de diagnosi. Itineraris ciutadans. PMU de Vilanova i la Geltrú 53 

 

 

 

 

 

5. Síntesi de resultats de 

la butlleta 

d’aportacions 
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La butlleta d’aportacions ha facilitat que les persones interessades poguessin realitzar contribucions 

que enriqueixen l’estudi de diagnosi realitzat per l’equip redactor del PMUS. S’han recollit les 

aportacions d’un total de 42 persones, les quals han fet arribar comentaris relacionats amb la 

mobilitat en el seu barri de residència, i també amb la ciutat en el seu conjunt. Les aportacions 

recollides han estat principalment de denúncia i identificació de diferents aspectes a millorar 

respecte la mobilitat, i en la major part de les ocasions estan acompanyades de diferents propostes 

de solució de les mateixes.  

Aquest document recull directament les aportacions realitzades, diferenciant si es tracta 

d’aportacions de barris en concret o bé de caràcter general de ciutat. 

 

1.1. Aportacions distribuïdes en funció dels barris 

I. Barri Mar 

Aglomeració a la Ronda Europa a l’estiu 

“A la Ronda Europa, venint de la platja del Far, i a l'alçada de les dues rotondes de la tenda Aki, hi ha 

un coll d'ampolla ja que de dos carrils passa a ser només un. 

A l'estiu quan tothom torna de la platja cap a casa seva, es forma un nus molt considerable, ja que 

només hi ha un carril de circulació i molts cotxes tractant de passar.  

Hi ha espai suficient per fer dos carrils. Demano com a afectada principal, ja que visc a Les Llunes i 

em trobo sempre amb l'embossament, que s'obrin els dos carrils de circulació tant de pujada com 

baixada de la platja.” 

Aglomeració al Passeig Marítim els caps de setmana i al estiu 

“S'hauria d'estudiar a fons la problemàtica del passeig marítim. Els caps de setmana és un calvari. Ja 

no parlem a l'estiu. Volem que vinguin turistes?? Doncs cal facilitar-li l'arribada. El passeig és una 

ratonera. A nivell de seguretat només cal resar per a que no passi res greu a l'estiu perquè no sé per 

on entrarien els serveis d'emergència....Seria fàcil un carril per l'ORTOLL o Zamenhof com es 

proposava, per poder entrar i sortir al passeig marítim per Adarró (evidentment, que aquest carril 

que no cal que sigui una autovia...aniria acompanyat d'un CARRIL BICI).” 

Ús del carrer Meridional per part d’usuaris que no són veïns 

“Al Carrer Meridional (carrer semipeatonal-residencial) hi ha molts usuaris no veïns que utilitzen 

aquest carrer per travessar part del passeig. S'hauria de revisar la senyalització o bé sancionar a 

aquells que no són veïns, ja que la Policia Local sanciona als veïns per deixar el cotxe estacionat un 

moment per carregar i descarregar als pisos i no pas a aquests usuaris.” 
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II. Nucli Antic 

Pacificació del trànsit 

 “Disminuir al màxim el pas de vehicles pel Nucli Antic.” 

 “Fer un barri més peatonal.” 

 “Horaris de trànsit restringit i que el guàrdia de barri passi de tant en tant i sancioni els 

cotxes mal aparcats.” 

 “Passos de zebra elevats a la ronda Ibèrica perquè els conductors redueixin la velocitat. Hi ha 

vehicles que arriben a velocitats molt elevades, sobretot des de la plaça Moixiganga fins la 

rotonda amb Miquel Guansé.” 

 “Posar mesures de reducció d'entrada de vehicles i evitar la velocitat en una zona on no hi ha 

voreres.” 

 “Un barri més peatonal, pacificar el transit, en definitiva recuperar la filosofia que s'havia 

treballat durant el 2009 al 2011i que ara s'ha perdut totalment.” 

PEMU aprovat anteriorment 

“Fer complir el PEMU aprovat anteriorment, si cal fer-li alguns canvis però evitar que es deteriorin 

més la re-urbanització que es va inaugurar el 2011.” 

Pàrquing de l’Hospital 

“Posar el pàrquing de l'Hospital al servei de la gent (gratuït).” 

Fer accessible el barri per persones amb mobilitat reduïda 

“Oferir un barri sostenible, per a persones de mobilitat reduïda, tenim l'Hospital i molta gent es 

desplaça amb cadira de rodes i ara han d'esquivar els vehicles.” 

 

III.  Centre Vila 

Pacificació del trànsit 

 “Restringir encara més l'accés de cotxes al centre de la ciutat.” 

 “Peatonalitzar definitivament carrers com Escolapis, Col·legi i Almirall Colom.” 

 “Augmentar les zones de prioritat per a vianants.” 

 “Restringir la velocitat a 30 km/h.” 

Bicicletes 

 “Millorar el carril bici.” 

 “Posar més aparcaments per a bicicletes.” 

 “Fer més carrils bici.” 
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Parades de venda ambulant a Francesc Macià els dies de mercat 

“A peu: resoldre l'abusiu i incomprensible bloqueig gairebé total del pas de vianants a Francesc 

Macià per les parades de venda ambulant els dies de mercat.” 

Vehicles aparcats en guals permanents 

“Que la policia municipal sancioni directament els vehicles aparcats en els guals permanents sense la 

necessitat de que siguin denunciats pels ciutadans. Això sols fa que els perjudicats siguin aquells que 

complim amb la normativa establerta.” 

Bus L3 i L4 

“Les rutes existents del bus L3 i L4 no permeten fer ús del servei, ja que les parades es troben 

allunyades i amb horaris no adequats.  

Visc a la ronda Ibèrica i vull portar el nen a l'escola Sant Bonaventura-Franciscans. No puc fer servir el 

bus perquè la L3 està a Pare Garí (arribant tard a parada Franciscans) i la tornada L4 en Plaça 

Catalunya. Evidentment, son unes parades allunyades que no pot fer un nen tot sol. Proposo millorar 

les esmentades rutes com altres ciutats, fent servir vials principals i les rondes.” 

 

IV.  Barri de Mar 

Consideracions al respecte de l’aparcament de vehicles  

Hem recollit les següents consideracions en relació a l’aparcament per part d’un ciutadà: 

“En primer lloc, dir que no tinc ni idea de com donar solució al greu problema d'on posar els vehicles 

al Barri de Mar. Però sí que cal partir d'unes premisses que, des del meu punt de vista són: 

A.- El Passeig Marítim no ha de ser la Ronda Ràpida per creuar Vilanova. 

B.- El Passeig Marítim no pot ser el gran pàrquing de Vilanova. 

C.-El Passeig Marítim s'ha de retornar al màxim possible al vianant. 

D.- Els veïns han de poder accedir a les seves llars i pàrquings amb la màxima comoditat. 

Ara bé, cal tenir en compte que  el gran atractiu de la zona és el mar, la platja, els vaixells i l'horitzó i 

que: 

1.- A tothom li agradaria tenir la seva casa a primera línia amb accés directe a la platja. 

2.- O poder arribar a la platja/front amb vehicle -estiu i hivern- i aparcar-lo davant mateix al 

mínim cost. 

3.- O poder-lo deixar el més a prop possible sense haver de caminar carregat amb els 

embalums que siguin o amb les compres a coll. 

4.- Que les dues primeres opcions tenen un límit i que intentar sobrepassar-lo ens portarà als 

excessos dels darrers anys que haurem de corregir. 
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5.- Que cal aprofitar el valor que té el Front (a més dels paisatgístics) el de la restauració 

(estiu i hivern) i els de les compres, doncs durant bona part de l'any una part del Front 

esdevé un pàrquing per accedir a alguna de les parts comercials de Vilanova. 

6.- Part d'aquest potencial s'aprofita amb la gent que ens aporta la C15 o que bé d'altres 

parts de Vilanova. 

7.- Que si no aportem alguna de les avantatges dels 3 primer punts -i només ens queda el 

tercer-, perdrem aquesta potencialitat. 

8.- No n'hi ha prou amb crear grans pàrquings relativament  a prop si no hi ha: circuits ben 

senyalitzats des del pàrquing al centre de la ciutat o a les zones turístiques.  

9.- Especialment en el segon cas, hi ha d'haver un transport barat, senzill d'utilitzar i, 

sobretot, de rotació molt alta. Ningú no utilitzarà aquests pàrquings si no es donen aquestes 

condicions i perdrem una importantíssima font d'ingressos. 

11.- Es poden fer servir les mateixes eines que utilitzen els aparcaments de les grans 

estacions d'esquí. 

10.- El tema dels veïns  crec que ha de ser el més fàcil de trobar-hi solucions doncs ja s'ha fet 

en múltiples zones de vianants tan en aquesta ciutat com en d'altres. 

12.- Definir el destí de l'Ortoll per veure com hi pot jugar amb el tema de la mobilitat. 

Proposta: “Permetre gir a l’esquerra a la Rambla Josep Antoni Vidal, a l’alçada del carrer 

Parlament” 

Es recull una proposta que segons la persona que l’ha aportada alleugeria el trànsit de vehicles i el 

nivell de contaminació a la zona, doncs si es permetés aquest gir a l’esquerra, els veïns dels carrers 

Anselm Clavé, Marques del Duero, Marquesat de Marianao, no haurien de circular en cotxe fins a 

Josep Coroleu per poder fer el canvi de sentit.  

Proposta: Obertura del Passeig Marítim per Adarró 

“Obrir el passeig per Adarró.” 

Proposta: Millora dels carrils bici concrets 

“Volia suggerir, la continuïtat del carril bici a la Rambla Lluís Companys quan has de passar el pont 

sota la via no hi ha continuïtat. La vorera és molt estreta, i al pont hi han hagut diversos accidents 

entre ells un mortal fa uns mesos d'una senyora en bici. També no costaria pintar  carril bici 

(continuació) on està la Guàrdia Civil i la banda de les naus del Ferrocarril- Neàpolis direcció Aqua 

(gimnàs) on està la UPC(la vorera és molt àmplia i connectar-ho amb ronda Europa (es una zona molt 

comercial) això val quatre duros, de veritat.” 



 

Informe de resultats del taller de diagnosi. Itineraris ciutadans. PMU de Vilanova i la Geltrú 60 

Proposta: Aparcament de vehicles al carrer Josep Pers i Ricart 

“Que al carrer de Josep Pers i Ricart s’aparqui a les dues bandes alternativament.” 

 

V. Sant Joan 

 “Carril bici i neteja de parcs.” 

 “Construir una rotonda en la cruïlla de la Ronda Ibérica amb carrer Dr. Zamenhof.” 

 

VI.  L’Armanyà 

“Intensificar les senyals viaries de la zona propera a la part superior de la Rambla Pep Ventura per a 

evitar accidents. Actualment hi ha ceda el paso, però no sempre es respecta...no sé si per visibilitat 

de les senyals o perquè fa uns mesos aquestes senyals estaven diferents.” 

 

VII. Can Marquès 

“Ampliació de la zona peatonal.” 

 

VIII. Molí de vent 

• “Més parades de bus.” 

• “Més zones de aparcament de motos.” 

• “Prohibir aparcar a totes les cantonades de carrers, per millorar la visibilitat dels carrers.” 

• “Més zones per poder deixar la bicicleta lligada, per Vilanova.” 

• “Més descomptes de la zona blava pels residents.” 

• “Al carrer Olèrdola passat el carrer Menéndez Pelayo hi han un pas no sé de que és, si es de 

bicicletes o de peatons. No està pintat igual que un pas de peatons i no quedar clar, aquí hi 

han molts problemes a l'hora de creuar, es pot aclarir millor?” 

 

IX. La Geltrú 

“CARRILS BICI i aparcaments GRATUITS a les afores” 

 

X. Casernes 

“El barrio de Les Casernes presenta un par de puntos conflictivos: 

-  Uno en el Torrente de la Pastera. El camino, que no carretera, que va paralelo al torrente y 

que saliendo desde la Ronda Ibérica va a la Plaça, està en muy mal estado, y en ocasiones el 

tránsito es continuo. La gente lo coge como un atajo para dirigirse al centro de la Ciudad.  
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- Por otro lado, el encuentro de la Plaça Casernes con Plaça Llarga que hay una curva un tanto 

cerrada y las persones que suben en más de una ocasión tienen que esquivar a vehículos con 

una velocidad inadecuada.” 

 

XI.    Masia Nova 

• “L’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a la parada del bus.” 

• “La disponibilitat de servei de bus els dius festius i diumenges.” 

• “Una bona accessibilitat i mobilitat al centre de Vilanova tant a peu com en bicicleta, ara la 

situació es complicada a la zona el Torrent de Santa Magdalena.” 

 

 

XII. La Collada –  Els Sis Camins 

 

Mobilitat a peu: 

• Els carrers  del barri tenen voreres estretes amb moltes barreres arquitectòniques (postes i 

faroles). 

• En els passos de vianants, on hi ha, ni en les cantonades hi ha rampes per els minusvàlids. 

• Mal estat de les voreres. 

 

Tot això fa que la mobilitat a peu per la majoria dels carrers del barri s’efectuï per la calçada on 

passen els vehicles. 

 

Mobilitat amb bicicleta:   

• L’únic carril bici que té el barri es troba en mal estat. 

 

Això fa que els usuaris de bicicletes han de transitar per la calçada que comparteixen amb vehicles i 

vianants a peu. 

 

 

Mobilitat amb vehicles amb motor: 

• La senyalització fa molt complicada la circulació en el barri. 

  

Això fa que costa molt que els veïns arribin al seu domicili i les persones que no hi viuen es perdin 

pels carrers. 

 

Mobilitat en transport públic urbà. 

• Els recorreguts no son adequats. 

• La freqüència es llarga. 

Això fa que els veïns busquin un altre forma de mobilitat perquè el bus urbà es converteix en bus 

turístic. 

 

Mobilitat en transport públic interurbà. 
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• Els veïns reclamen un bus més ràpid per anar als centre sanitari del Hospital Sant Camil. 

 

Aparcaments. 

• L’aparcament gratuït es insuficient en el centre. 

 

Això  i  la falta d’un transport públic adequat  fa que la mobilització dels veïns en la ciutat es faci en 

vehicle amb motor i al final sempre han de acabar pagant zona blava. 

 

 

XIII. Altres aportacions 

Accessos a la vila des dels barris més allunyats 

• “S'hauria de fer un itinerari a peu, en bicicleta i en bus des del nostre barri ( Masia Nova) fins 

el centre per detectar les mancances i oportunitats i d'aquesta manera fer un diagnòstic 

complert i no només de la zona centre que és la que es va fer el dia 14 de Juny. Per 

contribuir a que el Pla de Mobilitat sigui eficaç considero que el primer pas son els 

accessos al centre de la vila des de els barris més allunyats.” 

• “La connexió per a vianants des de Masia nova a Vilanova és intransitable en alguns punts. A 

L’Av Eduard Toldrà hi ha voreres deteriorades amb obstacles i un punt on no poden 

passar dues persones paral·leles, cadira de rodes o cotxet.  Al costat dret no hi ha vorera 

ni separació de la carretera i és perillós transitar a peu. Tampoc hi ha passos de 

vianants.” 

Busos 

 “Augmentar la freqüència d’autobusos L3 i L4 (més en 1 hora).” 

Aparcament 

 “Al carrer de Sant Josep, que l’aparcament estigui ordenat i segui gratuït a la zona de 

l’Hospital.” 

Zones de vianants  i voreres a millorar 

 “Si vas per la Ronda Europa cap a Vilanova, ens trobem amb el carrer de la Masia Torrents en 

la qual la vorera de la dreta, en direcció a Vilanova pot anar només una persona i hi ha una 

explanada sense tanca protectora.” 

 “A la ronda Europa cap al mar, les voreres estan deteriorades, són estretes i hi ha obstacles 

com arbres i fanals. Hi ha trams sense vorera i amb falta de passos de vianants.” 

 “Des de la rotonda d’entrada a Roquetes fins a Vilanova passes d’una avinguda Garraf on es 

pot passejar còmodament, a una zona on és perillós anar a peu.” 
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 “Al carrer Teatre amb Plaça de Catalunya posar un pas de vianants just on comença la zona 

peatonal.” 

PEC i PAM 

“Recordar PEC y PAM” 

Normativa 

“Fer complir les normes ja existents.” 
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1.2.  Aportacions sobre el conjunt de la ciutat 

 

I. Semàfors i cruïlles 

 “Que els semàfors dels vianants no es posin verds al mateix temps que els semàfors dels 

vehicles.” 

 “Augmentar la visibilitat a les cruïlles, millorar la durada dels semàfors, tant de vehicles com 

de peatons, i adequar-la a cada zona.” 

 

II. Bicicletes 

 “Carrils i aparcaments segur per les bicicletes. Cal un pla de la bicicleta per convertir la nostra 

ciutat en un referent de mobilitat sostenible.” 

 “A més del carril-bici, preveure i adequar més espais i serveis que facilitin l'ús de la bicicleta 

com a vehicle habitual per al dia a dia i no només per passejar o fer esport. Sobretot al centre 

i a les zones comercials, on si vols anar a comprar, a la visita del dentista, al cinema o teatre 

no saps on ni com deixar-la sense que suposi un destorb i amb garanties de recuperar-la.” 

 

III. Carrils bici 

 “Millorar el carril bici.” (3 aportacions coincideixen) 

 “Incrementar els trams de carril bici però sense treure espai als vianants. 

 En alguns trams especialment separar bicicletes de vianants especialment en els passos sota 

via.” 

 “Més foment de la bici. Més carrers Bici. Caminar per segons carrers és fastigós del fum que 

hi ha dels cotxes. Fixem-nos en ciutats europees!!” 

 “Més carril bici. Em va semblar perfecte la pacificació del centre del centre que es va fer, tot i 

que té algun nyap. Als polítics de torn s'haurien de fixar més en ciutats europees, on el 

vehicle particular és un trasto a la ciutat. Només cal fer una mica de turisme i fixar-se com 

aposten les ciutats per la bicicleta, carrils bici, prioritat a la bici i bus...etc. Molta feina a fer 

encara, però la sensació és que ni tan sols es plantegen aquesta feina. Tenen altres prioritats 

sembla.” 

 

IV. Aparcaments 

 “Més aparcaments per a bicicletes gratuïts i vigilats.” 

 “Posar més aparcaments per a bicicletes.” 
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V. Altres 

 “Donar seguretat als propietaris de les bicicletes (prou robatoris).” 

 “Potenciar l'ús de la bicicleta  

 Donar la màxima prioritat a la bicicleta.” 

 

VI. Aparcament de vehicles 

 “Més places d’aparcament gratuïtes.” 

 “No crear tants llocs d'aparcament de motos , i no eliminar llocs d'aparcament.” 

 “Aparcaments gratuïts a les afores” 

 “Que la policia municipal sancioni directament els vehicles aparcats en els guals permanents 

sense la necessitat de que siguin denunciats pels ciutadans. Això sols fa que els perjudicats 

siguin aquells que complim amb la normativa establerta.” 

 “Cotxes: aparcament gratuït, no simplement reduït, pels cotxes amb etiqueta de VNG, no 

tant pel cost com per l'agilitat.” 

 “Establir zones d'aparcament perimetrals per evitar el transit de vehicles que busquen 

aparcament o que volen anar de la porta de casa seva a la porta de la botiga.” 

 “No es pot aparcar a cap lloc. És impossible anar al mercat del centre a comprar, ja que tot 

l'aparcament és de pagament, potenciant llavors l'economia dels grans magatzems amb 

grans aparcaments i en detriment de l'economia local del petit empresari que és la que se 

suposa que ha de millorar per tal que la economia global de Vilanova millori per a tots.” 

 

VII. Vianants 

 “Fer prevaldre els drets del vianant.” 

 “Ampliació de la zona peatonal.” 

 “Actualment els cotxes tenen excessiu protagonisme a la ciutat, cal invertir això i fer 

prevaldre els drets del vianant per damunt del cotxe. Cal fer pedagogia d'una mobilitat 

sostenible real i no de conveniència electoral.” 

 

VIII. Voreres 

 “Millorar l’accessibilitat de les voreres i treure fanals del mig.” 

 “Voreres per poder caminar amb normalitat , sense tindré que enviï per on passen els 

cotxes!” 

 “Millorar l’accessibilitat de moltes voreres.” 

 “L'asfalt dels carrers està arribant a un punt molt fastigós.” 
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IX. Transport públic 

 “El bus hauria d'aprofitat grans vials i rondes, en comptes de carrers secundaris. Donaria més 

abast a la ciutadania, millors horaris i millor servei.” 

 “Millorar la freqüència de pas del bus urbà.” 

 “Bus: accelerar els circuits racionalitzant parades i itineraris. Ara anar amb bus significa fer un 

tomb turístic per tota la ciutat, si no és que tinguis molta sort amb les parades. Si tens pressa 

arribes abans a peu. Segurament es pot estudiar una línia més que faria que totes fossin més 

rectes i molt més ràpides. Amb l'estalvi de temps em sembla que es podria cobrir la línia 

nova amb les mateixes unitats, no cal invertir en més material mòbil, només racionalitzar.” 

 “Incentivar el transport públic, evitant el que ara passa: un autobús et porta a un punt, des 

del qual no hi ha retorn.” 

 “Transports públics sostenibles, no sorollosos i d'energies netes.” 

 

X. Contaminació acústica 

“Controlar més el nivell de soroll de les motos.” 

 

XI. Altres aportacions 

Cotxes al centre de la ciutat i el Passeig Marítim 

 “Un centre ciutat més peatonal i un passeig Marítim i del Carme amb menys vehicle motor. 

Promoure el trànsit a les rondes i evitar els eixos viari de pas pel nucli població.” 

 “Restringir encara més l'accés de cotxes al centre de la ciutat.” 

 “Evitar la massificació del transit de gent no resident a Vilanova i la Geltrú en les zones 

properes al Passeig Marítim en èpoques d'estiu. La gran vinguda de gent de fora de la ciutat 

a la platja i la gran majoria en vehicle propi, fa que els residents a la ciutat però que vivim 

lluny del passeig no puguem gaudir de les nostres platges i haguem d'anar a cubelles perquè 

aquí no podem aparcar.” 

 “Reduir el nombre de cotxes pel centre i la velocitat també.” 

 

Altres emplaçaments amb millores a fer 

 “Cotxes: prohibir gir a l'esquerra des de la carretera vella cap a l'estació, sentit Cubelles, que 

bloqueja tot el trànsit de forma constant. Obligar a entrar-hi des de l'Avinguda del Garraf 

baixant per Correu-Hernani o bé invertint el sentit del c. Unió d' Av. Garraf avall.” 
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 “Arranjar tota la Ronda Europa: Instal·lar passos elevats treure les tanques de carretera, fer 

una mitjana en condicions, fer arribar el Carril Bici.” 

 “Situar un pas elevat en la carretera general en el semàfor per accedir a l'escola Canigó.” 

 “Tindria que existir una línia que travessés Vilanova recte, no que actualment las que tenim a 

part de anar rectes han de baixar a la platja.” 

 

Altres aportacions recollides 

 “Menys plans i més compliment de les normes siguin o no populars.” 

 “Fer pedagogia/educació vial al conjunt de la ciutadania (la gent aparca on vol i ocupa l’espai 

públic).” 

 “Impedir el mobiliari a les voreres pels locals de negoci “ 

 “Espais verds a les places , llocs tranquils i agradables per caminar” 

 “Prioritat al transport públic” 

 “Prioritat a les persones que van caminant” 

 “Voreres amples i en bon estat” 

 “Eliminar obstacles a les voreres” 

 “Tornar a fer de doble sentit la Rambla Pirelli” 
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La butlleta d’aportacions ha comptat amb un apartat adreçat a recollir valoracions de la ciutadania, 

respecte quins haurien de ser els criteris prioritaris del  futur Pla de Mobilitat de Vilanova i la Geltrú.  

 

Els resultats indiquen que les persones que han donat resposta a la butlleta d’aportacions consideren 

principalment prioritari la promoció de modes de transport alternatius al vehicle privat a motor. 

Segons això, el 71,4% del total de persones que han donat resposta, destaquen  com a prioritari 

l’increment de l’ús segur de la bicicleta a la ciutat, junt amb la promoció de l’ús del transport públic.  

 

En la mateixa línia, es pot interpretar el fet que en un 61,90 dels casos es considera necessari 

incrementar la creació i fomentar l’ús d’aparcaments de dissuasió, de manera que el cotxe no sigui el 

protagonista de la mobilitat al nucli urbà. 

 

En quart lloc, en un 52,38% dels casos, es valora prioritzar accions que tenen a veure amb la 

racionalització de l’aparcament per al vehicle privat,  promovent l’adequació de la seva oferta a les 

necessitats de cada zona de la ciutat. 

 

La següent taula recull  els resultats obtinguts en relació a la priorització dels criteris a tenir en 

compte en la redacció del Pacte per a la Mobilitat del municipi, una eina de treball que permetrà 

definir el seu model de mobilitat. 
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Taula 1. Priorització de criteris del PMUS de Vilanova i la Geltrú 

 

En el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible ha de ser prioritari........ % sobre el total 

Promoure l’increment  de l’ús segur de la bicicleta 71,43 

Promoure la utilització del transport públic 71,43 

Incrementar la creació i fomentar la utilització d’aparcaments de 

dissuasió a les àrees perimetrals 
61,90 

Adequar oferta aparcaments a les necessitats de cada zona 52,38 

Millorar l’accessibilitat i la seguretat, per afavorir la mobilitat dels 

vianants 
47,62 

Fomentar l’ús racional del cotxe 45,24 

Aplicar mesures que permetin millorar la seguretat viària 35,71 

Controlar i fer disminuir els nivells de contaminació acústica i 

atmosfèrica dels vehicles 
33,33 

Difondre entre la ciutadania els valors de mobilitat sostenible i 

segura 
33,33 

Millorar  l’accés als polígons industrials amb altres sistemes de 

transport diferents al vehicle privat 
30,95 

Garantir la distribució de mercaderies reduint l’impacte sobre la 

resta d’usuaris de la via 
11,90 

Base:  42 respostes 

 

 

 

El següent gràfic il·lustra el recolzament assolit per cada una de les opcions valorades com a criteris a 

tenir en compte en l’elaboració del Pacte per la Mobilitat: 
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Gràfic 1. Priorització de criteris del PMUS de Vilanova i la Geltrú 

 

Base:  42 respostes 
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6. Aportacions a través 
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En aquest apartat es fa un recull de les aportacions recollides a través de comentaris 

realitzats al bloc del procés pmusvilanova.edas.cat, i del correu electrònic  

participació@vilanova.cat 

 

- Aportacions sobre mobilitat en bicicleta 

 

1) La Sra.  Bàrbara Flaquer i Sansó ens ha fet arribar els següents comentaris i 

aportacions relacionades amb la bicicleta: 

Com vaig comentar el passat dissabte al recorregut en bici per Vilanova, visc al barri de 

Masia Nova i cada dia passo per l’Av. Eduard Toldrà per anar a treballar fins al centre. 

Entenc un pla de mobilitat sostenible, passa per dissenyar bones vies de connexió a peu, en 

bici o autobús, que arribin precisament fins els nuclis mes allunyats del centre per afavorir els 

medis de desplaçament alternatius al vehicle.   

Respecte al barri de La Masia Nova, és una barriada que malgrat no quedar lluny del centre 

compta amb unes quantes barreres que dificulten el seu l’accés a Vilanova, les més 

importants: el torrent de Sta. Magdalena, el torrent de la Terrosa i la Ronda Europa. La part 

positiva, per altra banda, es que a totes les vies d’accés, hi ha espai suficient per fer un carril 

bici i per vianants.   

Actualment la majoria de veïns agafen el cotxe per desplaçar-se fins a Vilanova perquè no 

hi ha una bona connexió per vianants ni per bicis. Dels 3 possibles trajectes que connecten el 

barri amb Vilanova hi ha punts conflictius, perillosos fins i tot, que dissuadeixen a molts veïns 

d’anar caminant. Tan sols arreglant els punts més problemàtics, seria un gran millora per la 

mobilitat . Si a més es contemplés un passeig a l’Avinguda Eduard Toldrà que enllacés amb 

el que ja hi ha actualment a Roquetes fins l’escola francesa BelAir (Sant Pere de Ribes) o un 

que arribés fins la platja al llarg de la Ronda Europa, tota Vilanova guanyaria un espai  on 

poder passejar. 

El mateix passa amb el polígon de Sta. Magdalena, a igual distància de Vilanova que Masia 

Nova. Si estigués connectat amb el carril bici, potser alguns dels treballadors que s’hi 

desplacen diàriament utilitzarien aquest medi de transport.   

Acompanyo algunes fotografies del passos que considero més conflictius del trajecte per 

l’Avinguda. Eduard Toldrà, el més curt i més utilitzat per cotxes, vianants i bicicletes.  

Un d’ells és el pont de Sta. Magdalena on l’Avinguda Eduard Toldrà passa de 2 carrils a 1 (un 

d’ells és el lateral) amb un pas per vianants estret, molt descuidat, mal il·luminat i on 

s’acumula l’aigua quan plou. Un dels trams del pont fins el semàfor (direcció Vilanova) 

simplement no està asfaltat ni te acera. (fotografies 1, 2,3 i 4)  

 

 

mailto:participació@vilanova.cat


 

Informe de resultats del taller de diagnosi. Itineraris ciutadans. PMU de Vilanova i la Geltrú 74 

Avinguda. Eduard Toldrà direcció Vilanova, costat esquerra (Fotografies 1, 2 i 3)  
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(f. 3)  

 

 

Avinguda Eduard Toldrà direcció Vilanova, costat dreta. Fotografia 4 
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Un altre camí per arribar fins Masia Nova és el que segueix al final pel carrer Rambla de 

l’Exposició, després de la bifurcació del Torrent de Piera, el carrer de la Masia Torrents. A la 

banda del torrent, al revolt per entrar al carrer, no hi ha espai pels vianants. En aquest punt 

els vianants que venen de la rotonda han de baixar de l’acera per arribar al pas per creuar 

la via.  (fotografies 5, 6, 7 i 8 )  
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(f.7) 
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Al final del carrer Masia Torrents, ja dins Ronda Europa: hi ha marcades al terra senyals que 

semblen volen iniciar un carril bici però desapareixen al cap d’uns metres.  (fotografies 9 i 10) 
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A entrada del AKI l’acera és prou ample per poder passar les bicicletes que van direcció 

mar, però no hi ha guals pel que les bicis han d’anar per on passen els cotxes (fotografia 11) 
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2) El Sr. Ton Dalmau ens fa arribar aquesta valoració en relació a la connexió per a 

bicicletes i vianants entre el Càmping Vilanova Park i la ciutat. 

 

Una observació posterior a la visita: Ja vaig treure aquest tema durant la visita però hi he 

reflexionat una mica més. 

 

El Càmping Vilanova Park és un càmping molt ben situat internacionalment, per la seva 

qualitat i renom que ha anat aconseguint a copi d’anys, hi ve molta gent d’altres països. S’hi 

accedeix per la carretera de l’Arboç. 

Personalment passo sovint per aquesta carretera i he pogut comprovar moltes, moltes 

vegades a gent que es deu imaginar que és un passeig fins el poble, però són uns 3 

quilòmetres, de baixada i pujada (retorn), El vial més recte del càmping fins el poble és la 

carretera i és molt prima, té dos sentits i a trossos no té gairebé vorera (“arcén”), la opció 

que prenen moltes persones que desconeixen la zona és caminar o anar amb bicicleta pel 

costat de la carretera, amb molt de perill. 

 

Crec que seria molt interessant de poder aconseguir fer un vial paral·lel a la carretera – i 

amb arbres-, i si hi ha algun tros que no pot tocar la carretera, fer el desviament que faci 

falta, però l’alternativa d’anar per la Collada, si vas al centre de Vilanova, és fer molt de 

tomb i a l’estiu en plena calor la lògica fa que no s’utilitzi. Endavant amb la tasca! 
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- Accessos al Carrer Sant Felip Neri 

 

3) El Sr. David Cunillera ens ha fet arribar la següent aportació sobre accessos al Carrer 

Sant Felip Neri 

Voldria aprofitar l’elaboració del nou Pla de Mobilitat per plantejar un tema que tant jo com 

la major part dels veïns del carrer considerem  que no està gens ben resolt i que implica 

problemes tant de mobilitat com seguretat. 

 

Actualment els dos carrers d’accés i sortida del carrer Sant Felip Neri van en el mateix sentit. 

Això fa que per arribar-hi calgui fer una volta força important,  i aquest recorregut obliga a 

passar  pel carrer Almirall Colom i creuar el carrer Sant Sebastià, que en tractar-se de carrers 

comercials, són zones de vianants molt transitades i amb poca visibilitat a les cantonades.  

No es tracta només d’una molèstia per a veïns i vianants, sinó d’un risc real innecessari. 

 

 

No fa massa temps el sentit dels carrers Sant Felip Neri i Col·legi era invers, de manera que es 

podia entrar i sortir circulant el mínim imprescindible per la “Zona de Pacificació”. El 

recorregut era molt més curt i sense la necessitat de creuar un dels eixos comercials més 

transitats de la nostra ciutat.  
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Agrairíem que tinguessin en compte aquest punt a l’hora de dissenyar el nou pla de 

mobilitat. Moltes gràcies,  

 

 

- Altres aportacions 

 

4) El Sr. Christian Jousseaume ens ha fet arribar les següents propostes i valoracions: 

 prohibir la circulacion de la bicis en las aceras porque no se respeta la baja 

velocidad y es un riesgo para los peatones especialmente mayores. 

 hacer respetar las vias para bicis cuando existent 

 adaptar los horarios de los autobuses a los de los trenes especialmente llegada a la 

estacion por la mañana y salida de la estacion por la tarde 

 tener los autobuses gratuitos los dias (y a las horas) de mercado para la gente 

 poner en la zona peatonal del centro un autobus pequeño y electrico gatruito 

dando la vuelta en el centro cada 10 minutos como en Narbona Sur de Francia. 

 por ser imposible hacer llegar los autobuses a todas las zonas de VNG quizas seria 

bueno combinar autobus con los taxis para ramificar mejor el servicio de transporte 

colectivo 

 poner sentido unico en la calle del agua y F Masia y incluir una pista para bici. 

 

5) El Sr. Cristian ens ha fet arribar la següent aportació per millorar la intermodalitat:  

 Cuadrar los horarios de los trenes con los autobuses podria estar bien. Que los ultimos 

trenes desde barcelona ya no disponen de autobuses urbanos para ir a zonas 

alejadas. 
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7. Avaluació dels 

itineraris participatius  

14 de juny 
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 Tot procés participatiu esdevé una experiència en la qual els agents implicats han 

d’aprendre noves maneres de treballar i relacionar-se per tal de construir quelcom 

conjuntament. Aquesta vessant educativa del procés suposa també, entre d’altres 

aspectes, un aprenentatge continu sobre com organitzar-lo i conduir-lo, per assolir els 

objectius marcats prèviament. Per aquesta raó, copsar la percepció dels participants 

mitjançant mecanismes d’avaluació del procés és un dels elements que cal tenir en compte 

per recollir indicadors de la seva qualitat. 

L’objectiu de l’avaluació és identificar aspectes de millora en les dinàmiques 

desenvolupades en aquests processos de participació. Amb aquesta intenció s’ha dissenyat 

un qüestionari, que, complimentat voluntàriament per un total de 14 participants, ens permet 

avaluar diferents aspectes de la sessió de treball. 

 

 

1. Perfil de les persones que han fet les valoracions 

 

Del total de 14 persones que han donat la seva opinió respecte la jornada participativa, un 

71,43% han estat dones i un 28,57% han estat homes. 

 

1. Sexe 

Home
28,57%

Dona
71,43%

 

Base: 14 respostes 

 

Pel que fa a l´edat, la meitat de les persones que han donat resposta al qüestionari 

d’avaluació tenen entre 26 i 45 anys, un 35,71% es troben entre els 46 i els 64 anys i el 14,28% 

que resta té més de 65 anys. 
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2. Edat 

 

Base: 14 respostes 

 

 

Per altra banda, el 83,33% de les persones que han fet les valoracions pertanyen a alguna 

entitat del teixit associatiu de Vilanova i la Geltrú. 

 

 

2. Valoració global de la sessió 

 

La valoració mitjana recollida entre els participants respecte a la sessió participativa ha estat 

de 8,23 punts sobre un total de 10 punts possibles.  

 

3. Valoració global de la sessió 

8,23

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
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7,00

8,00

9,00

 

Base: 14 respostes 
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4. Valoració de diferents aspectes de la jornada participativa 

 

En conjunt, la valoració de la jornada participativa és força satisfactòria, doncs totes les 

valoracions mitjanes assolides superen els 6,9 punts, en una escala compresa entre 0 i 10 

punts . El següent gràfic recull de manera resumida les mitjanes de cadascun dels punts que 

s’han valorat.  

 

 

4. Opinions sobre la jornada (mitjanes) 

0 2 4 6 8 10

Durada de la sessió suficient

Dinàmica de treball adient

Objectius de la sessió clars

Informació tècnica aportada clara i suficient

Convocatòria i informació enviades amb prou
antelació

Valoració de l'equip dinamitzador

Oportunitat de manifestar lliurement les
opinions

6,93

7,69

8,00

8,07

8,29

8,50

8,86

 

Base: 14 respostes  

 

 

Els aspectes millor valorats han estat la oportunitat de manifestar lliurement les opinions, 

assolint una nota mitjana de 8,86 punts, la tasca desenvolupada per l’equip dinamitzador 

dels grups de treball, amb una valoració mitjana de 8,50 punts, i el fet que la convocatòria i 

la informació sobre la sessió s’han enviat amb prou antelació, amb una nota mitjana de 8,29 

punts. 

 

L’aspecte que ha assolit una valoració inferior, amb una nota mitjana per sota del conjunt 

de valoracions, ha estat la Suficient durada de la sessió, que ha assolit una valoració de 6,93 

punts. 
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La següent taula presenta les valoracions recollides per a cada un dels ítems destacats, en 

funció del grup en el qual han pres part les persones participants: 

 

Taula I:  Valoracions mitjanes de la jornada participativa en funció de l’itinerari realitzat 

 

Convocatòria 

i informació 

enviades 

amb prou 

antelació

Informació 

tècnica 

aportada 

clara i 

suficient

Objectius 

de la 

sessió 

clars

Dinàmica 

de 

treball 

Durada de 

la sessió 

suficient

Oportunitat 

de 

manifestar 

lliurement 

les opinions

Equip 

dinamitzador

Valoració 

global de la 

sessió de 

treball

Itinerari pel centre 8,67 8,5 8 7,8 7,5 9,67 8,67 8,4

Itinerari Baix a Mar 7 7,5 8,5 6,5 3,5 5,5 7,5 7,5

Itinerari Transport 

públic
8,5 8,25 7,75 8 7 9,5 8,75 8,25

Itinerari Bicicleta 8 7 8 8 8,5 8,5 8,5 8,5

Total 8,29 8,07 8 7,69 6,93 8,86 8,5 8,23
 

 

 

5. Altres idees i comentaris recollits 

 

El qüestionari d’avaluació disposava de dos espais per recollir altres comentaris generals 

sobre mobilitat, així com idees per a millorar edicions del procés.  La següent taula recull 

aquestes aportacions. 

 

Taula II:  Altres comentaris i idees recollits 

 

 

Ja vaig escriure al bloc per completar la meva proposta, de poder fer un carril bici i passeig 

(amb arbres) per poder-se desplaçar del Càmping Vilanova Park al poble. 

 

Esta pregunta se me quedo en el tintero ¿cuántos aparcamientos de minusválidos hay en 

Vilanova y si se podria saber la cantidad de ellos por barrios? 

 

El taller ha sigut una iniciativa molt bona per analitzar la situació dels diferents problemes per 

moure's per la ciutat, ara bé, ¿es solucionaran aquest problemes ? 

Sembla que l'Ajuntament té la voluntat de fer canvis en aquest sentit. Ara fa falta que aquests 

canvis siguin de debò i ben aviat. Salutacions 

 

La zona del parc infantil de Ribes Roges, al costat de les pistes te una sortida sense tanca i els 

nens poden sortir corrents sense que els pares s' adonin 

 

Em sorprèn que la joventut d'altres barris es mobilitzi un dissabte al matí per la mobilitat del barri 

de mar, reclamant una connexió a l'Ortoll per anar a la discoteca. Serà potser que la 

discoteca no està on toca?  
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Entenc el mal de cap que suposaria la "irreal" pacificació de tot el passeig marítim pels 

vilanovins, però es va fer amb la rambla, s'ha fet amb el centre, i al final sembla que hi hagi 

sortit guanyant tothom no?  

S'hauria de d'estudiar una solució per accedir a la platja, i crec que la col·lecció de nyaps 

transitoris és suficient.  

Si Benicàssim ha pogut, potser aquí, després de 30 anys de repetir el mateix diari de Vilanova  

(l'aparcament de la platja del far, les construccions a primera línia) pot ser ho podríem superar, 

a poc a poc amb consens, les altres administracions també haurien de treballar per/amb els 

ciutadans.  

Vilanova té un potencial increïble, hi ha associacionisme, diversitat, pot ser ja és hora de deixar 

de mirar per l’electorat i entendre que el passeig ha de ser un tot que vagi del Xalet del Nin al 

Far. No hi ha ni diners, ni pressa... però no ens hipotequem i malmetem les coses que tenim. 

 

 

Hi ha passos de vianants, que no tenen desnivell per cotxets, i que a lo millor per lo estret que 

és no es pot fer. Suggeriment:  potser el desnivell es pot fer a la cantonada...a la Geltrú i passa 

molt, es queden les rodes enganxades, entre la vorera i la via dels cotxes.. 

Crec que falta una valoració de altres barris, com la Geltrú, no només passen turistes pel barri 

de mar i el centre...estar plegat de forats... 

A mi em dona la sensació que principalment us preocupa on passen més els de fora 

 

Todo lo que yo pensaba lo expuse... 

Me gustaria saber cuanto en dinero le costó al Ayuntamiento el Trabajo de las persones que 

han hecho el estudio. 

 

Passar a l'acció i solucionar els problemes que hem trobat. 

 

Que els participants de Mar busquin solucions possibles i no coses que es impossible de fer en 

aquets moments 

 

Primera vegada que hi participo. A l'expectativa. 

 

 

Pienso que muchos jubilados como yo, que caminamos por Vilanova, y vamos en bicicleta, 

somos los que más sabemos de las coses que hacen falta. Pués las persones de urbanismo, 

para mi no ven loqui nosotros vivimos... rampes para sillas, falta de bancos sin clavos y bien 

pintados, no pelar las palmeres todos los años, las estan matando, no solo es el pulgón que se 

coló en algunes y pocas..... 

 

 

Des de l’ A.V.V. La Collada – Els Sis Camins es proposa fer un recorregut pel barri perquè es 

comprovi que els problemes de mobilitat  son diferents a la resta de la ciutat. 

 

 


