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Aquesta publicació que teniu a les mans té per objectiu explicar als vilanovins i vilanovines 

algunes de les inversions de l’Ajuntament a la ciutat. Volem il·lustrar el treball del Govern 

per fer coses en cadascun dels barris de la ciutat, en el seu espai públic: en els carrers, les 

places, els parcs i els edificis municipals que són de tots i cadascun de nosaltres.

Quan la ciutadania gaudeix d’aquests espais està convertint Vilanova i la Geltrú en un espai 

amable, obert. L’objectiu de les obres i millores que s’han dut a terme en els últims mesos 

és fer que l’espai públic sigui una mica millor cada dia, perquè les condicions per relacionar-

nos, per viure bé, també siguin més bones.

Tenim present que la ciutat ha viscut en els darrers mesos els efectes de la crisi econòmica 

i social, com ha passat a tot el país i també a la resta d’Europa i d’altres països. 

La nostra és una ciutat que aposta des de fa anys per fer del carrer un espai de convivència 

i a l’abast de tothom. L’espai públic de qualitat ha estat una prioritat en les actuacions 

municipals però, des de mitjans de l’any 2008, les polítiques socials, el suport a les persones 

i a les famílies que més han patit els efectes de la situació econòmica, han pres el relleu a 

l’hora de prioritzar.

L’Ajuntament, lluny de congelar les millores als carrers i places de la ciutat, va apostar 

per generar inversió pública, com un element de creació d’activitat econòmica, de llocs de 

treball, en definitiva.

Aquesta aposta va venir acompanyada també pel Plan E, promogut pel govern de l’Estat, 

també amb l’objectiu de finançar projectes que evitessin la destrucció de més llocs de 

treball, i també tenim el suport de la Generalitat de Catalunya per reactivar el Nucli Antic, 

amb els ajuts concedits dins de la Llei de Barris. 

Per a Vilanova i la Geltrú aquesta ha estat una oportunitat única que ha assolit el primer i 

primordial objectiu: mantenir i crear ocupació, donant feina, a través de les empreses locals 

dels sector. D’altra banda, ha estat una ocasió immillorable per reurbanitzar els carrers 

del centre, per construir nous espais verds i centres cívics i per millorar equipaments i 

instal·lacions de la ciutat. Totes aquestes actuacions, aquesta aposta per l’espai públic, 

és també una aposta per un model de ciutat forta comercialment, una ciutat capital del 

territori, que és referència per la seva oferta comercial, cultural i d’oci. 

Les inversions municipals, les actuacions del Plan E i també l’execució de la Llei de Barris 

al Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, que compta des de l’any 2007 amb el finançament 

al 50% de la Generalitat de Catalunya, han fet que durant el 2009 i el 2010 la ciutat hagi 

guanyat en qualitat del seu espai públic.

Donant feina a través de tots aquests projectes també hem anat actuant a la majoria 

de barris de la ciutat, per avançar en la cohesió social i per posar en valor el patrimoni 

que tenim i que ens identifica. Cadascuna d’aquestes actuacions referma la nostra 

personalitat com a ciutat, una ciutat que viu i gaudeix al carrer, barri a barri, amb l’anar 

i venir de cada dia i també amb moments especials, amb les festes i celebracions que 

són la nostra identitat.

Us presentem un recull de les principals actuacions a l’espai públic que s’han esdevingut 

des del gener del 2009 i fins ara, amb la finalització del Centre Cívic Molí de Vent, que tanca 

una etapa intensa de transformació de la ciutat, intentant fer de la crisi econòmica una 

oportunitat per crear llocs de trebal, millorar la nostra ciutat i posicionar-la en el territori 

com a capital.
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L’any 2009 el govern espanyol va posar en marxa el Plan E, 
el pla d’estímul a l’economia. Aquest pla va canalitzar a través

dels ajuntaments una important aportació econòmica amb 
l’objectiu d’evitar la destrucció de llocs de treball. 

A Vilanova i la Geltrú l’aportació econòmica va ser de
11.184.950 euros que es van repartir en 27 projectes.

Les actuacions es van dividir en quatre àmbits: construcció de 
nous equipaments, reurbanització de carrers, inversions en l’espai 
públic i millores en les instal·lacions. Entre les obres més destacades 

hi ha la construcció del Centre Cívic Molí de Vent, el nou Centre Cívic 
La Sardana i la reforma de la plaça de les Danses, la reforma de les 
places de la Rajanta i de la Cucanya, la remodelació de la rambla 

de la Pau, la reurbanització de carrers i la segona fase de la intervenció 
ambiental i paisatgística del torrent de Sant Joan.
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ZONA ESPORTIVA

Fondo Somella
El Fondo Somella disposa d’una nova zona esportiva entre els carrers del Garbell i del Vinyet després del condicionament 

d’un solar amb una superfície de formigó i de la instal·lació de porteries de futbol sala, cistelles de bàsquet i una 

zona enjardinada.

PLAN E



CENTRE CÍVIC

Molí de Vent
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El projecte del nou Centre Cívic Molí de Vent és el resultat d’un procés participatiu que va recollir les propostes de veïns 

i veïnes. El solar on s’ubica és de planta irregular, amb una superfície de 6.658 metres quadrats. Disposa de façana al 

carrer de l’Aigua amb una longitud de 80 metres, i té façana a l’avinguda de Francesc Macià.

L’edifici s’estén principalment en planta baixa i disposa també d’un soterrani i una primera planta. El centre està preparat 

per acollir les activitats pròpies d’un equipament de ciutat, amb 3 tallers per a activitats diverses, sales polivalents, 

aula d’informàtica, sala d’activitats físiques, espai infantil, 2 bucs d’assaig musical, zona administrativa, despatxos per a 

entitats veïnals i zona d’atenció de serveis socials.

“Després d’un llarg procés elaborat 
dins d’un mètode participatiu 
per un bon grup de persones de 
la nostra ciutat, al final, el nostre 
anhel és una realitat, ja tenim 
el nou centre cívic! Que sigui 
un exemple de cohesió social, 
participació i amistat.” 

Josep Vivancos,
president de l’Associació de 
Veïns i Veïnes del Molí de Vent
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“Com a associació de veïns el nou Centre 
Cívic La Sardana ens sembla un espai prou 
adequat per a les activitats que es fan. Tot 
i que en un principi ens va semblar que hi 

hauria una bona capacitat, ara -i veient 
que hi ha una gran demanda de l’espai per 
realitzar tot tipus d’activitats- trobem que 
es queda un pèl just. Però en definitiva, és 

un centre modern i confortable.”

Isidre López,
president de l’Associació de 

Veïns i Veïnes de la plaça de la Sardana

El Centre Cívic La Sardana és un espai de 270 m2 construïts en planta baixa. El nou centre, en funcionament des del 

desembre de 2009, disposa de sales polivalents de diverses mides, despatxos administratius, magatzems, serveis i 

zones comuns. A la part interior hi ha un espai enjardinat on s’ha instal·lat un petit hort comunitari. L’edifici també conté 

l’estació mediambiental. 

L’espai exterior del centre cívic també ha canviat. La remodelació de la plaça de les Danses ha suposat la millora dels 

drenatges, la pavimentació i la zona de jocs, això com també la creació de nous circuits tant per als usuaris com per als 

vianants ocasionals. 

CENTRE CÍVIC LA SARDANA I

Plaça de les Danses



“La reprojectació de la Rambla 
ha tingut, com a objectiu principal, 

revitalitzar aquest espai públic com 
a passeig, eix de connexió i d’estada, 

potenciant-ne l’ús lúdic, cultural i comercial.
Amb aquesta intervenció es completa la 
transformació qualitativa i funcional de 

l’eix que estructura una xarxa de vianants 
notable, que abasta i connecta el centre 

urbà, el Nucli Antic i el barri de Mar.
La inclusió dels espais de capçalera, en 

els seus dos extrems, propicia l’efecte de 
penetració i relació als barris antic i de Mar, 

així com amb el nou Eixample de Mar que 
ha generat el trasllat de la fàbrica Pirelli. 

En l’àmbit central, la posició de la plaça de 
la Vila i la del Mercat generen un eix creuat 

que li proporciona relació amb les àrees 
d’ambdós costats de la ciutat. La Rambla és, 

així, el gran carrer major on tot s’hi esdevé.”

Jordi Miralles, arquitecte
Cap del Servei de Projectes Urbanístics

 i Paisatge de l’Ajuntament
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Rambla de la Pau
El projecte de reurbanització de la rambla de la Pau s’ha desenvolupat amb els mateixos criteris que 

la rambla Principal, amb la voluntat d’unificar i donar coherència al passeig que serveix d’unió entre 

el Nucli Antic i el barri de Mar. Les obres han suposat una nova pavimentació, eliminant del tot la 

circulació de vehicles, nou enllumenat i la col·locació de nou mobiliari urbà. També s’ha renovat la 

xarxa de subministrament d’aigua. 

El tram final de la rambla de la Pau s’ha obert cap al mar, on s’ha creat un nou espai ampli al voltant del 

monument a Francesc Macià, fent una nova plaça que serveix de contrapunt a la plaça de les Neus.
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“La nova plaça de la Cucanya, 
al barri del Tacó, respon al nou 
escenari de transformació que 
volem per al barri i que passa per 
l’obertura dels espais públics i per 
un nou urbanisme que permeti 
concebre, en aquest cas la plaça, 
com un punt de trobada i de 
relacions per als veïns. Aquest parc 
era un espai tancat i degradat per 
la falta d’intervencions i pel pas 
del temps. Ara tenim al centre del 
barri un espai més accessible. Un 
dels fets més destacats del nou 
disseny de la plaça és que respon 
a les aportacions fetes pels propis 
veïns en un procés de participació
previ a l’elaboració del projecte
de remodelació.”

Alfredo Villa,
president de l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Tacó

“L’ampliació de la vorera del carrer 
de la Immaculada Concepció i 
el soterrament dels contenidors 
ha estat una d’aquelles petites 
intervencions que, conjuntament 
amb d’altres actuacions de 
característiques similars, permeten 
anar adequant la configuració 
urbana de barris ja consolidats.”

Jordi Miralles, arquitecte
Cap del Servei de Projectes Urbanístics i 
Paisatge de l’Ajuntament

La reforma parcial de la plaça de la Immaculada Concepció ha 

suposat el soterrament dels contenidors de residus ubicats en 

aquest espai. Al carrer de la Immaculada Concepció, entre la 

plaça i el carrer de les Balears, s’ha ampliat la vorera de tot un 

tram del carrer, millorant l’accessibilitat als carrers annexus.

La nova plaça de la Cucanya es va dissenyar pensant en les 

demandes del barri. El projecte es va fer recollint l’opinió dels 

veïns i veïnes, en un procés participatiu. La plaça remodelada 

té jocs infantils, un nou espai polivalent, elimina les barreres 

arquitectòniques, millora la il·luminació i augmenta la visibilitat 

des de l’exterior de la plaça, que s’ha obert al barri.

BARRI DEL TACÓ

Plaça de 
la Cucanya

BARRI DE MAR

Plaça de la
Immaculada
Concepció
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Centre Vila
La reurbanització del centre ha suposat la millora dels carrers de Sant Gervasi, de Sant Pau, de Pàdua, de Santa 

Madrona, dels Escolapis, del Col·legi, de Sant Joan, de la Mercè i de Manuel de Cabanyes. Els nous carrers són de 

prioritat per als vianants i estan pavimentats al mateix nivell per facilitar la circulació amb carretons, bicicletes, cotxets 

i cadires de rodes. 

Els carrers s’han construït, majoritàriament, amb pedra artificial, excepte aquells que tenen una major intensitat de 

trànsit rodat, com ara el carrer dels Escolapis i el carrer de Sant Joan, que tenen una àrea de rodadura amb asfalt. També 

hi ha nou mobiliari urbà com papereres i jardineres i enllumenat nou.

“A l’hora de fer la proposta es va tenir molt en compte la 
història i el creixement de la ciutat. Fixem-nos en el carrer
de Sant Gervasi, la plaça de la Vila i el carrer dels Escolapis, 
on cada tractament correspon a una etapa i a la voluntat de 
reflectir la història. 
Això es veu en els tractaments de la pavimentació, unificat
davant dels edificis catalogats, i en les inscripcions i llums
dels edificis de catàleg.”

Magí Gual,
arquitecte



BARRI DE MAR

Plaça de la Rajanta
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La reforma de la plaça de la Rajanta ha suposat el trasllat de la zona d’aparcament a la part posterior, 

fent la plaça més gran, d’ús exclusiu per als vianants, amb nova il·luminació, nou mobiliari urbà 

i la incorporació d’arbres i plantes. El projecte va recollir les idees que el veïnat va fer arribar a 

l’Ajuntament.
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Semàfors
Nous semàfors per a persones invidents a la cruïlla de l’avinguda de Lluís Companys amb el carrer 

de Ramon Muntaner, a la ronda Ibèrica, la ronda d’Europa i la travessia de l’avinguda de Cubelles. 

Adequació dels semàfors en nou cruïlles amb alta densitat de vehicles de la ciutat.

Aquesta ha estat la segona fase de la millora de 

l’enllumenat del barri de Mar, que ha inclòs els 

carrers de l’Àncora, del Carlets, dels Boters, del 

Pintor Martí Torrents, de la Fassina i de Pere Riudor.

S’han instal·lat llums de façana al carrer del Carlets, 

entre el carrer de les Canàries i del Pintor Martí 

Torrents, i al carrer de la Fassina, entre el carrer del 

Pintor Martí Torrents i el passeig Marítim. Els carrers 

de Pere Riudor, del Pintor Martí Torrents, de l’Àncora, 

de la Sínia de les Vaques i dels Boters compten ara 

amb llums de peu. Les lluminàries i instal·lacions 

obsoletes s’han substituït per lluminàries amb 

reflector i làmpades de major eficiència energètica. 

Es van augmentar els nivells d’il·luminació i la 

uniformitat, disminuint la potència consumida.

Nou
enllumenat



EL TORRENT DE

SANT JOAN
El torrent de Sant Joan, entre l’avinguda de Francesc Macià i l’avinguda de Cubelles, és un nou espai públic per a la ciutat. 

S’ha habilitat el lateral del torrent, una superfície de 4.800 m2, creant un espai verd, amb nou arbrat, jocs infantils i 

mobiliari urbà. Interiorment, el torrent també s’ha condicionat i disposa ara d’un canal soterrat que solucionarà possibles 

problemes d’inundacions en aquest punt.
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“La fase 2 d’aquesta intervenció continua el procés iniciat l’any 
2003 en el  marge esquerre del torrent de Sant Joan, en el seu pas 
per Vilanova i la Geltrú. 
Es tracta d’un projecte que respon a una doble idea: l’arranjament 
d’un espai públic per al lleure de la gent i la recuperació 
mediambiental d’un indret com a corredor biogeogràfic i com a 
àrea de laminació d’aigua, que ajudi en la pujada del nivell en les 
torrentades més fortes.”

Sergi Carulla, arquitecte
Servei de Projectes Urbanístics i 
Paisatge de l’Ajuntament



ESPAI PÚBLIC I 25 24 I PLAN E

Els fons del Plan E han fet possible el reasfaltat 

de trams malmesos de la façana marítima i de 

les rondes Ibèrica i d’Europa. També s’ha actuat 

al passeig i a la zona d’estacionament de Ribes 

Roges. Les feines han consistit en el fresat, reforç i 

sanejament de les zones deteriorades i reasfaltat de 

tota la superfície, amb la conseqüent repintada de 

la senyalització horitzontal. Quant a la senyalització 

horitzontal general del municipi, s’han repintat 

passos de vianants, carrils de circulació, illetes, 

símbols, etc. 

Reasfaltat
de les rondes
i el passeig

El nou aparcament de la zona esportiva, al costat del 

Pavelló Poliesportiu del Garraf té una superfície de 

3.000 m2 i capacitat per a 182 vehicles. Les obres 

han suposat també el condicionament dels accessos 

i la construcció de més espai per a motos i bicicletes. 

Amb aquesta finalitat, s’ha asfaltat la zona existent 

a la part esquerra i frontal del Pavelló Poliesportiu 

del Garraf, amb el conseqüent augment de places. 

També s’ha instal·lat una nova il·luminació. 

Aparcament
de la zona
esportiva



La millora als espais interiors de l’Armanyà ha suposat la renovació del paviment, del mobiliari i de l’enllumenat. L’obra 

també ha consolidat l’arbrat existent i s’ha plantat més vegetació. 
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“La nova plaça és una plaça per a tothom, suposa la 
modernització del barri, potenciant la plaça com a lloc de 
trobada i espai de relació dels veïns i veïnes.”

Patrícia Cornelles,
directora tècnica de Promocions
Industrials Vilanova, PIVSAM

L’ARMANYÀ

Plaça de les Acàcies
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L’Escola Municipal d’Art i Disseny, EMAID, a 

la plaça de les Casernes, compta ja amb una 

instal·lació elèctrica adequada al reglament de 

baixa tensió actual, així com uns sanitaris adequats 

també a la normativa vigent de centres escolars 

d’ensenyaments oficials. 

Les millores a centres escolars de tota la ciutat 

(Cossetània, Ginesta, Margalló, Sant Jordi, Llebetx, 

L’Arjau, Canigó, Pompeu Fabra, L’Aragai i l’IMET) 

han suposat el condicionament i la reforma d’es-

pais exteriors i interiors, la reparació de fusteria 

d’alumini i altres actuacions en l’arquitectura i les 

instal·lacions elèctriques de les escoles.

Instal·lacions
escolars

Les obres al pavelló de la plaça de les Casernes 

han suposat la remodelació dels vestidors de la 

pista interior i els del gimnàs, la millora de la 

instal·lació elèctrica i la creació d’un local pel club 

Alfa, un nou magatzem i taller per l’hoquei patins 

i un petit gimnàs.

Instal·lacions
esportives



La plaça de les Neus
La reurbanització de la plaça de les Neus s’emmarca en el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic i s’inclou en 

l’anomenat Eix Verd, que va des de la plaça de les Neus fins a la plaça Llarga. La intervenció a la plaça de les Neus ha 

consistit en deixar la plaça al mateix nivell que els carrers que l’envolten i especialment la rambla Principal, guanyant 

així més superfície i integrant-la amb el seu entorn urbà. És per això que el projecte ha volgut donar continuïtat a la 

plaça des de la rambla Principal, i fer l’accés a l’església mitjançant una gran escalinata de pedra natural. Els treballs, 

que també inclouen la reurbanització del carrer de Mossèn Cots i del carrer de la Bomba, consisteixen, bàsicament, en 

la conversió dels carrers en vies d’un mateix nivell on es prioritza la circulació dels vianants enfront del trànsit rodat, la 

repavimentació dels carrers i la renovació de la xarxa d’enllumenat públic, la senyalització i el mobiliari urbà. 

NUCLI ANTIC I 31 30 I PINA

“La plaça de les Neus
és on la Rambla es fon
amb el Nucli Antic.”

Àlex Delmàs,
arquitecte

El Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic, PINA, està en
marxa a Vilanova i la Geltrú des de l’any 2007. Amb l’ajut de la

Generalitat de Catalunya, que aporta el 50% del cost de les actuacions, 
l’Ajuntament va dur a terme el 2009 un seguit d’intervencions per 

dinamitzar i posar de relleu la identitat i el patrimoni històric de la zona.
Dins d’aquests projectes, un dels més destacats és la reurbanització dels 
carrers dels Picapedrers, de Tarragona, de l’Aigua, la plaça de les Neus,
el carrer de Mossèn Cots, el carrer de Sant Pere, el carrer de la Bomba, 
el carrer de Josep Anton Marquès i el carrer dels Horts. Les actuacions 

segueixen aquest any 2010 amb més carrers.

REFORMA
DEL NUCLI

ANTIC
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CARRERS DE LA

Vilanova vella
La ciutat gaudeix dels nous carrers del centre, reurbanitzats, els carrers dels Picapedrers, de 

Tarragona i de l’Aigua i la plaça de les Neus ja mostren una nova imatge i s’estan fent els treballs 

del carrer de Mossèn Cots, el carrer de Sant Pere, el carrer de la Bomba, el carrer de Josep Anton 

Marquès, el carrer dels Horts, el carrer Major, el carrer del Palmerar, el carrer del Palmerar de Baix 

i la plaça del Pou.

Tots aquests espais tenen i tindran nous elements de mobiliari urbà, una xarxa de carril bici, pilones per 

al control selectiu de l’accés de vehicles, millores de l’enllumenat, contenidors d’escombraries soterrats, 

un circuit sense barreres arquitectòniques i millor accessibilitat al barri amb cruïlles adaptades.

“El carrer Major
torna a ser una 
referència al
casc antic.” 

Joan Giribert,
arquitecte
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L’arranjament de l’espai que hi ha entre la plaça de Cal Xixu i el passeig Marítim dóna resposta a una de les demandes 

que havien fet els veïns del barri per tal de solucionar un problema de seguretat que s’havia generat a causa dels racons 

que generaven els murs existents. Aquesta actuació ha contemplat l’enderroc d’aquests murs, mantenint els arbres, i la 

realització de treballs de condicionament de la vorera que va des del carrer dels Boters fins a la mateixa plaça. 

PLAÇA DE

Cal XixuEl programa d’inversions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per
al 2009 va pujar 11.401.000 euros. Un dels principals objectius

de les diferents actuacions va ser millorar la ciutat, invertir en el 
manteniment de l’espai públic, amb actuacions en cadascun dels barris
de la ciutat, amb projectes com l’Skatepark, les millores a la plaça de

Cal Xixu o la construcció de voreres a la Collada.

INVERSIONS
MUNICIPALS



Parc de Baix-a-mar
La reurbanització de la zona que ocupava la fàbrica Pirelli ha permès que el barri de Mar hagi guanyat nous espais 

públics. El més important és el Parc de Baix-a-mar, un espai verd, cívic i social per a tota la ciutadania, de prop de 

30.000 metres quadrats, que combina espais de vegetació, unes grades per a ús cultural, instal·lacions esportives com 

una pista de bàsquet i unes pistes de petanca amb zones per al passeig i el descans. El parc està delimitat pel nou carrer 

de la Boia, la rambla de la Pau, la rambla de Lluís Companys i el carrer de Pere Jacas. Enmig del parc queda l’edifici de 

calderes de l’antiga fàbrica Pirelli que acull una intervenció artística del pintor Joan Ill, amb imatges de grans dimensions 

de l’antiga fàbrica. 
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“El Parc de Baix-a-mar és 
un buit urbà organitzat 
mitjançant un passeig que, 
cosint les tres rambles, genera 
una concatenació d’espais 
caracteritzats per la dimensió, 
forma i funció dels edificis que 
en ell s’hi ubicaran.”

Òscar Valverde Moliné,
arquitecte
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Skatepark
La nova pista d’skate, de 836 m2, es troba ubicada a la zona esportiva de Vilanova i la Geltrú i 

s’ha creat pensant en facilitar la pràctica d’aquest esport, cada vegada més popular, en un entorn 

adequat a les necessitats dels seus practicants que, a més a més, han participat activament en el 

seu disseny. La pista està integrada a la trama urbana de la zona, per la qual cosa s’ha adequat un 

espai al voltant de 572 m2 destinats a paviment, accessos, jardineria i mobiliari urbà. Tot això fa que 

la zona permeti la pràctica de l’skate i, alhora, la contemplació de les evolucions dels esportistes.

“L’skatepark de Vilanova i la Geltrú 
és un projecte en el que vaig estar
 implicat des dels seus inicis fa uns

 quants anys, finalment portat a 
terme tal i com hauria de ser 

en tots els casos. Una pista d’skate
pensada i gestada per patinadors

 entesos, amb la intervenció de
 patinadors locals posant el seu 

granet de sorra. Donant 
als futurs usuaris la veu i vot 

del que volen, aconseguint que es 
facin seu i respectin l’espai.

Penso fermament que aquesta 
és la manera de projectar 

les instal·lacions destinades a 
aquest tipus d’esports. 

M’agrada molt veure que cada 
dia, passis a l’hora que passis,

sempre hi hagi gent fent servir 
el parc. D’skaters per a skaters!”

Sergi Arenas,
skater i dissenyador d’skates
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Les obres d’urbanització del sector Masia d’en 

Barreres II es troben ja en la seva fase final, i 

convertiran la zona industrial del nord del barri del 

Tacó en un espai de més qualitat. 

Masia d’en
BarreresPer la banda oest del Tacó destaca la urbanització 

dels sectors del Llimonet II i III que, un cop 

acabats, facilitaran molt les connexions amb el 

centre de la ciutat. Aquesta urbanització, a més a 

més, implica un nou tractament de l’avinguda de 

Vilafranca del Penedès.

El Llimonet
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Una de les principals accions que s’han dut a terme 

a la Collada ha estat la construcció de voreres al 

barri, una actuació que té continuïtat aquest 2010. 

Les voreres
de la Collada

Totes aquestes actuacions a l’espai públic s’han dut a terme a través de les empreses:
Acisa, Aeca 2001, Aislamientos Termogar SL, Arian, Asfaltats Vilanova SL, Beton, CQ Consulting Qualitat SL, Caamaño & Caamaño SL, Construcciones Caler, 
Canalizaciones del Garraf SA, Cerrajería AHT, Cerrajería MM, Cerrajería Mures SL, Cespa, CLIESA (Cofely), Climatnova, Colla Agruher SL, Construcciones La 
Collada, Construcciones 2S, Construcciones Martinez Marcos Tres SCP, Construcciones y Reparaciones Fernandez Diaz SCP, Construccions Adito XXI SL, Coramar, 
Elec. Vilanova, Electricitat i aigua Snas SL, Electricitat J. Suñe SL, Electricitat JC, Estructures Xoriguer SL, Excavaciones Monforte y Pavia SL, Excavaciones Catterra, 
SL, Excavacions Che SL, Excavacions Vallés, Firtec SA, Francisco Pastor Valades, Fusteries Josan, SL, García Escalera SL, General Elevadores, Ginés Carmona, 
Grues Bladé SL, Grubesa, Hags Swelek SA, Hermanos López SA, Impercovi, Inoxferr, Interoad, SL, Javier Gallego Huertas, Jordi Juncosa Cassany, Laantit Alilou, 
LLAG, SL, Mallorquines del Garraf, Mecanitzacions Diper, SL, Montajes La Tortuga, SL, Morcalo, Muntatge Fusta Ferla, Obres i serveis Martínez, Oscar Barrado 
Marquez, Oxiasfalt Cubiertas SL, PEG Obras SL, Pavimentos Hurca, Pérez Tenorio, Pinturas y Estucados Nicolás Pèrez, Qualitat Obres, Obres Quintana, Reformes 
i Rehabilitacions Grup 3, Roca Gómez, Rodaxa Associats SCP (Tecjardí), Saiz Maquinaria de Excavación SL (Samex), Satcon Constructors 2008 SL, Sermimac 
2003 SL, Setor Impermeabilizaciones SL, Solrie, Solrigol, Stadia Gabinet Topogràfic SL, Construccions Tau-Icesa, Tecjardí, Tomàs Gracia, Transformados del 
Cobre SL, Ulma C y E SCoop, Vental Lison, Venus SCP, Vertosa, Vidres Vilanova, Vilaestructures SL, Vilaspait, Vinc Volant i WJ Impermeabilizacions SL.

Agraïm la participació de: Àlex Delmàs, Alfredo Villa, Isidre López, Joan Giribert, Jordi Miralles, Josep Vivancos, Magí Gual, Núria Parés, Òscar Valverde, 
Patrícia Cornelles, Sergi Arenas, Sergi Carulla, Ton Roure, Griselda Castelló.

I en general als tècnics i tècniques municipals que han col·laborat en l’elaboració d’aquesta publicació. 

Han col·laborat en aquesta publicació:
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