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LA TRANSFORMACIÓ DE VILANOVA

Parelles joves residents a Vilanova que ja tenen
un habitatge ique acaben de tenir o esperen
un fill. Aquest és el perfil més comú de les
persones que fins ara s'han'interessat per com-
prar un deis més de milhabitatges que es

les seves oficines i via correu electrónic. La
promotora també ha confirmat que el disseny

. arquitectónic deis edificis del futur Espai Pi-
relli s'encarregará als tres equips d'arquitectes
que van quedar finalistes en el concurs d'idees.

'- .

construían al futur Espai Pirelli .. L'empresa
promotora del projecie, Garraf Mediterránia .
SA, constata l'expectació que haaixecat l'obra ...
entre els vilanovins amb la quantitat de de-'
mandes d'informació que rep diáriament a

.Elsvilanovins ¡oves·i amb un fill són els· més
interessats a ·tenir un pis a l'Espai Pirelli

-. • I . •

~ La promotora del projecte, Garraf rv1editerraniaSA, ja fa
setmanes que atén les consutes deis cornpracors potenclals

J.M. FLORES I R. MAIGI
Vianova i la Geltrú

• GarrafMediterrimiaSA
-integrada'pel grup Qua-
litat, Raiding SA, Caixa
Manresa i Caixa Saba-
dell- calcula poder en-
carrega els projectes ar-
quitectónics deis primers
edificis residencials de
I'Espai Pirelli cap a final
d'any o principi del que
ve, un cop el Pla Especial
de Reforma Interior (PE-
RI) hagi passat tots els pre-
ceptes lefgals i hagi estat
aprovat definitivament pel
pie de l'Ajuntament. Per
fer aquests projectes, la
promotora ha confirmat la
participació deis tres
equips d'arquitectes que
van quedar finalistes en el
concursd'idees: MBMAr-
quitectes (I'equip on hi ha
Oriol Bohigas), David
Chipperfield i Artigues &
Sanabria.

El president de Garraf
Mediterránia SA, Eduard
Brull, considera excessiva-
ment precipitat i «poc ri-
gorós» que la gent comenci
a especular sobre el preu
deis habitatges de l'Espai
Pirelli perque assegura
que ara per ara no hi ha
cap base per fer-ho perqué
ni tan sois s'han dissenyat
els edificis. No obstant,
Brull afirma que'. el nou
barri Pirelli esta pensat per
acollir una amplia tipolo-
gia d'habitatges -des d'a-
partaments de 50 i 60 m2
a habitatges de 100 i 120
m2- i aixó es traduirá a
la practica en un ampli
ventaU de preus. El preu
deis habitatges, en darrera
instancia, també dependrá
del preu de l'habitatge en
cada moment i, en aquest
sentit, Eduard Brull confia
que abans que escomencin
a aixecar els primers edi-
ficis residencials de l'Espai
Pirelli el preu de l'habi-
tatge s'hagi estabilitzat. r

De totes maneres, el que
no es pot negar és que el
projecte ha despertat una-

~ Els equíps d'arquitectes que van quedar finalistes al
concurs d'idees dissenyaran els eeíñcís del nou barri

El dibuix d'una de les iIIes d'habitatges que es eonstrulrán al luIur Espai Pirelli !.que ~issenyaran -ets arquitectes finallstes.

ámpliaexpectacióciutada-
na i les oficines de Garraf
Mediterránia atenen diá-
riament consultes de per-
sones interessades a ob-
tenir informació per com-
prar un pis al futur Espai
Pirelli.

La gran majoria de les
persones que fins ara han
mostrat més interés són
parelles joves, que ja tenen
residencia a Vilanova i que
esperen o acaben de tenir
un fill, Per aixó mateix,
Eduard Brull afirma que
«no hi ha ningú millor que
un vilanoví per conéixer
les virtuds de l'Espai Pí-
r';!lli:,:

Avul, cita a la. Paperera
J.M.F. I Vilanova i la Geltrú

• EIs pares del Pla Especial de Re-
forma Interior (PERI) del futur Espai
Pirelli, els arquitectes Joan Busquets
i Oscar Tusquets, presentaran- el seu
JiU aquesta tarda al Centre de Formació
Ocupacional Lá Paperera. Tant l'A-
juntament vilanoví com l'empresa pro-
motora de l'obra, GarrafMediterránia,
van convenir la necessitat de difondre
al máxim el projecte a la ciutat per
fomentar la participació ciutadana, tal
com ja es va fer en la presentaci6
de-les maquetés fínalistes. EIs autors
del projecte conceptual de l'Espai Pi-
relli explicaran amb detalls i amb el
suportde dibuixosi fotografies la seva

idea de convertir les prop d'onze hec-.
tarees que ocupa la fabrica Pirelli en
el nou centre de Vilanova, el nou barri
que obrirá la ciutat al mar. L'esperit
del projecte és del tot innovador per-
que aposta per la sostenibilitat me-
diambiental en la construcci6 de tots
els edificis i elsserveis públics i, so: .
bretot, perque destina més de la meitat
de la superficie total a zones verdes,
places i pares públics. Sens dubte un
deis atractius del projecte sera el Pare
Central, una zona verda de '24.000 m2
que fará de balc6 de la zona comercial .
i d'oci que tindrá un hotel de 109
habitacions, un supermercat, galeries
comercials, gímnassos i cinemes.

F~e I (quadrant
sud-est)
~Pla~ade la

Mediterránía, de
72x55 metres,
orientada segons les
direccions cardinals i
un deis espais públics
més emblernátics.

~Edificis bessons de
connexió amb l'antic
carrerGran

~Les mancanes que
donaran continuírar a
la rambla Pirelli

~La facana del pare
alienada al carrer
Conxita Soler

Fase 11(quadrant
sud-aest)

~ Placa residencial
enjardinada de 66x44
metres i de forma
rectangular.

••.La rnancana en fronra
de la rambla Lluís
Companys, que
integrara una perita
rnancana i una
edificació en línia
davant la placa.

Fase 11I(quadrant
nord-est)

••Una rnancana
residencial davanr la
cambia de la Pau amb
quacre facanes.

••.Un conjunt cívic i
comercial entre
I'avinguda 'del
ferrocarriH el carrer
Ancora que inclourá
un hotel de 100
habitacions, galeries
cornercials;
restaurants, cinemes i
un supermercat.

Fase tV(quadra.nt
. nard-aesl)
~EI conjunt de vuit

«viles» residencials el
voltanc d'un petit,
pare.

. ~EI.conjunt d'illes
entre I'avinguda del
Ferrocarril iel careee
Ánccradcstinades a
oficines icomercos.

~EI Pare Central, de
24.000·m2
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Ed uard Bru11. PRESIDENT DE GARRAF MEDITERRÁNIA, SOCIETAT PROMOTORA DE L'ESPAI PIRELLI

«Cal un creixement 'sostingut;,seria 'un gran
error desenvolupar ,1~Espai,Pirelli en tres 'anys»

Eduard Brull explica en aquesta entrevista els detalls del Pla Especial de Hetortna lnterlorde l'Espai Pirelli: en destaca el treball metlculós
en la redacció del projecte i la gran oportunñat que té Vilanova i la Geltrú de quanyar unespai urbá que obre la ciutat al mar

R.MAlGÍ I J.M.FLORES
Vilanova i la Gellrú

• Un cop presentat ja el
PERI de I'Espai PireJli,
quina valoració en faGa-
rraf Mediterránia?

.-«Com a principals im-
pulsors d'aquest procés,
valorem molt positiva-
ment el PERI. Ha estat
dur: hem tractat amb pro-
fessionals de primer nivell
i hi ha hagut una inter-
venció pluridisciplinarque
el resultat valida, pero que
complica la dinámica de
treball perque suposa seu-
re en una taula cinc es-
pecialistes, Cree que s'ha
conduit d'una manera bri-
llant. El treball de coor-
dinació i redacció realitzat
per Joan Busquets, que és
una figura excepcional,
ens ha perrnés un resultat
molt satisfactori, El pro-
ducte és molt fidel a tot
el plantejament que es va
fer des del principi, Hi ha
un element del·que se'n
paria fins i tot fora de Vi-
lanova, que és el de la par-
ticipació ciutadana abans
de comencar a preparar
el projecte, Aquest esperit
s'ha respectat i el 99% deis
requeriments que van fer
els ciutadans han tingut
resposta.»

-El projecte recullles
necessitats de la Vilanova
del futur? '

-«Clarament és una
aposta de la Vilanova del
futur. Hi haurá un abans
i un després del. projecte,
tot i que hi ha diferents
matisos com ara la duració
del projecte, que es des-
plegara en 8 o 10 anys.
Hi ha unes fases que seran
positives que permetran
pair els canvis que hi hau-
rá. La concepció del pro-
jecte és altament moder-
na, del segle XXI. Termes
com la sostenibilitat, per
exemple, abans. no es te-
nien en compte, Contem-
pla un tractament urbanís-
tic i arquitectónic modern.
Seria un gran error rlis-
senyar la nova Vilánova
amb criteris del segle XIX.
Penso que l'Espai Pirelli r
suposará I'obertura de la
ciutat al mar, amb el gaudi
d'un ampli espai central

Un projecte amb esperit cooperativista
• A Eduard Brullli agrada recordar professionalitat i rigor», sosté e'l
d'on prové el seu treball al Grup president de Garraf'Medíterránía. El
Qualitat: el cooperativisme i, d'alguna .. fet que un agent local com Qualitat
manera, el projecte PireJli té el-seu Promocions hagi liderat el procés
origen també en aquest esperit, i així atorga al projecte de I'Espai Pirelli
ho reivindica Eduard Brull. L'Espai altes dosis de résponsabllítat pero
Pirelli ha begut deis valors de· també la sensibílitat necessáría per
«transparencia, 'participacíó, voler fer les coses ben fetes com un
democrácia, pero també empresa, lIegat per a'la dut~t.1R.M.

. verd, que la majoria de ciu-
tats mediterránies "vol-
drien tenir.»

-Hi haurá un encaix
permeable amb la ciutat?

-«Sí, s'ha estat espe-
cialment cuidadós amb els
barris preexistents: la ban-
da de Ferrer Vidal, els dos
passeigs ... S'han tancat les
illes, les facanes són agra-
dables, s'ha fet una inter-
venció de bisturí en les al-
cades, perque siguin com- .
patibles.s

-La solucíó de la via
ha cOI!.dicionat? S'ha des-

cartat ja el soterrament?
-«La proposta guanya-

dora fa un vial paral-lel a
la víaamb .un bloc d'e-
dificis terciaris (Comercial,
oci, cinemes, hotel, ófici-
nes). Conceptualment, te-
nim un espai de trobada
amb la zona ja existent,
molt a prop de .1'estació
i evitarit la penetració de
tráfic que garanteix I'ade-
quada mobilitat dinsl'Es-
pai Pirelli. No sabem com

. sera el transport d'aquí a
deu anys. Que passará amb
la via? Jo, personalment,

cree que un dia o un altre
es. soterrará. 1 la forrnu- .
lació del projecte permet
que el dia que es soterri
quedara un boulevard aínb
la facana principal d'a-
quests edificis terciaris a
una avinguda de primer ni-

. velloSituar aquests edificis
tercíaris ha estat l'encert
del projecte, perque per-
met el doble joco EIs dos
grans actius delprojecte
són el pare central i la.con-
cepció d'aquest espai ter-
ciari.»

-:-Que es trobará molt

a prop de I'estació.
-«E¡cacte. Arnés, l'e-

quipament públic amb vo-
cació supracomarcal esta-
rá a la partnord del parc
davant de l'edifíci terciario
Es parla molt que si sera
un auditori, teatre o sala
de convencions, pero els
trets van per aquí. 1 sera
.un marc excepcional»

-Hi ha certa preocu-

és necessari pero en la seva
justa mesura. Seria molt
negatiu un descontrol,
pero també cal donar res-
posta a la demanda social
de creixement urbá, La
resposta és un creixement
sostingut pero controlat.
El .Garraf fins als anys 90

. no comptava dins l'área
metropolitana degut a la
falta de comunicació i ara

"PÁRTICIP4CIÓ CIUTADANA

És un element del que se 'nparla
flns i tot fora de Vilanova. El 99%
deis requeriments que van fer els
ciutadans han tingut resposta

APARCAMENT

El projecte garanteix l'aparcament
amb una previsió generosa com no
s'havia ·vistmai a Vilanova. Hi ha
1.095 habitatges i 2.'500places

pació per com es resoldrá
la mobilitat.
- -«Des del primer, dia
ha esta! un deIs temes es-
trella. El projecte garan- -
teix totalment l'aparca-
ment amb una previsió
niolt 'generosa com no
s'havia vistmai a Vilanova.
Estem parlant de-1.095h,a- .
bitatges i gairebé· 2.500 ..
places.El tema de la cir-
culació s'ha d'acabar de

.perfilar. D'aquí uns anys
s'obriran noves zones com
l'Ortoll i el que busquem
és flexibilitat, que les di-
reccions deIs carrers es pu-
guin transformar. Els ex- ,
perts ens diuen que els
fluxes de mobilitat estan
garantits..

-L'alcalde deia l'a1tre
dia que és important que
el.procés sigui lent i sos-
tenible.

-«La prudencia és to-
talment necessária. El de-
senvolupament urbanístic

"té l'oportunitat de créixer
aprofitant errors que s'han
produít a altres llocs. A
més, cap ciutat té l'opor-
tunitatde repensar el cen-
tre com la que té Vilanova.
És una doble oportunitat:
la comarcal i la de l'Espai
Pirelli.»

-La comarca esta pre-
parada per .aguantar la
pressió? .

.-«Podem aprendre
deis errors. Cal desenvo-
lupar al ritrne necessari,
ámb les mesures de sos-
tenibilitat i control de
creixement del territorio El
creixement no pot ser des-
boca!. Seria un gran error
que l'Espai Pirelli es de-
senvolupésen tresanys, se-

- tia factible pero ens tro-
baríem molts problemes.
El programa de les quatre
fases en .que s'anirá de-
senvolupant va aportarit
coses a la ciutadania pro-
gressivamen!.»
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La sala d'actes del CFOLa Paperera es va"
omplir ahir de gom a goin per a la sessió
públicad'exposíció del. Pla Especial de Re-
forma Interior (PERI)del'Espai Pirelli. Els
arquitectes Busquets i 'Tusquets van fer la

presentació general de l'espectacular trans-
formació que viura Vilanova en un procés '
que podría durar uns deuinys. Els arquitectes
van insistir que el projecte que es proposa

busca una integració sense traumes al nucJi

tirba. Eduard Brull, en .nornde la promotora
Garraf Mediterrániai 'també els membres de
l'equip de govem van reiterar 'la importancia
d'un projecte que obrirá la ciutat al mar i

l :¡ que s'ha conduít de formaplural iparticipativa.

Els ar9uit~ct~sconfi~n.glle. eln.ou Espai
.Plrellls'mtegra,a be ala elutat

~ La sala d'actes del 'CFO La Paperera es'va omplr ahir
de gom a gom enl'exposició pública del PERIde Pirelli

~ Els arquitectes diuen qué Vilanova vlurá una «experéncla
única» urbanit4añtdé cop aquestespalcenírlc de laclutat

RAIJLMAIoí
Vilanova i la Geltrú

• EIs arquitectes van re-
fermar ahir durant l'expo-
sició pública la voluntat
que l'Espai PireIli s'integri
alcentre de Vilanova sen-
se traumes, de manera que
«quedi difós» en I'actual
nucli urbá, En aquest sen-
tit, una de les línies que
van destacar va ser el man-
teniment de la continuítat
visual deis carrers, de ma-
nera que els tres eixos prin-
cipals seguirant sent la
rambla Lluís Companys, la
Rambla PireIli i la Rambla
de la Pau, mentre que per-
pendicularment es per-
llongaran els carrers Án-
cora i Conxita Soler.
Aquesta concepció pretén
lligar el nou espai arnb el
que I'envolta, amb edifi-
cacions que no tapin la vi-
sibilitat actual. Caries Tus-
quets ha qualificat d' «ex-
periencia única» el fet de
poder urbanitzar de cop
un espai d'aquestes carac-
terístiques.

L'arquitecte Joan Bus-
quets va fer una explicació
genérica en que va des-
tacar l'equilibri del nou ba-
rri per- les diferents tipo-
logies d'habitatges i pels
diferents tipus de serveis
que tindrá, El gran parc
central será I'eix del'espai,
amb obertures cap a la
Rambla de la Pau. La prí- veíns no hagin d'utilitzar
mera fase inclou un equi- el carrer. Al davant de la
pament que elsarquitectes via es concentra.l'actívitar
preveuen com un ámbu- terciaria, amb edificacions
latori, i la placa Medite- mirant cap al ferrocarril,
rrania, amb comercos i ea- deíxant la ciutat preparada
fes, mentre que a la segona perque la via pugués ser
fase hi ha prevista una altra en un futur una avinguda.
placa de tipus «residen- Un altre element des-
cial», un espai més íntirn " tacát sera la rampa que
i tranquil, Enaquest sentit, 'sorgira del pare Gumá i
Busquets va apuntar les di- conduirá per sobre la vía
ferents tipologies d'habi- fins a una terrassa urbana
tatges segons el tipus de elevada que 'estará a l'al-
família. Respecte elsapar- '~áda de l'actual pont sobre
caments, s'han previst la Rambla Pirelli, on hi
2AtíO places, la majoria de haurá petits restaurants i
les quals formaran Varl connectará arnb la zona
dels edificis residencials d'oci, I'entrada al cinema
per tal dé garantir que els i I'hotel. .

Eduard Brull, presidenl de Garral Medller;anla, i els arquilectes Joan B'usquels i' Caries Tusquets, ahir, dlÍrai1Üa presenlació / R.M,

Recuperar la memoria blstorlca
, R.M, / ~lIailova Ila Geltrú

• La memoria de Pirelli sera un deis
punts que es vol mantenír en el nou
barrio Després de-cent anys a la ciutat
i per la importancia histórica que ha
tingut la.fábrica per a tantes famílies
i peral creixementeconómic iindÍIs-
trial de Vilanova i la Geltrú, I'equip
redactordel projecte ha pensat en man-
tenir un deis éspais emblemátícs, com
és l'edifici decalderes de la fabrica.
«Nosaltres proposem preservar-lo per
les seva qualitat arquitectónica i reu-
tilitzar-lo coma espai cultural», va ex-
plicar ahir l'arquitecte Joan Busquets,
Tot i que -I'ús de l'edifici dependrá
de l'Ajuntament; els arquítectes pro-

'posen un ús lúdico-cultural per les se-
ves particulars característiques, de ma-

, nera que s'hagués de fer una petita
íntervenció pero preservant la seva fe-
somia de sempre, la 'qual cosa per-
metria un eÍement gran i visible com
~ memoria históricade la presencia
de Pirelli a la zona. Un ús cultural'
d'aquest edifici complementaria elsal- ,
tres usos previstos a la zona i podría
suposár una' espai polívalent per a ex-
posicions, per exemple. Joan Busquets
ha confirmatla voluntat d'incorporar
altres elements de la fabrica a l'ur-
banisme de lazonaa mesura que es
vagi construint, especialrnent al gran
parc central, '

LES FRASES

«Vilanova viurá
l'experiencia única
d'urbanitzar de cop

aquest espai de
, forrnaunitáriai
harmónica: és un
projecte .modelic-'

JOAN BUSQUETS
AROUITECTE '

«El projecte
preveu convertir un

element tancat
com era la rubrica,
que ja ha fet el seu

cicle, en un
element obert

perque Vilanova
pugui gaudir d'un
gran espai central»

•
«Una de les nostres

deries és que les
arquitectures

dialoguin; aixo no
vol dir que els

elernents siguin
igualssinó que
tinguin accents

que els
diferenciín»

•
«Tenim

l' oportuni tat de
reentendre la zona
baixa de la ciutati
fer que tingui la

rnateixa
importancia que el

nucli antic»

CARL~SJUSQUETS
'AROUITECTE

,«Tenitn el gran
repte d'integrar

I'Espai Plrelli a la
ciutat sense que
aixo suposi un

trauma,
progressivament»

•
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La densitat de població i el- tran.sit, principals
preocupacions al voltant de l'Espai .Pirelli

Els cutadans que vanasslsñr a la sessió informativa van mostrar la seva preocupació pél model de bá[ri oúe es prolecta
-.'. ~ - -, <'-

• .Model de barrio Des del
públic es va plantejar el
dubte sobre la tipologia de
barri que seguirá l'Espai
Pirelli, tenint en compte
'la zona residencial que té
al costat, on- no hi ha cap
tipus d'activitat, per exem-
pie, durant els mesos de
I'hivern. En aquest sentit,
Eduard Brull va explicar
que la gent interessada en
viure a l'Espai Pirelli ho
feien sota el concepte de
primeres residencies.

• Places dures. Els assis-
tents van manifestar la
preocupació per si conti-
nuara la tendencia per
construir places dures a la
ciutat. EIs arquitectes van
explicar que, per exemple,
la placa residencial será.de
sauló i van introduir un
nou concepte: el «disseny
mineral» d'aquest espai,
en definitiva, una obra de
pedra.

• Sense barreres. La ne-
cessitat d'evitar les barre-
res arquitectoniques tam-
bé preocupa als ciutadans.
Els arquitectes van confir-
mar que aquest era un
tema especialment ben
tractat al projecte. De fet,
el passeig per sobre de la
via és un bon exemple: tin-
dra rampes amb les pen-
dents precises i ascensors
on es col-loquin les escales.

• Edificis alts. El públic
va reflexionar sobre la in-
tegració del bou barri a
la ciutat i es va mostrar,
en part, crític per les al-
cades d' alguns edificis, que
creien que no lIigaven amb
la resta de Vilanova. Els
arquitectes van apuntar
que s'ha tingut molt en
compte la continuitat del
teixit urba existent, creant
una escala que li dóna for-
ma, pero que afegeix al-
gunes excepcions. Així va
assenyalar que el pla juga
amb aquesta singularitat
de facana desigual i qpe
no ha de fer por construir
edificis alts.

afectará aquesta obra a ells. També van
participar a la reunió membres d'entitats
veínals i socials de la ciufat, aixi com
representants de diversos partits polítics
locals, constructors i arquitectes de la

comarca. Entre el públic, unes 200 per-
sones, es trobava I'actual director general
de la planta de Pirelli a Vilanova, Manuel
Milá, que va seguir atentament tota la
sessió informativa. '

guntes. Durant una hora, els ciutadans
presents a la sessió informativa van for-
mular els seus dubtes. A I'acte van assistir
veins del futur Espai Pirelli, que van
mostrar la seva inquietud per com els

Diferents imatges del públic Que va assistir a la sessió informativa sobre l'Espai Pirelli, ahir al vespre, al CFO la Paperera.1 L.M.

• Densitat de població. El
volum 'de densitat de la
població quetindrá el nou,
barri va aixecar també al.'
gunes crítiques. Des, del
públic .van assenyalar que
economicament podia ser
rendible, pero que no era
el model de ciutat cap a
el que havia d'anar Vila-
nova. Els arquitectes van
defensar que la densitat
pensada donava una bona
ciutat, ja que ciutats amb
menys densitat estaven
pensades per gent d'alt ni-
yel~adquisitiu.

Aparcaments, tránsit i vanants
I .

LMAIÚN I Vllanova i la Geltr,ú
•. Pero sense dubtes el terna que va
ocupar més torns de paraules va ser
la viabilitat del.nou barri: el nombre
d'aparcarnents, els accessos, les for-
mules per evitar congestions de ve-
hieles i les illes de vianants. EIs ar-
'quitectes vanexplfcar. que els apar-
caments estaran sota deIs habitatges,
que tindran accessos iudependents per
evitar col·lápses i que seran d'entre
un i dos pisos de fondária. També
es tindran en compte les sortides deIs
diferents equipaments -per exemple,

uns possibles cinemes-> per evitar la
congestió de vehieles .

Pel que va al col-lapse circulatori,
els tecnics van aportar una idea m-
teressant sobre els customs deis ciu-
tadans que asseguren que si els veíns
tenen assegurada una placa d'apar-
cament.-aquests vehic1es no.es mouen
i la gent fa ús d'altres medis de trans-
port o opten per anar a peu. També
es va apuntar des del públic la .ne-
cessitat de fer de 'la rambla Sama un .
espai per als vianants, donat el volum
de pas de ciutadans a peu.

LAURAMARÍN I Vilanova i la Geltrú
• Després de la part més teórica, en
la que els responsables del dísseny de
l'Espai Pirelli van explicar el projecte
en detall, va arribar el torn de les pre-

LES PREGUNTES

Es tindrá en
compte l'arribada

de nous veins a
!'hora d'ampliar el

c1avegueram?
•

Com es resoldrá el
problema deis
aparcamems?

•
Com ens canviará

la vida als que
serem vems de
l'Espai Pirelli?

•
S'han tingut en

compre les
persones amb
problemes de
mobilitat en el
disseny del nou

barri?
•

No es proposa un
canvi massa

qualitatiu, amb
edificis massa alts
per integrar-se al

medi urbá?
•

Corn es planteja
solucionar el volum

de tránsit que
significará la

densitat
demográfica que
projecte el pla?

•
S'ha pensat en els .
accessos i sortides

de! barri pe! rránsi ti'.

•

Es contemplen els
desnivells típics de

Vilanova?


