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Aquesta proposta neix amb la voluntat de crear un nou eix 
turístic per A Vilanova i la Geltrú, on més enllà de l’actual 
protagonisme de turisme de “sol i platja” caracteritzat com a 
un model estacional amb forta davallada turística hivernal, 
proposem un segon model turístic complementari que 
compleixi amb els models d’èxit de les tendències turístiques 
actuals.  

 
Per què un nou eix turístic?  
Una de les problemàtiques actuals del nostre municipi és el gran nombre de vilanovins/es amb 
situació d’atur, problema que s’intenta resoldre per totes les vies possibles. Amb aquesta proposta, 
oferim una alternativa més per sumar solucions en l’ocupació laboral. Creant un nou eix turístic, 
atrauríem més visitants a la nostra ciutat, on a la vegada, es produirien més oportunitats 
empresarials per atendre les necessitats dels turistes i és aquí, on aquestes oportunitats 
empresarials, si es gestionen d’una manera controlada, poden esdevenir-se un repartiment de la 
riquesa justa per a tots els nostres veïns/es.  
L’actual model turístic de “sol i platja” funciona, és un model rendible pel mesos estivals, però fora 
d’aquesta estació, el turisme cau i tret d’algunes dates clau com en la fira de novembre, els Tres 
Tombs o per Carnaval, la ciutat no atrau a una demanda turística estable.  
 

 
Dades: Institut Nacional d’Estadística 

 
Per què crear turisme a “LA 
GELTRÚ”?  
El barri de la Geltrú es situa en un 
punt cèntric de la ciutat, gairebé tota 
la seva extensió està restringida com 
a zona exclusiva residencial: sense 
presencia de tràfic d’automòbils. I 
qualsevol veí de la Geltrú, et pot 
afirmar que cada cap de setmana es 
poden veure curiosos que passegen 
pels carrers, mirant de costat a costat i fotografiant els indrets amb més encant d’aquest bell barri. 
La Geltrú té una historia d’origen medieval, on avui en dia, encara si conserven vestigis que expliquen 
la historia del seu passat, com són el castell o l’església, entre altres. Però més enllà d’aquests 
monuments del passat, la Geltrú també guarda llegendes molt curioses com per exemple: “la 

MARCA TURÍSTICA: LA GELTRÚ ESPECIALITZADA EN 
L’ENTORN MEDIEVAL 

 
Manel Mateos Canal 
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llegenda que fa referència al castell, on antigament, hi vivia un feudal despietat i odiós, i com que no 
l’estimava ningú, va proclamar una llei pel qual totes les noies que es casaven dins els seus dominis 
havien de passar una nit amb ell, també conegut com el dret de cuixa”. Tot aquest contingut 
medieval té un interès turístic molt específic, concretament, forma part d’un segment turístic que es 
defineix amb un perfil determinat del que es podria comparar amb l’exemple del cas: “turisme a 
Montblanc”, on també es posiciona com a un segment turístic de caràcter medieval i el seu públic 
(amb dades del 2015) és: 73% d’origen català, 14% d’origen espanyol i un 13% d’estrangers. En els 
últims anys, el turisme a Montblanc esta creixent, especialitzar-se amb el sector medieval li ofereix 
una distinció clara en un mercat, on cada dia esdevé més competitiu. A més, el barri de la Geltrú 
ofereix altres avantatges per ajudar en la presa d’aquest nou sector turístic, per una banda, hi ha una 
alta disponibilitat de locals i habitatges per arrendar i convertir-se en nous establiments comercials. 
I per altra banda, en menor o major mesura, els veïns de la Geltrú conviuen amb l’actual 
problemàtica del oci nocturn, on els diferents “pubs musicals” atrauen cada nit a desenes de joves 
que no respecten el silenci dels veïns, i en aquest context, desviar l’oci i lleure del barri cap a un 
repte turístic que dinamitzi el patrimoni i la historia de la Geltrú, estem convençuts que es rebrà amb 
una bona acollida per aquesta comunitat de veïns.  
 
Que demanem als nostres governants?  
Si bé és cert que la idea de crear un turisme especialitzat al barri de la Geltrú 
pot arribar a ser una idea bona per a la nostra ciutat, el fet de “cóm 
construir aquesta idea?” esdevé un autèntic repte pels nostres governants. 
Parlem de repte perquè la recepta de com crear un turisme especialitzat no 
és fàcil, tot i què la experiència i els coneixements empresarials poden 
ajudar-nos a començar amb l’elecció d’uns ingredients imprescindibles: un 
avantatge competitiu, un posicionament al mercat destacat entre la 
competència i una comunicació alineada entre tots els agents participants. 
La manera de “com cuinar l’èxit” amb aquests anteriors ingredients és el 
repte que li proposem als nostres governants. Hi ha moltes alternatives per 
escollir, nosaltres oferim a mode d’exemple, una recepta completa:  
 
Un exemple de com aconseguir-ho 

Si ens fiquem en la pell d’un turista, quan té que escollir el destí turístic el qual vol visitar, escull entre 
tota l’oferta que hi ha al mercat, per exemple, 
imaginem que és un turista que li atrau la 
cultura medieval i per tant, focalitzar la seva 
decisió final entre: anar a Vilanova i la Geltrú o 
anar al Montblanc. Que és el que li pot oferir 
més valor en la seva decisió final? Amb aquesta 
pregunta és el que podem respondre amb la 
definició del avantatge competitiu, on en 
aquest cas, ens agradaria proposar un 
avantatge competitiu nou i trencador, en el que una vegada més, fem partícips als millors agents de 
la nostre comunitat, proposem la creació d’una APP sota la tecnologia de realitat augmentada i 
dissenyada per les mans de la comunitat universitària: UPC de Vilanova i la Geltrú. Un APP amb la 
que a través de la càmera dels smartphones, pots visualitzar en directe i en pantalla, un mixt entre la 
realitat reproduïda per la càmera i una ficció de continguts prèviament dissenyats en l’APP, en altres 
paraules, durant la visita pel patrimoni del barri, podríem acostar la historia de la Geltrú i totes les 
seves llegendes amb la fàcil interacció dels turistes a través del seus propis smartphones. En aquest 
cas, proposem que la APP sigui gratuïta i finançada a través del ajuntament. Amb aquest avantatge 
competitiu, es posicionaria en un segment turístic especialitzat amb la cultura medieval i en un 
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contorn de la màxima avantguarda tecnològica, on els turistes no tant sols seran atrets pel entorn 
medieval sinó que també seran atrets per gaudir de l’experiència tecnològica que implica la seva 
visita. I per últim, quan parlem de comunicació alineada entre tots els agents participants, ens 
referim al caràcter transversal d’aquest projecte, on hi ha diferents participants que necessiten ser 
conduits sota un mateix ritme, com anteriorment hem comentat la comunitat universitària com 
agents participants, també hi ha altres protagonistes i uns de molt importants són els veïns de la 
Geltrú. Degut a la escassa oferta hotelera de la ciutat, on concretament, al barri de la Geltrú no hi ha 
cap hotel, proposem per aquest projecte: “un model d’allotjament sota la economia col·laborativa”, 
és a dir, oferir llicències d’apartaments turístics pels veïns de la Geltrú i que aquests, puguin retribuir-
se a través de plataformes com: “AIRBNB”, entre altres, per tal d’oferir la seva oferta d’allotjament 
amb caràcter propi geltrunenc, a turistes que volen visitar la nostra ciutat i no volen anar a un hotel, 
sinó que prefereixen, un allotjament en el cèntric barri de la Geltrú i a un preu més competitiu.  
D’aquesta manera, aconseguiríem obrir un nou destí turístic on poc a poc, veuríem el retorn d’un 
barri abandonat amb unes noves perspectives de creixement econòmic envoltats de turistes, 
souvenirs, cafeteries, restaurants i més comerços.  
 

Vots a favor: 20           Vots en contra:7           Abstenció: 7 
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Identificar punts a la ciutat que requereixen mesures urgents de seguretat vial, per protegir 
especialment els infants:  
 
1. Camins escolars: ajustar-se a la normativa de la Generalitat sobre senyalització, voreres i 

passos de vianants adaptats.  
2. Plaça Mediterrània – Voleranys: veure observacions.  
3. Cruïlles Rambles – instal·lar ressalts que obliguin a minorar i cedir el pas.  
 
OBSERVACIONS 
La situació a la Plaça Mediterrània és especialment greu. Malgrat el senyal de prohibició de pas 
i limitació horària per a càrrega i descàrrega, hi circulen camions, cotxes, motos, a totes hores i 
cada dia de la setmana. S’estaciona al bell mig de la plaça i es circula fins i tot per sobre de 
l’àrea de joc dels infants. Els veïns han denunciat la situació a la policia local en repetides 
ocasions i la única resultat és que la policia dóna un “avís” oral a l’infractor sense prendre nota 
ni cap altra conseqüència.  
 
Es necessita una intervenció urgent. En primer lloc, executar les sancions previstes per la llei en 
aquests casos als infractors. En segon lloc, delimitar la zona de càrrega i descàrrega amb 
marques al terra. I en tercer lloc, instal·lar uns pilons o cadenes amb que restringeixin l’accés a 
tota la plaça als vehicles de serveis de l’ajuntament.  
 
La situació és insostenible, posa en perill els nens, està generant conflicte entre els veïns de la 
plaça i els infractors, i caldria prendre mesures abans no haguem de lamentar un accident. A un 
mateix espai no poden conviure cotxes i infants.  
 
PROVES 
Disposem de fotografies i vídeos de dies i hores diferents que exemplifiquen la situació.  
Algunes fotografies s’envien a continuació.  

 

 

MESURES DE SEGURETAT VIAL ADREÇADES A LA  
INFÀNCIA  

 
Clara Alba Mansilla 
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Vots a favor: 36           Vots en contra: 0           Abstenció: 0 
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Estar embarassada i fer vida completament normal no sempre és fàcil.  

Quan una dona esta més enllà de la meitat de 

l´embaràs, el volum de l´abdomen augmenta 

considerablement i dificulta molt els moviments 

més habituals; és a dir, degut a la gestació, tenim 

més dificultats de mobilitat i algunes necessitats 

especials.  

Una de les activitats que esdevé molt difícil és el 

pujar i baixar d´un cotxe...especialment si la 

porta no pot obrir-se totalment, tal i com 

succeeix en les places d´aparcament en bateria. 

Una solució a aquesta dificultat temporal, és habilitar places de més amplada del normal, 

reservades especialment a dones embarassades,  amb un logotip especial, tal i com es fa ja 

en alguns llocs, per tal que la sortida i l' entrada al vehicle sigui més còmoda i fàcil.  

Seria similar, sense voler, en absolut, equiparar les problemàtiques, a les places ja existents 

reservades molt justament a les persones amb dificultats motores. 

Des de l’associació de Dones La Frontissa, demanem que l´Ajuntament habiliti al menys una 

plaça especial, d' una amplada superior al normal, reservada a dones embarassades, ( i a 

persones amb nadons), en cada un dels aparcaments públics de la ciutat, i que es posi com a 

normativa a tots els aparcaments nous que s' estableixin a la nostra ciutat. 

 

PLACES D’APARCAMENT PER A DONES 
EMBARASSADES   

 
La Frontissa 
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Això  facilitarà l’accés a les dones embarassades, vetllant al mateix temps per la seva salut i 

benestar, tant importants en aquest període gestacional.  

Tenir fills/es no és només un assumpte individual, és també un servei col·lectiu a l’espècie, i 

com a tal ha de ser entès i protegit. 

Esperem la vostra aprovació a una mesura que farà més fàcil la vida quotidiana de moltes 

dones. 

Moltes gràcies! 

 

Vots a favor: 31           Vots en contra: 0           Abstenció: 0 
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CONSIDEREM QUE 

 Vilanova té 65.000 habitants, aproximadament amb un radi d’influència, en quan a estació 
de tren, que implica unes 40.000 persones més (Sant Pere, Olivella, Canyelles...). 

 A Vilanova pugen/baixen cada dia d’un tren unes 19.000 persones (17.208 segons càlculs 
oficials d’Estudio Aforo de novembre de 2008 publicats a la pàgina web de la Generalitat de 
Catalunya). 

 La freqüència de trens és de un cada deu minuts en les hores punta i un cada 15 a les hores 
vall segons dades de la mateixa ADIF. El volum de persones i la freqüència dels trens sembla 
més el d’un metro metropolità que el d’un tren de rodalies. 

 El volum d’usuaris descrit fa que l’estació de Vilanova sigui una de les més concorregudes de 
l’Estat Espanyol tret de les més grans ciutats. 

 El fet que Vilanova es trobi a la Zona 4, fa que possiblement sigui de les més rendibles per 
l’empresa (en detriment evident de les famílies i usuaris freqüents, així com de la 
competitivitat de la comarca). 

 L’autopista, que podria ser la substituta del ferrocarril, és la més cara d’Europa tenint en 
compte els kilòmetres de via que realment es paga (?!), i la via complementària que hauria 
de ser obligatòria, és inexistent com a tal. 

 Comença a haver-hi certa competència en forma de línia d’autobús (exprés.cat). Aquesta surt 
de la Plaça Maristany (Plaça de l’Estació), factor a tenir en compte pel que desprès es dirà. 

 La distància mesurada (Google Maps) des de l’entrada del pas sota via del carrer Àncora fins 
a la Pl.Maristany passant pel pas sota via del carrer Llibertat, és de 650m (cal sumar-hi la 
distància fins a les andanes 140 m). En canvi, des del mateix indret fins a les andanes hi ha 
uns 60m i 140 fins a la Plaça.  

 Per fer aquesta distància de 650m es necessiten uns 10 minuts a bon pas. 
 

Dit això, creiem que el gran error, dintre de l’encert de fer el pas, va ser no continuar-lo fins la Pl. 
Maristany ja des de l’inici. 
 
PER QUÈ ÉS NECESSARI EL PAS? 

 Perquè quan es va fer, la població del barri de mar era menor que la que hi ha actualment, 
especialment la de la zona de la Marina. 

 Perquè la densitat de població de la zona de la Marina és de les més altes de Vilanova. 

 Perquè la Marina és de les zones de Vilanova amb menor renda per càpita i amb més 
necessitat d’actuació. La crisis va portar que no es portessin a terme les massives inversions 
ja aprovades emparades en la Llei de Barris del 2004. La Marina és una zona especialment 
afectada per aquesta problemàtica. 

 Perquè, sense fer un estudi sociològic, m’atreviria a dir que la caiguda enorme dels llocs de 
treball a la comarca deguda a la crisi, ha fet que moltíssimes persones hagin de desplaçar-se 
per anar a la feina o a buscar-ne.  

 Perquè, sortosament, s’han fet equipaments a la zona com ara l’Institut de Baix a Mar, 
l’escola Arjau, la llar d’infants Gavot, l’Escola Oficial d’Idiomes, etc ., que fan que la mobilitat 
entre el nord (via per munt) i el sud (via per avall) de Vilanova sigui cada vegada més gran. 
Una de les proves és que les Ampes de l’Institut i de l’Arjau sembla que ja s’han dirigit a 

 
PAS SOTA VIA DEL CARRER ÀNCORA  

 
Fèlix Senabre i Marta Elias  
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aquest Ajuntament per reclamar l’obertura continuada del pas. Per posar un exemple 
d’aquesta necessitat només cal pensar en la quantitat de pares/mares que acompanyen els 
seus fills a estudi (a peu) i han de creuar la barrera del tren si baixen de Vilanova Nord i 
després han de tornar enrere per agafar el tren. Donar el tomb de 750m els suposa una 
pèrdua de temps i d’esforç cada dia, molt considerable. I per això, també és imprescindible 
implementar-hi un carril bici. 

 Perquè no només són els equipaments esmentats el motiu de que molta gent hagi d’utilitzar 
el pas. Pensem en la gent que ve en tren per anar a la platja del far i que després ha de 
tornar per agafar-lo o a passejar pel Passeig Marítim, o els estudiants que venen en tren o els 
qui vulguin anar a l’equipament nou del Museu del Far o a la Casa del Mar, etc. 

 Perquè la via del tren és i ha estat sempre una barrera arquitectònica de primeríssim ordre 
que separa Vilanova en dos trossos i per això no es tracta només de donar un servei als 
usuaris del tren sinó de donar un servei a tothom que es vulgui o s’hagi de desplaçar per 
Vilanova. Adif/Renfe que és la propietària/gestora de l’equipament de pagament que 
provoca aquesta separació ha de posar tots els mitjans per fer-ho fàcil i no impediments per 
fer-ho difícil. 

 Perquè no cometrem la ingenuïtat de demanar el soterrament de les vies ni la creació d’un 
pas nou. Perquè el pas ja el tenim. 

 
ON ESTEM ENCALLATS? SOM ELS VILANOVINS UNA COLLA DE VÀNDALS COM GAIREBÉ ENS 
DESCRIU LA VANGUARDIA I RENFE/ADIF? 

 A l’inici de la creació del Pas, no hi havia tanques i tothom hi podia accedir. Després, seguint 
la política de reducció de personal (revisors, seguretat, etc.) es va optar per posar controls 
mecànics a l’accés a les andanes.  

 Davant la insistència del barri, Adif va concedir que les persones que visquin a la Marina 
poguessin creuar la “barrera tren “ amb uns passis especials que, segons ells, s’utilitzen per 
no pagar el tren. Ara ja no en donen i les màquines acostumen a engolir per sempre els que 
queden. 

 Els controls de pas del Pas són portes de vidre que s’obren i es tanquen amb la introducció 
del tiquet. Segons Adif, les dues portes del Pas les trenquen constantment. 

 Com a represàlia Adif, enlloc de ser diligent i arreglar-les (reposar la porta de vidre trencada), 
manté el Pas tancat uns quants dies. 

 Donat que és conscient del ridícul que fa carregant les culpes a uns brètols (que ho són) que 
no aconsegueixen agafar mai ni ells ni els Mossos, van posar càmeres, que tampoc han servit 
de molt. Però continuen fent pagar els neulers als ciutadans. 

 Adif diu que Vilanova és de les estacions més conflictives de totes les línies. Anem a pams. Si 
ho és, és evident que no fan bé la seva feina. La seva feina és millorar el servei i té infinitat de 
mitjans per fer-ho sense impedir-ne l’ús. Nosaltres no som els tècnics que cobrem per 
solventar-ho. La única mesura dissuasiva són els revisors i els hem tret. 

 Els usuaris ens diran que ha moltes de les estacions de la línia R2 no tenen mesures de 
seguretat per accedir/sortir de les andanes. Perquè doncs aquest fixament amb el Pas? La 
segona estació de Barcelona (segons Adif), l’estació de França, on comença i acaba la R2 no 
té cap mena de mesura de seguretat. Voleu dir que Barcelona té menys brètols que 
Vilanova? I perquè doncs aquesta fixació amb el Pas? 

 També hem de tenir en compte que quan molt sous estan per sota del mileurisme, si prendre 
el tren per anar a la feina cada dia et pot costar més de la quarta part del sou, tenim un 
problema més gros. 

 
PROPOSTA PREMISSA 
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Passar pel Pas s’ha convertit en un Dret d’ús i una necessitat pels ciutadans. Si no existís el Pas, 
caldria pensar en fer-ne un. Però ja hi és.  
yyReduir els passis amb tota mena de condicionants i tancar el pas per les bretolades és una 
manera de reduir el trànsit de persones i tancar el pas definitivament per manca d’ús. 
 
PETICIÓ 
Fer carril bici des del carrer llibertat fins al pas i del pas fins als equipaments educatius del mateix 
carrer àncora i obrir el pas sense portes, barreres ni passis. L’objectiu de fer-ne un de nou amb 
llargada fins la Pl. Maristany ja ha dit el ministeri que no el vol pagar per lo costós que és. La nostra 
solució és infinitament més barata tot i comptant amb que hi ha gent que es coli. Que, per cert, 
sempre i serà. Demanem a l’Ajuntament que aprofiti l’avinentesa per demanar a ADIF una disculpa 
envers els vilanovins per tractar-nos de brètols. 
 
 

Vots a favor: 35           Vots en contra: 0           Abstenció: 0 
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Qui som?  
El Casal de dones de Vilanova és un espai autogestionat de trobada, de lluita i construcció 
feminista, format per col·lectius locals de dones.  
La voluntat del Casal de Dones és afavorir la interrelació entre el teixit associatiu feminista 
local, que permeti bastir una major cooperació interassociativa i de reforçament de la 
presència de les entitats de dones en la vida de la ciutat. Les membres impulsores del Casal 
són La Frontissa, Bullanga feminista, Dones per la Cooperacció, l’Associació Joudour Afak, el 
grup de criança Canalla, Acompañando la vida, Mézclate conmigo i l’Associació Eva, així com 
dones a títol individual.  
 
Què fem?  
Al Casal fem:  
- Assemblees feministes mensuals  

- Fem un cinefòrum mensual  

- Cada entitat te el seu propi espai on trobar-se i programar les seves pròpies activitats  

- Dissenyem activitats i campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana.  

- Cursos de varis  
 
Treballem per a ser un espai de representació on les dones no veiem quartada la nostra 
participació, implicació ni opinions pel fet de ser o sentir-nos dones.  
 
Cal explicar que el Casal de Dones és xarxa, és interacció, lluita,... i que tot això podríem fer-
ho sense un local, però en el nostre cas quan parlem de Casal de Dones, parlem també de 
l’espai, del lloc físic on fer tot allò que hem manifestat, on se’ns pugui veure, trobar i 
identificar.  
 
Què ens passa?  
Vilanova és una ciutat amb un gran nombre d'entitats i associacions, és una ciutat que sovint 
s'ha vist desbordada per acollir totes les propostes que sorgeixen de la ciutadania, perquè 
l'espai públic és limitat, o perquè encara no s'ha entès que les entitats podem autogestionar-
nos i gestionar espais de forma responsable. Tot i entendre aquest fet, com a feministes no 
podem ni volem renunciar a disposar d'un espai de lluita, de visibilització, on acollir i 
acompanyar a qui ho necessiti, a treballar per conscienciar a la societat, on les dones se 
sentin segures i lliures i sobretot un espai d’apoderament  
 
Al maig de 2015 aquest espai reclamat va arribar.  
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Però va arribar en forma de local compartit amb altres entitats, fet que podem assumir en 
algun cas, però que vulnera part de la seguretat i la llibertat que esmentàvem.  
 
Un espai no adaptat, amb escales, sense ascensor, fet que ha fet que entitats pertinents al 
Casal i per tant membres d’aquests no hagin pogut participar lliurement de les activitats 
proposades ja que no tenien forma d'accedir-hi.  
Fet que en moments haguem hagut de reunir-nos o fer força accions fora del casal per no 
impedir la participació de les companyes i per tant generar una situació que ronda l’absurd.  
Un espai que ens cedeixen, però el qual no ens deixen fer nostre, ja que no podem penjar, 
ni pintar, ni decorar,... A part d’haver de conviure amb tot d’andròmines i endimaris que no 
se sap massa a qui pertanyen i ocupen un espai que en serviria per a poder endreçar 
material que ara per ara no podem deixar al Casal.  
Les dones del casal som un col·lectiu que participa de la ciutat i col·labora en millorar-la, 
estem actives i amb ganes d’emprendre més esdeveniments tant a nivell intern, com oberts 
a les dones que vulguin participar.  
Què voldríem fer:  
- Acompanyament a dones que ho necessitin (tot i que en algun cas ho fem), l’espai no 
convida ni és adequat per a fer-ho.  
- Exposicions (ens hem trobat material malmès a causa de ser espais oberts en els quals hi 
entra gent diversa)  
- Cursos per a dones amb infants (és complicat quan el local no està adaptat)  
- Xerrades  
- Formació diversa (amb l’espai del qual disposem, hi ha activitats que és veuen limitades o 
són difícils de fer per l’estructura del local)  
- Etc.  
 
Què demanem?  
- Demanem un espai digne, adaptat i que permeti desenvolupar les activitats pròpies del 
Casal.  
 
Entenem que o bé cal adequar el local cedit fins al moment o bé buscar un nou local que ens 
permeti desenvolupar les activitats. Entenem que un espai com el TOC o els antics jutjats, 
podrien reunir aquests requisits.  
- Demanem poder fer-nos nostre l’espai, sense condicions, més enllà de la normativa de 
seguretat i d’alguns dels espais compartits (tot i que, com ja hem dit, el compartir amb 
segons quines entitats vulnera el sentit del casal).  
 

 

 

 

Vots a favor: 34           Vots en contra: 0           Abstenció: 2 

 

 


