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OBJECTIU

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha dut a terme una experiència participativa per 

definir els usos del nou Parc del C/València al barri del Tacó. L’objectiu és que la 

ciutadania pugui dir la seva entorn als usos del nou parc. 

En aquesta proposta de treball s’hi han implicat els tècnics municipals de diferents 

regidories, entitats i els veïns i veïnes del barri a títol individual.

ACTIVITATS QUE HEM REALITZAT

DIAGNÒSTIC: 

- Actualització del diagnòstic sobre l’Ús de l’espai públic que es va realitzar des 

de la Regidoria de Serveis Socials i en el qual es va estudiar la plaça del 

carrer València. Aquest serà el document de partida. 

DIFUSIÓ: 

- Campanya comunicativa als mitjans de comunicació locals. 

- Elaboració d’una tarjeta informativa de l’oberura del procés i bustiada al barri 

del Tacó. I TU QUE HI DIUS? DEL PARC DEL CARRER VALÈNCIA

- Xocalatada popular al Parc del carrer València. 

- Elaboració d’una butlleta d’inscripció pel grup de discussió ciutadà. 

REFLEXIÓ: 
- Elaboració d’una enquesta ciutadana sobre els usos de la nova plaça. 

L’enquesta es repartirà porta per porta i es podrà entregar-la posteriorment en 

una urna del centre cívic del Tacó. S’aprofitarà la xocolatada popular per 

repartir més enquestes i fer difusió del grup de discussió ciutadà que 

celebrarem posteriorment.  

- Treball específic amb els joves del barri que participen en l’Espai Jove i 

l’Espai d’Acció. Realitzaran diverses activitats: Elaboraran un mural sobre 

com els hi agradaria que fos la nova plaça i posterirment es penjarà al centre 



cívic. 

- Grup de discussió tècnic: amb la participació de técnics de diverses 

regidories de l’ajuntament (Cultura, Esports, Serveis Socials, etc).

- Grup de discussió ciutadà: obert a tota la ciutadania i entitats siguin o no del 

barri. Es celebrarà un diumenge al matí i s’oferirà un servei de guarderia on 

els infants podran realitzar un dibuix sobre com s’imaginen la nova plaça. 

TANCAMENT

- Presentació de les conclusions del procés en una tercera sessió oberta a 

tècnics i ciutadania. 

- Retorn de les conclusions als participants. 



CONCLUSIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

UN PARC AMB ESPAI DE JOC INFANTIL PER A INFANTS PETITS

Al barri hi ha poques àrees de joc infantil. Respecte l’àrea de jocs del carrer 

València, és un espai molt utilitzat però es destaca la incomoditat que generen els 

gossos i les molèsties provocades pels infants/adolescents que juguen a pilota.

• Es proposa que hi hagi una zona infantil: 

1. Destinada als més petits.

2. Amb sorral, amb gronxadors nous, amb un terra adequat i que siguin segurs.

3. Que estiguin protegits amb una tanca de fusta per evitar que els gossos hi 

puguin entrar i les molèsties derivades de l’ús esportiu al parc. 

UN PARC PEL DESCANS I VERD

Aquest és un espai d’ús diari i es destaca la necessitat de mantenir-lo degut a la 

manca de zones d’aquestes característiques al barri: 

• Es proposa que: 

1. Hi hagi un espai enjardinat, però que tingui un manteniment i que 

estigui ben cuidat. 

2. Que tingui bancs que provoquin la relació entre les persones que en 

facin ús i que disposi d’una font. 

3. Que tingui una bona il·luminació però també zones d’ombra i que 

estigui preservat de la zona polivalent/esportiva. 

Actualment, on ara està ubicat aquest espai, hi ha el pal de la cucanya. Es proposa 

que aquest element sigui de posar i treure.

UN PARC SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

L’entrada pel carrer València, dificulta i impedeix l’accés a persones amb mobilitat 

reduïda dins el parc. La manera que tenen d’accedir-hi és entrant al centre cívic, així 

que tenen l’accés limitat als horaris d’aquest equipament. 

• Es proposa, perquè aquest sigui un espai accessible per a tothom, que 

s’eliminin totes les barreres arquitectòniques possibles. 



UN PARC OBERT A L’ENTORN I A TOTHOM

Quan la gent està al carrer València, la visió que es té del parc, és que és un espai 

tancat, no es pot veure què ni qui hi ha utilitzant el parc. Això sovint provoca que se’n 

faci un mal ús degut a la manca de visió des de l’exterior. 

Es proposa que s’elimini el mur i la reixa que tapa la visió de la plaça. D’aquesta 

manera es guanyaria en visió i donaria la sensació de tenir un espai més ampli i 

sobretot seria un parc obert al barri. 

UN PARC HABILITAT PER EVACUACIONS

Aquest és un espai annex al centre cívic. Per la seva ubicació,  és un espai per a fer-

hi activitats de petit o mitjà format (sopars, concerts, etc). 

Es proposa que el parc estigui preparat per a possibles evacuacions.

UN PARC BEN ENLLUMENAT

Un bon enllumenat a la plaça es considera important pel benestar del veïnat i per l’ús 

adequat de l’espai. Es destaca que actualment la manca d’il·luminació de l’espai es 

deu als actes vandàlics. 

• Es proposa un bon enllumenat : 

1. Que elimini els racons foscos i que eviti que es faci un mal ús de 

l’espai. Que sigui antivandàlic. 

2. Que es tingui en compte una connexió elèctrica adequada per quan es 

realitzin actes a l’espai.

UN PARC AMB CIVISME

Es destaca que molts dels problemes actuals del parc (gossos, brutícia, sorolls, 

destrosses de mobiliari, etc) es deuen a la falta de civisme envers l’espai públic i la 

poca aplicació de la normativa vigent. 

 

• Es proposa que la reforma del parc vagi acompanyada de: 

1. Mesures de conscienciació sobre la necessitat de fer un bon ús de l’espai. 

2. Que hi hagi un pipi-can, però la normativa vigent no els contempla ja que són 

un gran focus d’infecció. 

Que s’apliqui la normativa vigent (multes) especialment pels gossos. 



UN  PARC SEGUR I VIGILAT

L' incivisme per part d’alguns usuaris/es, provoca certa angoixa veïnal. Es destaca la 

poca vigilància policial al barri. 

• Es proposa que el parc segueixi sent obert i s’elimini la tanca per tenir més 

visió pel C/ València, però que s’incrementi, en la mesura del possible, la 

vigilància policial.

• Es proposa que hi hagi una reixa a la mateixa façana del centre que 

impedeixi el pas al passadís del centre cívic. 

UN PARC AMB UN ESPAI POLIVALENT/ESPORTIU

Actualment un dels usos més habituals del parc és l’esportiu per part d’infants i 

adolescents (futbol). La pista polivalent també s’utilitza per realitzar algunes activitats 

del barri. 

Per una banda, es destaca la necessitat que aquest col·lectiu tingui un espai de 

relació i de joc en el barri com a element de socialització. Per altra banda, l’actual 

ubicació de la pista polivalent entra en contradicció amb la zona de descans i la zona 

infantil (xuts de pilota). També es destaca la inseguretat que genera pels infants el 

fet que la pilota es pengi en els solars adjacents (els joves salten

• Es proposen diversos temes: 

1. Que l’ús esportiu es podria traslladar a un altre espai si hi hagués alternatives 

(escola Ginesta, abocador clausurat).  

2. En tot cas, que el disseny d’aquest espai polivalent minimitzi l’impacte que té 

l’actual ús esportiu en els altres usuaris/es de l’espai (zona infantil i zona de 

descans). 

3. Per tal que aquest sigui un espai polivalent i alhora esportiu, que els elements 

esportius no siguin fixes (sense que això afecti a la seguretat dels usuaris/es) i 

que permetin tenir un espai llis. Que es pintin les línies dels camps o pistes de 

joc al terra. 

Posar unes xarxes per evitar que es pengi la pilota i amb aquesta fórmula també 

s’evitaria el soroll, ja que la xarxa és un material tou i insonor. 


