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Es tracta de pensar junts la ciutat dels propers anys. 
 

 
 

 
 
 

Començar pels fonaments, per la reflexió oberta.  
Pensant abans de decidir. 

 

 
 

 
 
 

No parlem d’un sector a desenvolupar íntegrament ni avui ni demà, 
però ens cal tenir-ne una visió engrescadora de conjunt perquè 

els diversos usos proposats dialoguin harmònicament  
amb la ciutat d’avui. 
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25  IDEES I PROPOSTES PER L’ EIXAMPLE NORD 
Taller de debat EASW Futurs Possibles per Vng.Idees per l’ Eixample Nord. Febrer 2009 

 
 
1. Creació d’edificis “singulars”, dedicats a usos variats i complementaris  

 

2. Preservar la memòria històrica: conservar i donar ús per a equipaments i zones verdes als  camins,  

sínies i elements agrícoles; torrents: marges i murs; masies i edificis.  

 

3. Espais verds naturals, no als espais verds artificials, amb caràcter integrador: espais de trobada. 

Patrimoni natural propi: mediterrani. 

 

4. Sostenibilitat intel·ligent: en els materials, en l’energia, en la compacitat i densitat de l’Eixample 

projectat. 

 

5. Campus universitari, amb residència associat als estudis universitaris, no universitaris i d’esports, amb 

especialitats adaptades a les oportunitats de la zona (estudis del mar, turisme sostenible, agricultura, 

esports...).  

 

6. Serveis per a persones majors i persones dependents que inclogui atenció sanitària, pisos tutelats, 

equipaments d’oci i trobada.  

 

7. Masies rehabilitades com a equipaments socioculturals polivalents i adaptables a les necessitats de 

moment.  

 

8. Aprofitar els valors rurals per a activitats esportives, agro-ramaderes i formatives. 

 

9. Espais comuns que afavoreixin la relació i facin comunitat, entre edificis i dins dels edificis. 

 

10. Activitat econòmica lligada a la sanitat: creació de serveis sanitaris, de salut, d’innovació i de 

formació sanitària  

 

11. Aprofitar l’oportunitat per garantir l’accés a l’habitatge per a tothom (emancipació dels joves, 

tipologia per diverses persones i famílies, lloguer i habitatge protegit, habitatge llibre...) 

 

12. Horts urbans: espai socioeducatiu (per a persones grans, joves...) i  protecció de  la superfície 

agrària com activitat productiva econòmica.  Si s’ha de reubicar, estudiar-ho molt bé. Aprofitament 

de les zones existents. Generar intercanvi i economia. 
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13. L’Eixample Nord, un espai per a les persones i lloc per a la convivència i l’autonomia infantil. 

Crear espais de relació (places) i espais verds  que siguin el pulmó de la ciutat.  

 

14. Zones verdes i esportives de proximitat, multifuncionals i dotades de serveis i bon mobiliari urbà.  

 

15. Mobilitat sostenible: itineraris per a bicis segurs, prioritat per als vianants, transport públic i panells 

informatius.  

  

16. Habitatges no uniformes: noves tipologies i flexibilitat de cara al futur, habitatge progressiu 

 

17. L’Eixample Nord, una aposta de modernitat de la ciutat: edificis emblemàtics, promocions 

accessibles als promotors  locals i urbanització  respectuosa i integrada en l’entorn. 

 

18. Planificació i previsió dels accessos. Connectivitat amb la ciutat i les zones econòmiques. 

Aparcaments  estratègics.  

 

19. Activitat turística de qualitat : turisme verd i blau, diversificat i no estacional 

 

20. Urbanisme: estètica visual, trama urbana esponjosa, materials de qualitat, no condicionada per 

les preexistències. Edificació: anar més enllà del que les ordenances obliguin. Sostenibles! (plaques 

fotovoltaiques, energies alternatives,  orientació, materials, aïllament...) i condicionats (sense barreres 

arquitectòniques).  

 

21. Aprofitament dels recursos naturals, gestió dels residus i contaminació:  Aprofitament de les 

aigües pluvials de la via pública per emmagatzemar-la i aprofitar-la (parcs, jardins...). Recollida 

selectiva des de l’inici  i en contenidors soterrats. 

 

22. Mobilitat sostenible. Connexió de tota la ciutat: que es pugui anar a peu o en bici de punta a 

punta. Edificis habilitats amb pàrking Potent transport públic. 

 

23. Diversitat d’usos en els propers edificis: habitatge, comerç, oficines 

 

24. Desenvolupar models empresarials i comercials amb valor afegit, com ara R+D+I 

 

25. Equipaments educatius d’infantil, de primària i de secundària adequats a les necessitats de la 

població de la ciutat i de la  nova població resident en la zona.  

 
Consensuades amb agents polítics, tècnics, professionals, econòmics i entitats i col.lectius de la ciutat en el Taller de Debat 

EASW Futurs posibles per Vng.Idees per l’Eixzample Nord ,6 i 7 de Febrer de 2009  
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LA CIUTAT VISTA PELS INFANTS  - 25 propostes per la Vng del futur   

Taller de participació infantil a Vng. 19 maig 2009 

 
 
1. Un parc d’atraccions  

 

2. Crear espais per a l’oci i l’esbarjo: cinemes, teatres, zones recreatives i un museu. Crear un 

complex lúdico-cultural. 

 

3. Més i millor transport públic, més barat i més sostenible. 

 

4. Construir un pavelló poliesportiu que s’obri i es tanqui amb la capacitat d’acollir un gran ventall 

d’activitats esportives. 

 

5. Una font per fer bonic i altres per beure, que tingui aixeta per prémer amb el peu per estalviar 

aigua i no estigui bruta 

 

6. Més carrils-bici, més bicis de lloguer, més espais verds per anar amb bicicleta. 

 

7. Promoure el reciclatge (piles, plàstics...) i per tant reduir la contaminació i usar aquets materials 

com a combustibles alternatius. 

 

8. Papereres al carrer i a les escoles. Papereres per les caques d’animals. 

 

9. Fer places amb molta vegetació, amb fonts i escultures. Plantar arbres adients per a nens i nenes i 

controlar les plagues d’erugues. 

 

10. Espai per a gossos on el gos pugui córrer, que estigui tancat i que tingui bosses per recollir 

excrements i contenidor per dipositar-les. 

 

11. Pistes de skate i patins amb el terra llis i rampes fixes que no siguin de fusta,  que siguin de ciment 

o ferro. 

 

12. Més zones de joc al carrer (pistes de skate, camps de futbol, de bàsquet...) 

 

13. Crear places en tots els barris de VNG 
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14. Millorar la seguretat d’automòbils i vianants, les senyals viàries, renovar la ciutat i fer carreteres 

d’emergències. 

 

15. Fer més espais públics i zones verdes on s’hi puguin fer vàries activitats. 

 

16. Fer les places més variades amb espais tranquils, bancs per a la gent gran i llocs per jugar amb 

seguretat amb la pilota, els patins, etc. 

 

17. Augmentar el nombre de fonts amb aigua potable. 

 

18. Que es renovi VNG però que no creixi més. 

 

19. Més zones verdes, amb més vegetació i arbres. Fer del Margalló l’arbust de la ciutat. 

 

20. Una biblioteca amb llibres de misteri i zones d’accés a Internet 

 

21. Arbres de fulla perenne que siguin grans i facin ombra i també que s’hi pugui jugar 

 

22. Carril bici més ample i per zones més cèntriques, amb bon accés, que no sigui recte i que la gent 

no hi passi 

 

23. Crear carrers peatonals per a poder anar sols, jugar i “tornar sencers”. 

 

24. Per afavorir la seguretat i el manteniment de places i parcs, posar cabines per a emergències 

amb números restringits (policies, bombers, ambulàncies, Ajuntament...) amb trucada gratis. 

 

25. Fer gimcanes per la muntanya 

______________________________________________________________ 

Consensuades amb alumnes de 6è de les Escoles: Pia, Canigó, Arjau, Ginesta,i Tereses en el Taller de Debat “ La ciutat vista pels 

infants “ el 19 de Maig de 2009  
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TROSSOS I TRACES 
Proposta Equip Redactor 

 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 
El nostre lema vol dir que per ordenar 105 ha (és molt 
gran!) cal fer un mosaic, 9 barris nous diferents entre ells, 
que tindrà sentit gràcies als espais públics formats per 
camins, carrers, avingudes i parcs i jardins lineals ben 
articulats amb els barris pròxims sobre tot amb els que 
arriben fins la ronda Ibèrica. 

 
 

VIURE, TREBALLAR I GAUDIR 
Un barri és aparador empresarial comarcal (diagonal 
Foix-C31), un altre per tallers i empreses auxiliars i un 
tercer, nova centralitat de serveis i terciari. Dels altres, 4 

combinen pisos amb locals a p.b. i entresols. Objectiu: que el model de ciutat compacta i 
mediterrània s’identifiqui amb el nou eixample! 
 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
Hi ha equipaments entre mig dels barris de manera que s’hi arriba fàcilment (escoles, CAPs, esports, 
biblioteques, centres cívics) perquè estan a mitja distància entre la ronda Ibèrica i la C31. Un hotel es 
planta a prop de l’hospital i l’ampliació davant per davant, p.e. un centre de llargues estades i 
crònics.  
 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
Convertir els torrents en parcs. Crear jardins entre cada un dels 9 barris, a les cruïlles de carrers, a la 
vora dels camins de pedra seca i combinats amb horts de lleure. A la cruïlla de la diagonal Foix i la 
ronda Ibèrica, davant del parc, fem una gran plaça de nova generació, símbol de l’embranzida de 
VNG. 
 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
Els camins de pedra seca seran exclusius per a vianants i ciclistes. Es proposen ajusts de posició de les 
2 estacions de la Línia Orbital: la ponent es mou fins la gran plaça diagonal Foix-Sant Joan i la central 
es posa a la vertical del carrer de la Unió-Llimoner. Estimem millorar un 60% la cobertura ferroviària de 
VNG. 
 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
Entre Torrents és un paisatge integral, amb cases i carrers menuts que fan de transició entre el cor de 
la ciutat i la plana i amb les serralades sempre presents. Es modifica la C31 amb un viaducte que faci 
real un gran parc diàfan amb noves connexions a banda i banda i fins can Xicaró. La maqueta ho 
demostra. 
 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
Cal evitar desnonaments i expropiacions de molts petits propietaris; estudiar cas per cas la millora vers 
carrers de cases o reconversió a horts urbans i jardins de lleure. El mosaic de barris (trossos) en 
subsectors entre 5/15 ha permetrà actuar pas a pas, amb flexibilitat i guardant la idea general 
(traçats). 
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TROSSOS I TRACES 
Valoració de les propostes en els grups de debat del Taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 
 
 
TROSSOS I  TRACES  

 
 
Temes generals més valorats en els grups  

SOSTENIBILIAT, IDENTITAT I 
QUALITAT 
Marc urbanístic i territorial 
 

����� 
����� 
���� 

Qualitat de l’arquitectura suggerida: 
� La qualitat i diversitat de les arquitectures que proposa. 
� Arquitectura més lliure. 
� Més qualitat arquitectònica. 
� Diversitat tipològica. 
 
Integració de les preexistències: 
� Respecte les preexistències del territori, del paisatge i de les 

arquitectures existents. 
� Conservació i potenciació de les urbanitzacions marginals 

periurbanes. 
� Bon encaix a la zona nord de la ciutat. 
� Respecte el tramat actual, projecta el preexistent i integra 

l’històric. 
� Comunicació amb les marginals periurbanes. 
� Bona integració amb la trama urbana existent, essent molt 

diferent. 
 
Integració en el  territori i el paisatge: 
� Bona relació amb el verd   a través del parc. 
� Tractament asimètric de la ronda Ibèrica: Secció asimètrica 

amb visuals sobre la nova ciutat. 
� Vol integrar espais rurals i agrícoles existents. 
 
Desenvolupament per fases: 
� Divisió del sector en diferents àmbits, barris i unitats d’actuació 

per facilitar el desenvolupament per fases. 
� Flexibilitat en el tractament del territori. 
 
Estructura urbana: 
� Traça de la carretera de l’ Arboç. Ubicació del Parc Tecnològic 

amb oficines al voltant i gran plaça de trobada (semblant a la 
Postdammer Platz). 

� Connectivitat vertical i horitzontal d’espais. 
VIURE; TREBALLAR I 
GAUDIR A LA VNG DEL 
FUTUR: 
Usos, equipaments i 
serveis 

 

MOBILITAT SOSTENIBLE:  
Moure’s sense 
contaminar. Ciutat de 
distàncies curtes. 

���� 

 

MEDI AMBIENT I XARXA 
D’ESPAIS VERDS: 
Qualitat d’espais lliures 

���� 
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TORRENTS I TRAVESSERES   
Proposta Equip Redactor 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 
Per la seva mescla de treball, residència, espais verds i 
equipaments integrats en el seu disseny, l’Eixample Nord 
serà el barri més singular de Vilanova. Destacarà la 
vorera nord de la ronda Ibèrica, un eix ample 
profusament arbrat i d’intensa vida cívica amb 
equipaments i edificis d’activitat econòmica terciària. 

 
 

VIURE, TREBALLAR I GAUDIR 
La creació de nous llocs de treball – terciari i industrial 
avançat, (colors violeta a la maqueta) – és una prioritat 
de la proposta, però sempre relacionats amb els nous 

habitatges (blaus) i gaudint alhora, a menys de tres cents metres, d’equipaments  públics (vermells) i 
dels tres grans parcs sentit mar-muntanya (verds).  
 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
La Ronda Ibèrica demana equipaments d’escala de ciutat, que potenciïn l’Eixample Nord com un 
àrea de nova centralitat cívica: nou mercat, nou hospital, estació intermodal, teatre-auditori, possible 
delegació de la Generalitat, hotels... Els equipaments locals se situen al centre dels nous barris 
residencials, servint-los. 
 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
En el panell núm. 1, a baix a l’esquerra, veureu l’idea bàsica de l’estructura urbana proposada: tres 
parcs sentit mar – muntanya, penetració de la natura agrícola com a verd urbà, fins la ciutat existent, 
segons vells camins i torrents: memòria viva del territori dins la ciutat. 
 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
Una xarxa de passatges de vianants connecten l’interior residencial i industrial amb l’eix cívic de la 
ronda Ibèrica. Un model viari sostenible, dissuasori del trànsit privat i d’amples voreres amb doble 
arbrat que convidi al vianant, en coordinació amb la xarxa de transport públic interbarris. 
 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
Elements del paisatge agrícola existent – sínies, murs de pedra, horts urbans - seran fàcilment 
integrables amb la nova xarxa d’espais verds. Es proposa que els tres parcs que penetren fins la ronda 
Ibèrica, creixin cap a la muntanya, més enllà de la C-31 i es preservin ampliats com a territori agrícola 
protegit. 
 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
Els tres parcs “lineals” delimiten quatre sectors urbans entre la ronda Ibèrica i la C-31, internament 
equilibrats en llur proporció d’usos de sòl previstos. Per tant, cada sector conté els programes 
residencials, d’equipament i d’activitat econòmica, que permetin el seu desenvolupament autònom. 
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TORRENTS I TRAVESSERES  
Valoració de les propostes en els grups de debat del Taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 
 
 
TORRENTS I TRAVESSERES  

 
 
Temes generals més valorats en els grups 

SOSTENIBILIAT, IDENTITAT I 
QUALITAT 
Marc urbanístic i territorial 

����    

 

VIURE; TREBALLAR I GAUDIR 
A LA VNG DEL FUTUR: 
Usos, equipaments i serveis 

��������������������    
��������������������    
���� 

Zones verdes: 
� Zones verdes adequades. 
� Pulmons verds ben distribuïts. 
� 3 corredors verds i unió apropiada amb la ronda Ibèrica. 
 
Estructura urbana: 
� Bona distribució dels espais comuns oberts entre edificis.  
� Adient distribució general de la urbanització, tenint present les 

necessitats de qui viurà a l’Eixample. 
 
Mobilitat: 
� Mobilitat ben estructurada. 
� Bona connexió amb la resta de la ciutat i els vials perifèrics. 
 

MOBILITAT SOSTENIBLE:  
Moure’s sense contaminar.  
Ciutat de distàncies curtes. 

������������    

Creació de proximitat: 
� Paquets residencials amb equipament de barri i activitat 

econòmica de barri al mig. 
� Paquet estructurat per carrer de vianants nord-sud que relliga el 

paquet residencial amb els equipaments comercials i oficines 
de la Rda. Ibèrica, i també amb les zones d’activitat 
econòmica a la  C-31 transversalment, a banda i banda del 
paquet residencial i la zona verda i carrer comercial amb viari 
estructurant.  

� Concepte de superilles 
 

MEDI AMBIENT I XARXA 
D’ESPAIS VERDS: 
Qualitat d’espais lliures 

��������������������    
�������������������� 

Xarxa d’espais verds i naturals: 
� Estableix una clara connectivitat de les zones verdes. 
� Planteja una penetració natural de tres espais verds. 
 
Disseny d’espais verds: 
� Suggereix arbres  mediterranis i flora autòctona en la xarxa de 

zones verdes 
 
Impacte de l’ edificació:  
� El volum edificable sembla excessiu! 
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MAR I MUNTANYA   
Proposta Equip Redactor 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 
Mar i Muntanya proposa Sis Barris amb un caràcter 
pròxim i d’escala humana que són: Diversos pel que fa a 
les activitats i tipus d’habitatge; Sostenibles pel que fa a 
la generació d’energia, la gestió dels residus i el 
tractament dels espais lliures; Integradors dels elements 
existents de patrimoni natural i construït. 

 
 

VIURE, TREBALLAR I GAUDIR 
L’activitat econòmica es distribueix segons criteris de 
proximitat: usos de format mitjà en punts estratègics de 
gran accessibilitat (Vilanova Porta Sud) o en continuïtat 

amb la trama urbana existent (Nova Rambla dels Escalons); usos de format petit en les plantes baixes 
del nou teixit urbà.  
 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
Els espais reservats per a equipaments presenten gran diversitat pel que fa al seu tamany i posició, 
fent possible l’encabiment de noves dotacions tant per als nous barris com per a la resta de la ciutat. 
Els nous equipaments es situaran sempre vinculats als espais lliures i amb accessibles des del casc urbà 
actual. 
 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
La qualitat de l’espai lliure es defineix per: la relació dels nous barris amb el paisatge, a través dels 
parcs dels dos torrents i el passeig de mar i muntanya; la preservació de camins i masos existents on es 
situen els espais públics de barri; el disseny de l’espai lliure de cada parcel·la que, tot i no ser públic, 
incideix fortament en el paisatge urbà de la ciutat. 
 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
L’eficiència del sistema urbà es basa en: la localització d’usos estratègics (comerç i equipaments) 
vinculats als accessos en transport públic; la delimitació d’àrees ambientals dins de les quals es regula 
el trànsit en vehicle privat; la previsió d’una xarxa per a vianants i carrils bici que fomenti la mobilitat 
no motoritzada. 
 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
Es preserven els valors rurals i paisatgístics de l’àmbit mitjançant: la ordenació amb barris de petit 
tamany alineats amb l’estructura parcel·lària; la incorporació d’usos agrícoles existents com a 
activitats adaptades en forma de lleure al sistema d’espais lliures; criteris d’urbanització que 
contemplin la minimització en el moviment de terres, preservació de torrents i l’ús d’espècies vegetals i 
autòctones. 
 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
Els tres parcs “lineals” delimiten quatre sectors urbans entre la Ronda Ibèrica i la C-31, internament 
equilibrats en llur proporció d’usos de sòl previstos. Per tant, cada sector conté els programes 
residencials, d’equipament i d’activitat econòmica, que permetin el seu desenvolupament autònom. 
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MAR I MUNTANYA  
Valoració de les propostes en els grups de debat del taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 
 

 
 
MAR I MUNTANYA  

 
 
Temes generals més valorats en els grups  

SOSTENIBILIAT, 
IDENTITAT I QUALITAT 
Marc urbanístic i 
territorial 

������������    

Estructura urbana: 
� Ordenació de barris de petit tamany. 
Integració del territori i paisatge: 
� Permet usos agrícoles existents.  
� Minimització  de moviments de terres. 
� Preservació de torrents i conservació d’espècies vegetals autòctones. 
� Relaciona el paisatge que envolta a través dels parcs. 
� Integra els camins en els espais públics i noves places 

VIURE; TREBALLAR I 
GAUDIR A LA VNG 
DEL FUTUR: 
Usos, equipaments i 
serveis 

��������������������    
�������� 

Procés per fases: 
� Fàcil sectorització del desenvolupament en funció de les necessitats. 
Zones verdes i societat: 
� Horta integrada als barris de gran ús social. 
� Tractament prioritari de l’espai verd. 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE:  
Moure’s sense 
contaminar.  
Ciutat de distàncies 
curtes. 

��������������������    
��������������������    
�������� 

Verd estructurant: 
� Verd estructurat i jerarquitzat a nivell de ciutat i de barri 
� Unió de les zones verdes i  accessos als barris 
� Divisió en 4 barris per zones verdes. Avingudes amples amb integració de 

camins i horts 
� Illes internes que afavoreixen la creació d’espais reservats en el barri 
Jerarquització viària: 
� Genera uns circuïts interns i jerarquitzats de mobilitat. 
� Illes internes que afavoreixen la creació d’espais reservats en cada barri. 
� Concepte de superilla: eixos de vianants continus i eixos circulatoris en 

forma d’anells (d’entrada i sortida) 
� Per la funcionalitat de la construcció i la bona distribució.  
Alternatives a la mobilitat motoritzada privada : 
� Només contempla la mobilitat motoritzada. 
� Anells circulatoris amb bus estructurant (no residual). 
� Per la previsió de mitjà de transport públic directe a la zona 

d’equipament "entrada sortida” 
MEDI AMBIENT I 
XARXA D’ESPAIS 
VERDS: 
Qualitat d’espais 
lliures 

��������������������    
��������������������    
��������������������    
�������� 

Connectivitat: 
� Penetració fins a mar dels corredors verds. 
� Connexió biològica amb el mar (Ortoll, Platja Llarga, Santa Llúcia). 
� Connecta  les dues  grans àrees verdes. 
Planificació: 
� Planificació macro.  
� Visió més amplia. 
Conservació del Patrimoni: 
� Conserva les masies actuals. 
� Elements de valor patrimonial: masies 
Dotacions 
� Contempla horts urbans. 
� Elements esportius. 
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OLYMPIA 
Proposta Equip Redactor 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 
La proposta per l’Eixample Nord basa el seu disseny en el 
reconeixement de l’estructura del territori. No volem pensar 
la ciutat des del full en blanc sinó conservant i millorant la 
identitat preexistent. La connexió entre el centre de 
Vilanova i la Plana, aprofitant els camins i els torrents 
existents, és al nucli de la proposta. 

 
 

VIURE, TREBALLAR I GAUDIR 
Plantegem una ciutat rica i complexa basada en la barreja 
sàvia d’usos: una ciutat on es pugui viure, treballar, i gaudir 
d’espais lliures de qualitat i equipaments al servei de les 

persones. La ciutat d’avui ha de posar la comoditat, la proximitat i l’accessibilitat com a condició 
prioritària. 
 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
L’Eixample Nord compta amb una quantitat i una qualitat d’equipaments i serveis molt notable, ja 
que a banda de dotar-se amb criteris del segle XXI, contribueix a pal·liar el dèficit crònic 
d’equipaments i serveis que pateixen els centres urbans densificats: els serveis de l’Eixample Nord 
(Hospital, Estació, Campus Tecnouniversitari, Escoles i Instituts) també són serveis del conjunt de 
Vilanova. 
 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
Els grans espais verds de connexió entre Vilanova i la Plana són al cor de la proposta. A més de 
vertebrar el teixit urbà de l’Eixample Nord, creen grans unitats de paisatge interior que ajuden a donar 
referències al conjunt de Vilanova. Proposem dos grans Parcs als torrents i un gran Eix d’activitats que 
relliguen Vilanova amb la Plana a través de l’Eixample Nord. 
 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE  
La mobilitat sostenible es fa possible a través de tres aspectes: prioritzar els desplaçaments de 
proximitat, a peu o amb bici, (espais generosos de voreres i places i carrils bici); plantejar una xarxa de 
transport públic de qualitat i integrada (busos i Estació intermodal de trens i autobusos interurbans); i 
generar bosses d’aparcament integrades. 
 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
Els espais rurals i agrícoles existents es valoren en tres sentits: com a generadors d’un paisatge propi 
lligat a la identitat vilanovina a conservar i millorar; com a elements estructuradors del territori a través 
del sistema de camins, les lleres dels torrents i la petjada sobre el territori de l’estructura de les 
propietats; i com a potencials zones verdes futures, tal i com ja succeeix entorn de la Masia 
Cabanyes. 
 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
Es busca garantir en primer lloc la connexió amb la ronda Ibèrica, l’av. Països Catalans i la C-31, en 
segon lloc amb Zamenhoff i la Collada; i finalment amb la plana. En cada sector es garanteix 
l’equilibri intern entre habitatge i activitat, i amb la possibilitat d’actuacions de menor escala la 
correspondència amb els interessos de la ciutat. Es proposa ubicar en el primer sector el sostre 
procedent de Platja Llarga per a disposar d’un inici potent de l’operació. 
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OLYMPIA 
Valoració de les propostes en els grups de debat del Taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 

 

 

 
 
OLYMPIA 

 
 
Temes generals més valorats en els grups 

SOSTENIBILIAT, 
IDENTITAT I QUALITAT 
Marc urbanístic i 
territorial 

��������������������    
�������� 

Qualitat de l’edificació: 
� Flexibilitat edificatòria. 
� Edificis singulars. 
� Virtut de la zona  
� Edificació central. 
 
Estructura urbana: 
� Creació d’un centre de negocis intern de barri. 
� Molt interessant el desdoblament de la ronda  
� inter-mitjana. 
� Morfologia 
� Multiplicitat viària. 
 
Edificis singulars: 
� Virtut de la zona edificada central. 
 
Bona connexió verda 
 

VIURE; TREBALLAR I 
GAUDIR A LA VNG 
DEL FUTUR: 
Usos, equipaments 
i serveis 

������������    

Integració de les preexistències: 
� Preserva els elements urbans preexistents 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE:  
Moure’s sense 
contaminar. Ciutat 
de distàncies 
curtes. 

��������������������    
�������� 

Jerarquització viària 
� Genera una jerarquia de carrers i espais 
� Zones d’avingudes amples amb un parc central de mar i 

muntanya 
 
Alternatives a la mobilitat motoritzada privada : 
� No només contempla la mobilitat motoritzada. 
� Integració de càrrega i descàrrega en edificis. 
� Xamfrans 
 

MEDI AMBIENT I 
XARXA  D’ESPAIS 
VERDS: 
Qualitat d’espais 
lliures 
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VNG NORD – MULTIPLE CITY   
Proposta Equip Redactor 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 
En aquest projecte de ciutat nova defensem un model 
d’espai urbà més obert i flexible que els eixamples 
convencionals i més divers, complex i sostenible que la 
ciutat oberta. Cinc grans eixos en el sentit mar-muntanya 
ordenen teixits urbans diferents amb formes, densitats i 
barreges d’usos variades.  

 
 

VIURE, TREBALLAR i GAUDIR 
Habitatges, oficines, comerços, activitats econòmiques i 
equipaments es combinen en els diferents teixits urbans 
proposats, per tal de crear una ciutat domèstica i 

general alhora. L’espai confortable dels barris residencials serà compatible amb el gran espai públic 
central (650x150/50 m), veritable cor públic de la ciutat nova destinat als vianants. 
 
 
EQUIPAMENTS i SERVEIS 
Els equipaments més locals (Escoles, Centres Cívics, CAPS, Centres Culturals, IES...) es disposen a les 
vores dels grans parcs lineals o bé rehabilitant i ampliant les tres masies preexistents. També es preveu 
emplaçament per l’Hospital General a tocar de la Ronda Ibèrica i ben a prop de l’Estació Intermodal 
(FFCC-Orbital-Bus). Més enllà de satisfer les necessitats del nou sector, els nous equipaments resoldran 
els dèficits de tot Vilanova. 
 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
La proposta reinterpreta els sistemes naturals i paisatgístics i els integra a la ciutat futura. Dos grans 
parcs territorials recolzats en la forma lineal dels torrents preserven els caracters geogràfics del lloc i el 
vertebren en sentit Nord-Sud. Una col.lecció dispersa de jardins menors s’inclouen en les àrees 
residencials/terciàries. 
 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
El vianant és el protagonista principal de les mobilitats generades per aquest projecte. El gran espai 
central i la forma de les subtrames residencials s’han pensat per tal d’evitar tràfics de travessia 
innecessaris. L’equilibrada jerarquització dels carrers permet una bona comunicació amb la ciutat i 
evita desplaçaments incòmodes per a vianants o bicicletes. 
 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
Els eixos principals segueixen, racionalment urbanitzats, les traces dels camins antics. Això ha de 
permetre preservar els espais rurals pendents d’urbanització i un bon acord amb les vores dels sectors 
urbanitzats. Els grans parcs territorials previstos s’executaran progressivament conforme al 
desenvolupament dels fragments de ciutat que es vagin urbanitzant. 
 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
Es proposa un procés d’execució flexible que s’adapti al moment, als interesos de la ciutat i a les 
incertes reaccions del mercat immobiliari. La possibilitat de passar períodes de poca activitat 
promotora, pública o privada, ens ha fet pensar en 10 sectors diferents que es poden desenvolupar 
per ordre aleatori. Cadascun d’aquests sectors ha de ser autosuficient i de qualitat urbana encara 
que la totalitat de VNG Nord no estigui acabada. 
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VNG  NORD-MULTIPLE CITY 
Valoració de les propostes en els grups de debat del Taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 
 

 
VNG NORD-
MULTIPLE CITY 

 
Temes generals més valorats en els grups 

SOSTENIBILIAT, 
IDENTITAT I QUALITAT 
Marc urbanístic i 
territorial 

����������������    
 

Estructura urbana: 
� Ronda intermitja i centre de negocis a Zamenhof. 
� Ubicació dels equipaments. 
� Centre de negocis vertical al centre del barri. 
� Variant soterrada 

VIURE; TREBALLAR I 
GAUDIR A LA VNG 
DEL FUTUR: 
Usos, equipaments i 
serveis 

��������������������    
��������������������    
�������������������� 

Estructura urbana: 
� Adequada combinació de l’espai econòmic amb l’habitatge. 
� Correcta alineació dels serveis logístics i de negoci. 
� Bona distribució dels espais comuns entre edificis. 
� Soterrament parcial de la variant. 
� Bon tractament de la C-31, de manera que la fa permeable. 
� Parc industrial situat a l’entrada sud. 
Equipaments: 
� Distribució equilibrada dels equipaments. 
� Equipaments ben repartits. 
 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE:  
Moure’s sense 
contaminar. Ciutat 
de distàncies curtes. 

������������    

Alternatives a la mobilitat motoritzada privada:  
� No només contempla la mobilitat motoritzada. 

MEDI AMBIENT I 
XARXA D’ESPAIS 
VERDS: 
Qualitat d’espais 
lliures 

��������������������    
��������������������    
��������������������    
��������    

Estructura urbana: 
� Zona industrial segregada sense estar massa lluny. 
� Concentració zona industrial. 
� Gran passeig central com a centre de l´Eixample Nord amb comerços. 
� Augment d’alçades que permet més zones lliures. 
� Fix central, molt positiu. 
� Proposta trencada, no molt quadriculada com altres. 
Mobilitat: 
� Soluciona bé la mobilitat al nord. 
� Semisoterrament de la C-31. 
Equipaments: 
� Planteja horts urbans a la zona fèrtil propera al torrent. 
� Horts urbans 
� Planteja molts equipaments als parcs, sobre tot esportius 
� Parc entre torrents amb “vida”, pistes esportives, equipaments... 
Connectivitat biològica: 
� Connexió biològica més gran que els altres. 
� Grans parcs seguint els torrents a est i oest. 
� Torrents, preservació de les zones inundables. 
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UN EIXAMPLE DE CARRERS,VERDS   
Proposta Equip Redactor 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 

Un eixample singular on els carrers verds són signes 
d’identitat, espais públics i de convivència. L’encert 
d’aquest nou eixample està en l’interlineat de 15 m, que 
dóna l’amplada dels carrers; la flexibilitat de les 
arquitectures, i la capacitat d’incorporar les 
particularitats del lloc. 

 
 

VIURE, TREBALLAR I GAUDIR 
L’eixample Nord, junt amb l’eixample Gumà i el port, és 
una de les tres grans peces de la ciutat del futur on viure, 
treballar i gaudir, i un nou node a escala territorial, amb 

la futura línia orbital ferroviària (LOF) i l’eix diagonal. Un eixample on els usos se superposen i amb una 
oferta equilibrada de llocs de treball.  
 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
En l’eixample dels carrers verds es preveu la creació de nous serveis i equipaments de ciutat i de barri. 
A la ronda Ibèrica, la frontissa entre la ciutat  històrica i l’eixample, se situen els grans equipaments de 
ciutat, mentre que els de barri es reparteixen homogèniament al llarg del nou teixit edificat. 
 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
Un eixample que preveu diversos tipus d’espais verds: els parcs forestals al voltant dels torrents de Sant 
Joan i de la Pastera; el conjunt d’avingudes i places que augmenten la diversitat i l’atractiu del barri, i 
els carrers verds, que restitueixen el caràcter cívic d’uns eixos normalment segrestats pels vehicles. 
 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
Un eixample en què s’hi superposen dos tipus de xarxes: la de vianants i bicicletes, formada pels 
carrers verds, i la de transport rodat, formada per la C-31, la ronda Ibèrica i els carrers que connecten 
amb la ciutat històrica. També es preveu un gran intercanviador nodal, que és la futura estació de la 
LOF. 
 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
Un eixample que es proposa connectar els espais rurals amb la ciutat, atesa la seva posició 
estratègica. Les premisses per aconseguir aquesta connexió són tres: la creació d’una seqüència 
d’espais lliures urbans, la concepció de dos grans parcs forestals i la transformació de la C-31 en una 
via paisatgística. 
 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
Un eixample que proposa una intervenció econòmicament possible i equilibrada, que es desplega en 
cinc fases: la C-31, la ronda Ibèrica i les vies que connecten la ciutat, el sector central, el de ponent i 
el de llevant. També planteja la construcció d’un ecoparc (DHC i deixalleria) i l’increment 
d’habitatges protegits. 
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UN EIXAMPLE DE CARRERS VERS 
Valoració de les propostes en els grups de debat del Taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 
 

 
 
UN EIXAMPLE DE 
CARRERS VERDS 

 
 
Temes generals més valorats en els grups 

SOSTENIBILIAT, 
IDENTITAT I QUALITAT 
Marc urbanístic i 
territorial 

���� 
 

 

VIURE; TREBALLAR I 
GAUDIR A LA VNG 
DEL FUTUR: 
Usos, equipaments i 
serveis 
 

 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE:  
Moure’s sense 
contaminar. Ciutat 
de distàncies curtes. 
 

 

MEDI AMBIENT I 
XARXA D’ESPAIS 
VERDS: 
Qualitat d’espais 
lliures 
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TOT - Ú   
Proposta Equip Redactor 

 
 

ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA 
Es planteja la ciutat a partir de la definició de l’espai 
públic: 6 eixos cívics, 4 corredors verds i una nova ronda 
Ibèrica remodelada, formen l’estructura que garanteix 
unir, cohesionar i interaccionar amb la ciutat i amb el 
territori. Aquest sistema caracteritza una ciutat unitària, 
compacta, diversa, atractiva, de qualitat i amb un ús 
sostenible del sòl i el medi ambient. El nou eixample és un 
espai singular però integrat a la ciutat. 

 
VIURE, TREBALLAR I GAUDIR 
La unió i la relació amb la ciutat existent permet gaudir 
de tota la ciutat. A partir de la ronda Ibèrica, el parc 

empresarial i els nous barris d’habitatges, es promou la complexitat urbana i la coexistència d’espais i 
d’usos residencials i no residencials. Les illes interiors obertes però construïdes permeten ubicarhi 
escoles, oficines, comerços, tallers, etc...espais i activitats que troben el seu lloc prop dels residents. 
 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 
Es proposen dos tipus d’equipaments, els de barri i els de ciutat. Els primers estan estratègicament 
situats en cada barri, de manera que no es concentrin en un sol lloc i estiguin a prop del màxim 
possible de ciutadans. Els equipaments de ciutat, com les noves estacions o els equipaments 
hospitalaris, en canvi, es concentren a prop dels nous eixos i del parc central per tal d’ennoblir-los i 
convertir-los en fites urbanes identificables. 
 
XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS 
Els espais verds formen una xarxa articulada de tres tipus d’espais. Un  primer tipus se situa seguint les 
rieres i els camins existents; aquests asseguren la continuïtat dels corredors verds fins al mar, tot 
estructurant la ciutat i garantint-ne la connexió amb els camps i els boscos. El parc central correspon a 
un segon tipus i vol constituir una referència per a tot Vilanova i la Geltrú; la seva ubicació està 
pensada per donar servei al nou eixample i continuïtat als parcs agrícoles sense deixar de ser pròxima 
al casc urbà de la ciutat. En un tercera categoria hi trobem els jardins, places i espais verds de barri. 
 
MOBILITAT SOSTENIBLE 
La definició del nou eixample a partir de l’espai públic, en perfecta continuïtat amb la ciutat existent, 
permet estructurar la mobilitat de forma simultània. La situació dels eixos cívics i dels corredors verds, i 
la centralitat dels grans equipaments, es garantia d’una mobilitat sostenible, donat que fomenta i 
dóna prioritat als desplaçaments a peu i amb bicicleta, i facilita el replanteig de l’extensió de la xarxa 
municipal de transport públic. L’estructura de la ciutat integra una xarxa viària flexible, d’alta 
capacitat i responent a les diferents modalitats de tràfic, territorial, de ciutat i local. 
 
ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS 
La situació del parc central i els corredors verds permeten preservar i potenciar elements preexistents 
d’interès cultural, arquitectònic, agrícola o rural, com masies, cavalleries, murs de pedra seca, camins, 
rieres, plantacions i d’altres, que queden integrats en els espais lliures amb els seus usos actuals o nous, 
segons els casos. 
 
DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT 
L’eixample està pensat per a poder desenvolupar-se de forma coordinada en l’espai i pautada en el 
temps. Les distintes fases d’execució disposen de l’autonomia necessària per a garantir un creixement 
lent i equilibrat, i per a facilitar la gestió pública o privada dels distints elements, i amb la suficient 
flexibilitat com per a poder modificar l’ordre preestablert o avançar l’execució d’elements d’interès 
general quan les circumstàncies ho demanin. 
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TOT - Ú 
Valoració de les propostes en els grups de debat del Taller de Contrast del 28 octubre de 2009 

 
 

 
 
TOT-Ú 
 

 
 
Temes generals més valorats en els grups 

SOSTENIBILIAT, IDENTITAT 
I QUALITAT 
Marc urbanístic i 
territorial 
 

�������������������� 
 

Adaptació al sistema econòmic. 

VIURE; TREBALLAR I 
GAUDIR A LA VNG DEL 
FUTUR: 
Usos, equipaments i 
serveis 

��������    

 

MOBILITAT SOSTENIBLE:  
Moure’s sense 
contaminar. Ciutat de 
distàncies curtes. 
 

 

MEDI AMBIENT I XARXA 
D’ESPAIS VERDS: 
Qualitat d’espais lliures 
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PARTICIPANTS EN EL PROCÉS PARTICIPATIU  

“Junts imaginem l’ Eixample Nord “ 
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Adrià Ruiz 

Adoración Loren 
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Andrea Tejera 
Andrés Acosta 
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Ariadne Aurora Rodríguez 
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Camil Queraltó Ventura 

Carles Andreu 

Carlos Tienda 

 
Daniel Mey 

Dionís Ginés Parrilla 

 
Eduard Pinilla Busquets 

Ester Agramunt 
Ester Lorente Mas 

Eva Fernandez Pareja 
Eva Hernández 
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Glòria Garcia Prieto 

 
Isidre Lopez 

 
Jaume Marsé Ferrer 

Jaume Martí Carbonell 
Javier Esquius 

Jesús Cristòfol Sastre Ribes 
Joan Carles Lluch 

Joan Giribert de Sebastian 

Joan Martorell i Masó 
Joan Raventós 

Joan Roca Cazorla 

Jordi Coll 
Jordi Moral 

Jordi Porras Dencas 
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José Manuel Cruz 
José Luís de la Torre 

Josep Antoni Herrera Sancho 
Josep Mª Pujol Torres 
Josep Tomàs Àlvaro 

Josep Vivanco Alonso 
Juan Pablo Naya Rodríguez 

 
Laura Navarro 

 
Manel Claver Roso 

Marc Font 
Marina Espinar 
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Miguel Angel Iglesias Montouto 
Miquel Bernadó 

Miquel Orriols Mas 
Modesto Escribano 

Montse Amorós Albesa 
Montse Ramos 

 
Nestor Castillo 
Núria Climent 

Núria Parés Fernandez 
Núria Servet Fossas 

 
Octavi Lorente i Duque 

Omar Josep Sabater Aiza 

Oscar Blai Viera 
Oscar Valverde Moliné 

 
Paula Figueres 
Pedro Ibañez 

 
Quim Arrufat Ibáñez 

 
Rafael Jorba 

Raimon Rafols 
Remei Gimeno Mestre 

Rocio Cárdenas Exposito 

Rocio Gutierrez  
Rodrigo Martínez 

Roger Soler 
 

Salva Bernadó Salcedo 
Sílvia Tienda 

 
Teresa Massana 

Tomas Rosalen Saez 
 

Xavier Oller i Bondia 
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