
PLAÇA DEL PORT

Amb la nova plaça del Port, la ciutat guanya un ampli 
espai al costat del mar per al gaudi de les persones.

XERRADES INFORMATIVES

Dilluns 26 de maig, a les 17 h •	
al Casal municipal de gent gran, c. de Josep Llanza, 4 

Dimarts 27 de maig, a les 19 h•	
a l’Auditori Eduard Toldrà, c. d’Olesa de Bonesvalls, 8

Dimecres 28 de maig a les 19 h•	
al Centre Cívic Molí de Vent, c. de l’Aigua, 203-205

Dijous 29 de maig a les 19 h•	
al Centre Cívic Sant Joan, jardins de Francesc Macià, s/n 

Divendres 30 de maig a les 19 h •	
al Centre Cívic Mar, pg. Marítim, 73

I també pots veure el projecte exposat del 8 al 30 de maig al vestíbul de 
l’Ajuntament, plaça de la Vila, 8. 

Vine i opina

Tens dubtes? 

EL PROJECTE
El nou projecte inclou un passeig i una plaça pública 
a la vora del mar per a tothom, amb un equipament 
municipal i petits locals comercials i de restauració.

Tota la informació la trobaràs a www.vilanova.cat, des d’on també 
podràs accedir a la simulació virtual en moviment del projecte.



PER QUÈ?

•	Perquè	volem	recuperar el mar com a zona de gaudi per a tota la 
ciutadania.

•	Perquè	volem	generar noves oportunitats de negoci a la ciutat per 
crear llocs de treball.

•	Perquè	volem	atraure turisme familiar a Vilanova i la Geltrú.

•	Perquè	volem	crear	a	Vilanova	i	la	Geltrú	un conjunt de qualitat al 
voltant del mar: la nova plaça, les platges, l’espai del Far, el port, la 
gastronomia, els esports nàutics, la pesca, la recerca, el patrimoni...

La primera proposta sobre la plaça del Port es va presentar en un acte 
públic al febrer de 2014. A partir d’aleshores s’han realitzat trobades 
amb ciutadans, ciutadanes i entitats. Les demandes expressades han 
generat la nova proposta que ara es presenta. 

El procés continua. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou una 
enquesta a tota la ciutadania	 per	 conèixer	 l’opinió	 sobre	 aquest	
projecte de ciutat, amb el compromís de traslladar-la al Ple municipal. 

Per això, et demanem que responguis l’enquesta i la facis arribar del 26 
al 30 de maig als equipaments designats, de 10 a 12 h i de 17 a 20 h:

- Oficina d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 8 

- Centre Cívic Sant Joan, jardins de Francesc Macià, s/n 

- Centre Cívic Molí de Vent, c. de l’Aigua, 203-205

- Centre Cívic La Sardana, c. de Josep Anselm Clavé, 74

- Centre Cívic La Geltrú, pl. de l’Associació d’Alumnes Obrers, 1

-	Centre	Cívic	Tacó,	av.	de	Vilafranca	del	Penedès,	26

- Casal municipal de gent gran, c. de Josep Llanza, 4 

- Centre Cívic Mar, pg. Marítim, 73

- Centre Cívic La Collada-Els Sis Camins, c. de la Turbina, 19

S’acceptarà una enquesta per persona, major de 18 anys i que visqui a 
Vilanova i la Geltrú. Cal presentar el DNI.

ENQUESTA SOBRE EL PROJECTE DE LA PLAÇA DEL PORT

•	Un	cop	conegut	el	projecte,	creus	que	tens	la	informació	necessària?

  SÍ    NO    No ho sé / No contesto

•	Consideres	que	la	creació	d’aquest	nou	espai	pot	contribuir	a	la	
millora	de	la	qualitat	de	vida	dels	ciutadans	i	les	ciutadanes?

  SÍ    NO    No ho sé / No contesto

•	Vols	que	el	projecte	de	la	plaça	del	Port	sigui	una	realitat?

  SÍ    NO    No ho sé / No contesto

La teva opinió és importantT’agrada la idea?

ARA:
Actualment aquesta plaça és un espai 
privat tancat amb una nau industrial. 

Aquest projecte compta amb el finançament 
de Ports de la Generalitat i de la Diputació de 
Barcelona.


