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INTRODUCCIÓ 

 

Les idees que es reflecteixen en 

aquest document corresponen a 

les conclusions del Taller de Debat, 

en el que els veïns i veïnes del 

barri de Mar, entitats i tècnics 

locals van debatre conjuntament 

sobre el disseny del nou espai 

públic creat amb el cobriment del 

Torrent de la Pastera. Aquest 

cobriment ha estat una 

reivindicació veïnal des de fa 30 

anys, per tant molt ben rebuda 

pel veïnat i per la ciutat.    

El nou espai creat sobre el torrent 

cobert, ofereix una oportunitat 

d’obrir la ciutat al mar, crear 

espais de convivència i esdevenir 

un element de cohesió en un barri 

que pot i ha de millorar la seva 

xarxa d’espais públics.  

La transformació del Port i la 

façana marítima de Vilanova i la 

Geltrú és una gran oportunitat 

per a aquest barri amb una 

situació òptima entre la connexió 

ferroviària i la línea de mar. 

 

 

 

Per debatre les idees clau per 

urbanitzar el nou espai públic es 

convoca a tot els veïns i veïnes del 

Barri de Mar, mitjançant una 

bustiada i la web municipal. Es 

tracta d’un tema d’interès 

preferent per al barri, però també 

per a tota la societat de Vilanova 

i la Geltrú.  

 

A la convocatòria van respondre 

unes setanta persones, el que 

demostra el gran interès que 

suscita el tema entre la població. 

El taller es va desenvolupar a 

l’escola l’Arjau amb una primera 

introducció de la regidora de 

Participació, Iolanda Sánchez, i 

del regidor de  Projectes Urbans, 

Paisatge i Habitatge, Xavier 

Oller, qui va corroborar el 

compromís municipal amb aquest 

projecte, així com els límits de la 

futura urbanització, i va explicar 

que el Torrent de la Pastera és un 

canal d’evacuació d’aigües 

important en el sistema urbà, i
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això implica alguns condicionants 

d’alçada del cobriment que 

repercutiran en la imatge final 

de l’espai públic. 

 

Després d’aquesta primera 

introducció es va demanar als 

assistents que comencessin a 

treballar en grups, en els quals es 

van combinar veïns i veïnes de 

diferents edats, amb alguns 

tècnics i entitats que havien 

respost a la invitació al debat. 

 

Tal com es reflecteix en el mateix 

títol, el principal objectiu del 

taller era reflexionar 

col·lectivament sobre el futur 

passeig, aportant idees i 

suggeriments a l’encàrrec que 

s’ha fet als arquitectes municipals 

de projectar el nou espai.  

 

Aquest debat es va realitzar 

mitjançant dues sessions: una 

primera en la que es van 

intercanviar idees i criteris sobre el 

nou espai públic.  

Les aportacions dels cinc grups de 

treball van ser gairebé coincidents: 

les expectatives sobre el nou espai 

públic denoten una imatge 

comuna des del barri. 
 

Després d’una posada en comú, la 

segona part del taller es va 

centrar en com es podrien situar 

aquestes activitats o conceptes de 

disseny sobre el plànol, sabent que 

no es tractava de fer un projecte, 

sinó un possible esquema valorat 

de l’espai sobre el qual es 

treballava. Els resultats van ser 

també molt similars per part dels 

cinc grups de treball. 
 

A la presentació de conclusions hi 

van ser presents l’alcalde de la 

ciutat, Joan Ignasi Elena i el 

regidor d'Urbanisme, Joan 

Martorell, a més dels arquitectes 

encarregats del projecte,  la 

regidora de Participació i el 

regidor de Projectes Urbans, que 

van acompanyar i van escoltar els 

debats tot el matí. L’alcalde va 

recollir les conclusions d’aquest 

taller d’idees amb el compromís 

de tenir-les en compte en el 

projecte executiu de la 

urbanització del Torrent de la 

Pastera.  
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1. PRIMERA SESSIÓ:1. PRIMERA SESSIÓ:1. PRIMERA SESSIÓ:1. PRIMERA SESSIÓ:            

IDEES PER UN NOU ESPAI PÚIDEES PER UN NOU ESPAI PÚIDEES PER UN NOU ESPAI PÚIDEES PER UN NOU ESPAI PÚBLICBLICBLICBLIC            
Presentem els resultats del treball dels cinc grups.  La forma de 

debat es va iniciar pensant de manera individual  a partir de la 

xerrada del regidor de Projectes on explicava els límits tècnics de 

l’espai, una ronda d’idees personals i un petit debat per seleccionar i 

valorar  cinc punts d’acord entre els participants. 

Cal assenyalar que la informació transcrita en aquest document és 

la que van recollir, amb la major fidelitat possible, durant el 

desenvolupament dels tallers, els respectius dinamitzadors/ores que 

s’han encarregat d’elaborar els resums següents i d’ordenar la 

informació per  fer-la més operativa. 
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1.1.1.1.1.1.1.1. CONCLUSIONS          CONCLUSIONS          CONCLUSIONS          CONCLUSIONS                                                                                                                 Grup 1 Grup 1 Grup 1 Grup 1     

 
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora  Isabela Velázquez 

Observacions de la dinamitzadora 

Es nota que aquest és un projecte somiat des de fa temps per la 

gent del barri. Les idees són clares i els desitjos coincidents des de 

l’inici. Els criteris estan relacionats amb les expectatives respecte al 

paper d’aquest espai públic en la integració del barri de Mar amb la 

resta de la ciutat, l’obertura al mar, i part de la solució d’alguns 

problemes crònics del barri.  
 

Les  idees van sorgir fluïdes, es van centrar molt en el nou espai 

públic, ampliant l’àmbit d’actuació als espais públics confrontants i 

ja existents. 

    

IDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRI        
1. Un passeig verd, frondós, amb vegetació de tot tipus. 

Palmeres, arbustos autòctons, arbres d’ombra, 

pèrgoles,...També amb algun punt d’aigua que rememori el 

torrent i fonts per beure. 
 

2. Un bon espai per caminar, al costat d’un carril per a 

bicis i patins. Passeig ampli amb bancs i espais d’estada pel 

gaudi de grups de diverses edats en diversos punts del 
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recorregut. 
 

3. Bona il·luminació i cura amb el disseny per evitar espais 

insegurs o inquietants. Bona visibilitat en tots els punts. 
 

4. Zones esportives, de manteniment i de convivència al 

llarg del passeig per a diverses edats amb taules de joc, 

gronxadors i aparells de gimnàstica, bancs, espais al sol a 

l’hivern i amb ombra a l’estiu. 
 

5. Aprofitar per redissenyar els espais lliures 

confrontants. Eliminar zones crítiques i millorar l’estructura 

urbana de tot el barri. Revisar la relació amb els equipaments 

existents: escola l’Arjau, la Llar d’ Infants Gavot i l’ institut. 
 

 

 

 

 

 

VISIONS INICIALS DELS DIFERENTS MEMBRES DEL VISIONS INICIALS DELS DIFERENTS MEMBRES DEL VISIONS INICIALS DELS DIFERENTS MEMBRES DEL VISIONS INICIALS DELS DIFERENTS MEMBRES DEL 

GRUP PER AL DEBATGRUP PER AL DEBATGRUP PER AL DEBATGRUP PER AL DEBAT    

♦ El primer és ressaltar que el disseny de l’espai ha d’integrar 

no només el corredor del torrent cobert, sinó les zones 

sense construir en els marges de l’espai a dissenyar : 

especialment els jardins de l’Atlàntida al costat de la llar  
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d’infants, la plaça de la Rajanta, l’encreuament de l’estació 

de tren, la torre de FECSA i l’encreuament inferior en el pas 

cap a la platja. Algunes d’aquestes àrees tenen actualment 

problemes greus de seguretat, d’usos no legals o 

intimidadors, de perillositat pel tràfic de camions i gent que 

es dirigeix a mar i que perceben una sensació d’inseguretat . 

♦ Aquest nou espai públic ha de ser la millor manera de 

comunicar l’estació de tren i la ciutat amb les platges i 

el mar. 

♦ Dues referències: una en positiu que seria 

l’enjardinament del Parc de l’Eixample i una altra en 

negatiu que seria l’altre torrent cobert: la rambla Lluis 

Companys , amb molt formigó i poca ombra. 

♦ Un projecte de millora urbanística i de salubritat, 

que ha de convertir un ‘no lloc’ en un espai que estengui la 

seva vitalitat i el seu ús a tot el barri, cohesionant les zones 

disperses que ara componen el Bari de Mar. Millorar les 

relacions amb l’escola, la llar d’infants i el nou institut. 

♦ Un passeig agradable, una rambla verda, com a 

mínim tan verda com era abans de les obres i, si pot 

ser, molt més frondosa malgrat les limitacions de la planxa 

de ciment que constitueix el seu paviment. S’imagina per 

uns, com una línia de palmeres (que no fan ombra), per 

altres com una doble línia d’arbres d’ombra, perquè a 

l’hivern deixin passar el sol. Tot tipus de verd que contribueixi 

a millorar el clima, controlar la humitat, el sol i l’ombra. 

Especialment ombra no només al llarg del passeig, sinó a les 

zones d’estada, joc i esport, arbustos autòctons que són molt 

resistents, necessiten poc reg i sovint són aromàtics o  
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ofereixen coloració atractiva. Tot tipus d’elements verds: 

jardins verticals, talussos, arbustos, parterres, testos amb 

petits arbres o altiplans sobre el formigó. 
 

ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBATALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBATALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBATALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT 

♦ Mobiliari: Bancs còmodes per seure cada poc recorregut (hi 

ha molta gent gran al barri). Bancs agrupats per poder 

petar la xerrada i conviure en grups afins.  

♦ Seguretat: Bona il·luminació, àmplia visibilitat des de tots 

els espais, seguretat en els creuaments de vehicles-vianants i 

bicis o vianants-bicis i patins. El projecte ha de millorar les 

dues o tres zones crítiques que encara romanen a l’interior 

del barri. Evitar tanques i tanques altes, que impedeixin la 

visibilitat total. Que no apareguin zones “d’ombra” que 

aprofitin possibles grups conflictius. 

♦ Salubritat: Que no reaparegui el problema dels olors en la 

porta d’accés de servei i les xemeneies de ventilació. 

♦ Accessibilitat universal: rampes i bons accessos a les zones 

en què cal integrar els desnivells. Baranes i talussos 

enjardinats, o bancades i graderies per salvar el desnivell. 

♦ Confort climàtic: sol a l’hivern i ombra a l’estiu: umbracles, 

pèrgoles, tendals o marquesines. 

♦ Esplai: Taules per a jocs, ping-pong, escacs i dames... 

Pensades per a la intempèrie i el possible vandalisme. 

♦ Manteniment: Circuits per recolzar un itinerari de per 

córrer en el camí al mar (barres d’estiraments i abdominals, 

senyalització,....) Aparells de manteniment per a majors. 

Fonts per beure. 
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♦ Espais per a la gent gran: de fàcil accés i visibles, bancs 

ombrejats a l’estiu i assolellats a l’hivern, grups de bancs, 

zona d’exercicis, font, seguretat en els creuaments ... 

♦ Espais per a nens i nenes: jocs infantils en diversos punts, 

amb taules per poder llegir o estudiar, amb ombra i sol, 

zones de jocs, àrees controlables, pensar en les activitats de 

nois i de noies.... 

♦ Espais per adolescents i joves: Skateboard, pista de 

patinatge, minicamps esportius o ús compartit dels camps 

d’esport escolar. 

♦ Espai per a gossos i mascotes: Pipican. 

♦ Carril bici amb aparcaments de bicicletes: bona solució 

dels creuaments i respecte als itineraris per als vianants. 

Prioritat de vianants i bicis sobre el nou passeig, enfront del 

tràfic de cotxes i camions. Si s’obre massa a la circulació de 

cotxes, la gent del barri haurà de tornar a la carretera a 

passejar. 

♦ Aparcament dels cotxes almenys com abans de les obres. 

Proposta : Martí Torrents en bateria al costat de l’únic carril 

del carrer. 
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1.2. 1.2. 1.2. 1.2. CONCLUSIONS    CONCLUSIONS    CONCLUSIONS    CONCLUSIONS                                                                                                                            Grup 2 Grup 2 Grup 2 Grup 2     

    
DinamitzadorDinamitzadorDinamitzadorDinamitzador  Carlos Verdaguer  

Observacions del dinamitzador  

S’ha d’assenyalar, d’una banda, l’alt grau de consens respecte a la 

imatge general de l’espai i la seva funció de renovació i regeneració 

dins el barri i, per altra, la preocupació generalitzada en relació a 

temes de seguretat com a part d’aquest consens. Per tant, no va ser 

difícil arribar amb relativa rapidesa a l’acord entorn de les 

formulacions generals presentades.  

    

IDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRI    

una referència: la rambla de S la rambla de S la rambla de S la rambla de Sant ant ant ant JJJJordiordiordiordi        
1. Un passeig fins al final de moll que incorpori carril bici, pista 

de patinatge, petanca, jocs infantils repartits al llarg del passeig i 

pista de skateboard al final (confluència amb l’altre torrent) 
 

 

2. Multifuncionalitat: doble utilització de la zona esportiva de 

l'Escola de l’Arjau per als usuaris de l’espai públic i l’alumnat. 
 

3. Bona dotació de serveis i mobiliari urbà: bancs fixos, 

papereres, recollida pneumàtica d’escombraries, pipicans… En 

general, bon servei de manteniment i bona il·luminació nocturna. 
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4. Arbrat i flors en els laterals recuperant les zones arbrades on 

estaven anteriorment. Sistema d’ombrejat a la zona central i 

sortidors ornamentals. 
 

5. Visibilitat i absència d’espais tancats (control veïnal, espais 

de fàcil vigilància ) i augment de la vigilància i la il·luminació.  

Objectiu: reduir les zones insegures i conflictives. 

 

    

    

ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:    
 

♦ Un passeig que recorri tota l’àrea afectada, amb 

carril-bici, que arribi fins al pont del moll, on podria situar-se 

una pista de Skateboard perquè no entri el conflicte amb els 

altres usos. 

♦ Un sistema d’ombra amb pèrgoles o marquesines 

amb coberta artificial,  complementada amb plantes 

grimpadores que no necessitin molt substrat. 

♦ Incrementar la visibilitat a la plaça que hi ha al costat 

de la llar d’infants, on es produeixen conflictes amb elements 

marginals relacionats amb la droga. Que l’arbrat no 

incrementi l’opacitat de l’espai. 
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♦ Mobiliari urbà de fàcil manteniment, amb bancs fixos 

perquè no se’ls puguin emportar. Els bancs han de ser 

d’alçades adaptades, alts i baixos. 

♦ Elements simbòlics i ornamentals, com a fonts o 

sortidors, que embelleixin l’espai . 

♦ Bon acabat i construcció dels paviments del passeig. 

♦ Bona gestió de la neteja i manteniment.  

♦ Versatilitat: la zona d’estades ha de servir a tothom, 

infància, gent gran i usuaris i usuàries en general. 

♦ Distribució homogènia d’usos: Convé que el parc infantil 

no estigui contigu al que ja existeix a la plaça de la Rajanta 

perquè hi hagi una bona distribució. 
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1.3. 1.3. 1.3. 1.3. CONCLUSIONS               CONCLUSIONS               CONCLUSIONS               CONCLUSIONS                                                                                   Grup 3 Grup 3 Grup 3 Grup 3     

    
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora        Clara Soler 

Observacions de la dinamitzadora  

La composició d’aquest grup va ser molt heterogènia, van arribar 

un grup de dones a la meitat del taller amb moltes ganes de 

participar i va haver força debat. Per una banda, les idees entorn 

a com havia de ser aquest espai transformat, van sorgir molt 

ràpidament i va haver acord en quasi bé totes les idees. Els temes 

més sensibles del debat, van ser entorn al tema del civisme; les 

dones que representaven el col·lectiu gent gran mostraven la seva 

preocupació per a què l’entorn i el nou Torrent no és convertís en 

un espai d’incivisme. D’altra banda va ressaltar la necessitat de 

convivència entre els diferents col·lectius, amb especial el d’infants 

i joves i gent gran, en un espai públic per a tothom. 

    

IDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRI        
1. Una zona enjardinada, tipus passeig amb arbres als 

laterals i zones verdes de baixa alçada que el facin 

agradable però que tampoc comportin excessiva cura. 

Important que sigui una zona de passeig i per tant que hi 

hagi perspectiva de dalt a baix; no crear zones fosques 

d’arbustos o tancades on es “convidi” a fer botelló; potenciar  
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el civisme en aquesta zona perquè la gent respecti més les 

zones verdes i que les coses de tots/es s’han de cuidar; 

utilització d’arbustos i arbres mediterranis. 
 

2. Un passeig ampli, amb perspectiva que connecti el 

centre i l’estació amb el mar.  
 

3. Un espai relacional - una zona de trobada entre 

persones de  totes les edats. Un espai on es pugui trobar 

la gent gran i esdevingui un espai de convivència; que 

contempli espais per a infants i pares/mares; que pugui 

disposar d’alguna zona de jocs per a joves; que disposi de 

mobiliari urbà pensat per a la convivència (bancs  posats un 

davant l’altra o al costat.. perquè la gent pugui parlar); on 

la il·luminació faciliti la trobada entre les persones cap a la 

tarda-nit... però que tampoc contamini visualment, ni sigui 

tan escassa que fomenti la inseguretat. 
 

4. Una zona de programació cultural, és a dir, que per les 

festes majors, o altres tipus de programacions o actes 

culturals, es pugui aprofitar com a lloc per posar “paradetes” 

per atraure la gent dels altres barris. 
 

5. Contemplar una zona d’aparcament als voltants 
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ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT:    
 

♦ Tenir compte no posar contenidors d’escombraries al 

passeig, sinó a les cantonades dels carrers. 

♦ Campanyes de civisme per cuidar el mobiliari urbà.  

♦ Sensibilització en el tema de les caques gossos (molta 

por a què es converteixi en un lloc brut). 
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1.4.1.4.1.4.1.4. CONCLUSIONS                CONCLUSIONS                CONCLUSIONS                CONCLUSIONS                                                                                   Grup 4 Grup 4 Grup 4 Grup 4     

    
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora        CCCCharlotte Fernandezharlotte Fernandezharlotte Fernandezharlotte Fernandez    

Observacions de la dinamitzadora  

Es tracta d’un grup amb presència majoritària de persones 

jubilades cosa que fa que s’insisteixi molt en la por de l’activitat 

produïda per l’skate. Tot i així, el grup treballa força bé i es posa 

ràpidament d’acord sobretot pel que fa a millorar el passeig del 

torrent i fer-ho un lloc segur i agradable.  

    

IDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRI        
1. Un espai comunitari i per tothom. En general es demana 

que el nou espai esdevingui un nou espai de trobada al barri i 

que sobretot canviï la situació actual de rebuig cap a la zona.  

Els membres del grup entenen el nou espai com un lloc on els 

infants i els joves tinguin zones per jugar i desenvolupar 

activitats. Aquestes activitats poden ser jocs infantils, però 

també activitats especials pels adolescents (hi ha certa reticència 

al desenvolupament d’un espai públic que afavoreixi el skate). 

Es creu que el nou espai ha de contemplar activitats esportives 

per a tothom. Amb el cobriment del Torrent es veu l’oportunitat 

d’ampliar la plaça de la Rajanta i crear un veritable espai 

central i comunitari on el veïnat tingui oportunitat de fer-hi  
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vida. Més concretament, es creu que el nou espai ha de 

contemplar també alguna zona per als gossos. 
 

2. Un espai agradable i tranquil. Es tracta de disposar d’un 

espai on el trànsit sigui igual o menor que el trànsit actual al 

voltant del torrent. Per tant, es vol apostar per un espai amb un 

trànsit pacificat que aporti tranquil·litat.  El model de mobilitat 

del nou espai generat ha de fer possible també la integració 

d’un carril bici connectat amb alguns itineraris. No es vol un 

carril bici d’inici i final i sense finalitat.   
 

El cobriment del torrent ha de fer possible comptar amb un 

espai verd on hi hagi vegetació i zones enjardinades que aportin 

bellesa a l’indret i a l’hora aportin ombra.  Si l’ombra no es pot 

aconseguir mitjançant la vegetació, es proposa la instal·lació 

d’alguns mecanismes com lones.  Es creu que el nou passeig 

podria comptar amb alguns elements artístics. Finalment, l’espai 

ha de comptar amb tot el mobiliari urbà necessari per fer-ho 

agradable: papereres, bancs i ombra. 
 

3. Un espai segur. La seguretat de l’indret s’entén per la millora 

de la il·luminació del carrer i places i per tenir espais visualment 

amplis. En aquest sentit, s’imagina el nou carrer com un espai 

endreçat i clar.  
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ALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBATALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBATALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBATALTRES IDEES SORGIDES DURANT EL DEBAT    

♦ Alguns membres del grup demanen que es soterri el 

transformador de Fecsa situat a l’inici del Torrent.  

♦ Tot i que s’entén que possiblement no es pugui resoldre la 

situació amb el soterrament el grup apunta la necessita de 

trobar solucions a la manca d’aparcament.  
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1.5. 1.5. 1.5. 1.5. CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS                                                                                                                                            Grup 5 Grup 5 Grup 5 Grup 5     

 
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora        Gal·la SantiagGal·la SantiagGal·la SantiagGal·la Santiagoooo    

Observacions de la dinamitzadora  

Inicialment es va començar amb 5 persones i durant la primera 

mitja hora es va incorporar gent fins a duplicar el nombre de 

persones participants. Aquest fet va provocar haver de repetir els 

objectius de la sessió i fer resums del que s’havia dit fins al 

moment. Malgrat les repeticions, es va poder establir una 

dinàmica de debat i reflexió on tothom va poder parlar i exposar 

les seves opinions de forma ordenada i educada.  

L’aspecte més interessant del grup va ser la multiplicitat de perfils 

de persones (joves, gent gran, homes, dones, residents a Vilanova i 

la Geltrú, i no residents, ...), i com totes elles participaven i 

construïen un projecte comú de ciutat tan similar. 

 

IDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRIIDEES PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC AL BARRI    

    

1. Un espai dinàmic i amb molta vida. Espai de relació i 

trobada: Cal potenciar el dinamisme d’aquesta zona i fer-la 

atractiva com a zona d’esbarjo, agradable per estar i passejar. 
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 Espai obert, que integri els diferents espais del territori: evitar 

crear espais tancats que propiciïn dur a terme activitats il·legals 

i/o incíviques (tal i com passa actualment a la plaça del 

Triangle, entre el torrent i el carrer de Canàries). L’espai ha de 

ser ampli i obert, sense crear zones separades i integrant al 

màxim els diferents espais del territori. 

 Espai per a tothom: Tothom ha de poder passejar i sentir-se 

còmode en aquest Passeig (gent gran, infants, gent jove, mares i 

pares...). 

 Espai cultural, lúdic i festiu: Potenciar l’organització d’activitats 

de tipus cultural i festives al carrer (concerts, fires, teatre...). 
 

2. Verd. Prioritzar la plantació d’arbres i arbustos a les zones on 

sigui possible amb plantes autòctones que proporcionin zones de 

sol a l’hivern i d’ombra a l’estiu. 
 

3. Segur i accessible. Es considera molt important la il·luminació 

de l’espai per no donar sensació d’inseguretat.A nivell de 

seguretat vial, es considera que s’ha de millorar l’accessibilitat a 

la platja des del torrent, ja que actualment és un punt no  resolt 

i és altament perillós.El torrent ha de ser accessible per a 

tothom, i en aquest sentit es destaca la importància de donar 

solució als possibles desnivells que puguin dificultar l’accés a 

persones amb una mobilitat reduïda. 
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2222.... SEGONA SESSIÓ:  SEGONA SESSIÓ:  SEGONA SESSIÓ:  SEGONA SESSIÓ:                                                                      

TREBALL SOBRE EL PLÀNOLTREBALL SOBRE EL PLÀNOLTREBALL SOBRE EL PLÀNOLTREBALL SOBRE EL PLÀNOL    

2.1. CONCLUSIONS 2.1. CONCLUSIONS 2.1. CONCLUSIONS 2.1. CONCLUSIONS                                                                                                                                     Grup 1 Grup 1 Grup 1 Grup 1     
 

    
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora        Isabela VelázquezIsabela VelázquezIsabela VelázquezIsabela Velázquez    

 

Observacions de la dinamitzadora  

En aquesta segona part també es va fer palesa la coincidència en 

interessos i expectatives sobre el nou espai públic i la seva 

importància per a la revitalització i millora del barri i de la seva 

relació amb Vilanova i la Geltrú.  

Els temes més controvertits van ser la por al fet que les 

instal·lacions esportives, per exemple, de patinatge, puguin 

generar una apropiació de tot l’espai per part de patinadors o 

ciclistes que no respectin els espais tranquils d’estada i passeig per 

a altres edats. La presència del president de l'Associació de Veïns 

del Barri de Mar va animar als veïns i veïnes  interessats a unir-se 

a l’esforç permanent de millora a través de l’associació. 
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Elements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter general    
 

Disseny al llarg del passeig 
 

♦ Connexió del nou Passeig amb la Geltrú i l’estació per dalt; i 

amb el Port i les platges per baix. Un nou equipament per a 

vianants, per fer exercici físic . 
 

♦ Passeig per a bicicletes i patinets al llarg dels 400m. 
 

♦ Encreuament elevat del carril bici i la senda per a vianants en el 

pas cap a la platja i el port, al final del passeig.  
 

♦ Carrer de Martí Torrents, un sol sentit i aparcaments. 

♦ Avinguda amb molts bancs que facilitin espais en grups per 

poder parlar. 
 

♦ Arbres caducs a bona distància. 
 

♦ Bona il·luminació i visibilitat . 
 

♦ Cotxes en bateria, per mantenir els actuals aparcaments, al 

costat dret del passeig. 
 

Instal·lacions esportives 

♦ Multiutilització esportiva dels espais esportius de l’Arjau: Ara 

salten la tanca els caps de setmana. 
 

♦ Zona d’ús esportiu lliure, controlant el perill de generar soroll en 

els edificis propers. 



ElElElEl    Torrent de la Pastera. Com lTorrent de la Pastera. Com lTorrent de la Pastera. Com lTorrent de la Pastera. Com l’’’’imagines?imagines?imagines?imagines?    
 

 25 

♦ Pistes d’ esports per a tots: petanca per a la gent gran, taules de 
ping-pong per a joves, bàsquet, patinatge, skate,...  

♦ Zona per a joves: pistes d’esports i ‘skate board’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Pistes i ‘skate board’ en la zona de confluència dels torrents, on 

hi ha menys blocs d’habitatge pròxims.  
 

Seguretat 
 

♦ Tancament nocturn de la plaça de la Rajanta. 
 

♦ Resoldre el problema de seguretat del pas de vianants del camí 

de la platja. 
 

♦ Trànsit de pas de camions generat pels molls del Port. 
 

♦ Modificar el lloc o disfressar el transformador de FECSA com a 

monument. 
 

♦ Resoldre el problema d’aparcament de visitants amb l’ús del 

triangle de la RENFE en la estació. 
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Identitat 

♦ Un monument de bon gust en el centre del recorregut, en 

homenatge als veïns i veïnes  que han aconseguit aquesta 

solució al problema de salubritat i qualitat urbana. 
 

♦ Quin nom tindrà el nou Passeig? 
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2.2. CONCLUSIONS 2.2. CONCLUSIONS 2.2. CONCLUSIONS 2.2. CONCLUSIONS                                                                                                                         Grup 2 Grup 2 Grup 2 Grup 2     

    
DinamitzadorDinamitzadorDinamitzadorDinamitzador        Carlos Verdaguer Carlos Verdaguer Carlos Verdaguer Carlos Verdaguer      

Observacions del dinamitzador  

El coneixement profund de l’entorn per part dels i les participants 

del grup va facilitar molt la tasca inicial de familiarització amb la 

documentació gràfica, la qual cosa va permetre incidir sense 

tardança en el debat sobre la ubicació concreta dels usos 

proposats. En el cas de conflictes i desacords amb l’entorn 

d’algunes de les solucions plantejades, no va ser difícil arribar a 

l’acord en la necessitat de plantejar-les ordenadament en la 

forma de possibles alternatives     
Elements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter general    
♦ En termes generals, es planteja una actuació asimètrica en 

relació a l’eix central, mitjançant la qual es reforci clarament la 

permeabilitat transversal al llarg de tot el flanc sud del 

nou passeig. 
 

♦ Arbrat d’ombra en els laterals, recuperant el que existia 

anteriorment. 
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♦ Marquesina o pèrgola d’ombra ocupant la part central de 

forma intermitent, de manera que s’alternin els trams 

assolellats i d’ombra. 
 

♦ Bancs i papereres ben repartits i situats en relació amb els 

diferents usos. 
 

♦ Es proposa que la ubicació del necessari pipican no interfereixi 

amb altres usos del passeig, sense proposar un punt concret per 

al mateix, suggerint que podria situar-se o bé en l’extrem est o 

bé en una zona apartada en la part posterior. 
 

♦ Paviments adequats als diferents usos i que ressaltin la 

continuïtat del nou espai públic, especialment a les zones 

d’integració.  
 

♦ Accés a la plaça de la Rajanta. El trànsit motoritzat que 

travessava l’eix del Torrent de la Pastera des de la Sínia de  
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les Vaques vorejant el flanc oest de la plaça de la Rajanta 

requereix un tractament que redueixi al màxim el seu impacte 

en el nou passeig. Al llarg del debat es plantegen dues possibles 

alternatives que requeririen un estudi més detallat: 

 

� Alternativa A: Tallar el trànsit motoritzat en el tram final de 

la Sínia dels Vaques, abans de penetrar a la plaça, i desviar-

lo cap a l’esquerra per darrere de l’edifici circular que tanca 

la Plaça de la Rajanta. Aquesta alternativa suposaria 

afectar a la zona enjardinada que articula la relació entre el 

bloc lineal de la Sínia i el bloc circular de la plaça.  

 

� Alternativa B: Mantenir el recorregut anterior a través del 

flanc oest de la plaça fins al Carrer del Ruidor, canalitzant-lo 

i senyalitzant-lo molt clarament de manera que permeti la 

coexistència amb els altres usos i formes de mobilitat del nou 

espai públic. 
 

♦ L’extrem oest del passeig, corresponent a l’estació, 

requereix un tractament que reforci el seu caràcter d’entrada 

al passeig i que resolgui els possibles problemes de desnivell per 

als vianants (els tècnics van informar posteriorment que, en 

realitat, no existeixen problemes de desnivell i que en aquest 

punt es produeix una pràctica continuïtat entre el paviment 

del Passeig i el del carrer de l’Àncora). Es considera necessària, 

encara que no sigui possible en un termini proper, la 

desaparició o ocultació del repetidor de Fecsa que constitueix 

un clar obstacle funcional i visual del nou passeig.  

Com a formes de resoldre aquest caràcter d’entrada al    

passeig,    es proposa la ubicació en aquesta zona d’una  
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“porta” simbòlica en la part central, a manera d’un petit arc 

del triomf sobre el eix central. 

 

♦ Jardins de l’Atlàntida.  Es planteja l’obertura d’aquests 

jardins cap al passeig, creant continuïtat amb els usos 

proposats, entre els quals es suggereix com a ús dominant una 

zona d’estada i d’esbarjo (manteniment, petanca) per a la 

gent gran en la part central del tram situat enfront dels jardins, 

que afavoreixi la interrelació entre aquest col·lectiu i els nens i 

nenes de la llar d’infants.  
 

♦ Pati de l'Escola l’Arjau en continuïtat amb la zona 

anterior, es proposa la possible obertura de la tanca del pati de 

l’escola i la ubicació en el mateix d’instal·lacions esportives que 

puguin servir conjuntament al públic usuari del passeig i a 

l’alumnat de l’escola. 
 

♦ Plaça de la Rajanta. Es percep clarament com l’espai 

principal del passeig i es proposa un tractament que reforci la 

seva continuïtat amb el mateix, mantenint i ampliant els usos 

actuals. Per assenyalar aquest caràcter dominant i simbòlic de 

la plaça es proposa la ubicació central d’una font ornamental. 
 

♦ Confluència dels carrers de Martí Torrents, de la 

Fassina i de Carlets. Se suggereix un tractament acurat 

d’aquesta zona per canalitzar el trànsit provinent del carrer 

Martí Torrents de manera que afecti el menys possible a la 

buscada continuïtat i integració de la zona de la plaça de la 

Rajanta. 
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♦ Tram est del passeig. Es proposa un tractament unitari per 

a aquest tram que reforci el seu paper de passeig i suggereixi 

la continuïtat amb el recorregut cap al moll. Es proposa situar 

en aquesta zona un àrea de jocs infantils que complementi la 

dotació de la plaça de la Rajanta. Igualment es suggereix que 

en aquesta zona s’ubiqui una franja d’aparcament en bateria 

o en diagonal al llarg del flanc sud del carrer de Martí Torrents, 

de manera que no interrompi el caràcter unitari desitjat per a 

aquest tram. 

 

 

 

    
    
Resum d’elements singulars: 

 

♦ Porta simbòlica a l’extrem oest 

♦ Zona d’esbarjo per a majors enfront dels jardins de 
l’Atlántida 

♦ Instal·lacions esportives al pati de l'Escola de l’Arjau 

♦ Font ornamental en el centre de la plaça de la Rajanta 

♦ Àrea de jocs infantils en el tram aquest 

♦ Aparcament en bateria en el flanc sud del carrer Martí 
Torrents 

♦ Arbrat i mobiliari urbà al llarg de tot el passeig 

♦ Marquesina intermitent al llarg de tot el passeig 

♦ Ocultació o desaparició del cassetó del repetidor de Fecsa 
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2.3. CONCLUS2.3. CONCLUS2.3. CONCLUS2.3. CONCLUSIONS IONS IONS IONS                                                                                                                         Grup 3 Grup 3 Grup 3 Grup 3     

    
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora     Clara Soler Clara Soler Clara Soler Clara Soler    

Observacions de la dinamitzadora  

En la segona part, el grup va ser més homogeni i més compacte. 

Enseguida van tenir molt clar quines eren les principals idees i com 

endreçar-ho en relació al plànol. Va haver força debat entorn a 

com endreçar els diferents espais pels diferents col·lectius, ja que es 

volia destinar un espai  per la gent gran, un altre per joves i 

infants i altres pel públic en general; però sobretot que 

fomentessin la convivència. Per aquest motiu van distribuir el 

passeig en diferents trams, i fins i  tot van haver diferents membres 

del grup, que van acabar dibuixant el plànol final, a causa de la 

motivació i les ganes de transmetre el que havien acordat.      
Elements de Elements de Elements de Elements de caràcter generalcaràcter generalcaràcter generalcaràcter general     
♦ Una zona enjardinada, tipus passeig amb arbres als 

laterals i zones verdes d’alçada baixa que el facin 

agradable però que tampoc comportin excessiva cura.  

Des d’un inici s’intenta delimitar el traçat del que hauria d’ésser 

aquest passeig i surten elements claus. Ha de ser un passeig que 

integri els jardins de l’Atlàntida i la plaça de la Rajanta per  
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crear un únic espai amb diferents zones (evitar zones fosques, 

etc.) i per tant el traç de l’arbrat ha de seguir aquests 

recorreguts tal i com senyala el dibuix. 
 

♦ Un passeig ampli.  Força debat amb aquest tema i en relació 

a com s’ubicaria el mobiliari urbà. Uns volien que els bancs i 

arbustos estiguessin per tot arreu. Finalment va acabar 

guanyant l’opció d’un gran passeig on pel centre només es 

passegi.  
 

♦ Un espai relacional, per tant cal tenir present els diferents 

col·lectius i respondre a les seves necessitats i usos de l’espai. 

 En primer lloc i relacionat amb el traçat, la ubicació del carril 

bici, hauria d’anar per la part superior, i hauria d’estar delimitat 

per l’arbrat per una banda i per una filera d’arbustos per l’altra, 

que així marcaria la separació entre el carril bici i el passeig 

central. Seria una bona forma per  dividir aquests dos espais i 

per fomentar el respecte i la seguretat d’ambdós col·lectius: 

vianants i ciclistes.  

El mobiliari urbà per tot el passeig: de nord a sud. Els bancs han 

d’estar agrupats i en forma de semicercle per fomentar la 

conversa i l’intercanvi. Podrien estar a la vorera de mar, prop  
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dels arbres, perquè tinguessin ombra a l’estiu i sol a l’hivern. I 

millor en un costat, per deixar el passeig central per passejar i/o 

desplaçar-se. 

La il·luminació cal que sigui clara a totes les zones, important 

evitar zones fosques. 

Papereres als costats del bancs i a diferents punts del passeig 

posant èmfasi al costat de les zones infantils/ joves/ zona esport. 

Es proposa una font ornamental, al centre a la zona de la plaça 

de la Rajanta, i punts d’aigua al costat de les zones infantils/ 

joves o per fer esport. 

També es proposa la introducció de cartells que promoguin el 

civisme 
 

♦ Accessibilitat: Tenint present que aquest passeig ha de 

contemplar usos pels diferents col·lectius i el de la gent gran és 

un d’ells, s’ha ressaltat en tot moment que les voreres, les 

entrades i sortides i tot el disseny de l’espai contemplés 

l’accessibilitat.  

    La distribució per zones quedaria de la següent manera: 
 

• Zona nord (a dalt de tot). A causa del desnivell el grup 

proposa crear una pista poliesportiva (amb tanques) i 

que s’entri al passeig pels laterals ( la frontera de la pista 

amb el carrer de dalt podria ser una font tipus cascada).  
 

• Zona Jardins de l’Atlàntida (actualment segons el 

grup és un punt fosc). 

Proposta de reconvertir-los, a partir del traçat, en una part més 

del passeig i destinar-lo a la zona infantil ja que està al costat 

de l’escola bressol. Important incorporar bancs pels pares/mares, 

punts d’aigua i papereres. 
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La zona ha d’estar oberta.... o no ha de ser una zona tancada 

del tot. Caldrà buscar un punt intermig. 
 

♦ Zona plaça de la Rajanta.  El grup ha destacat que la plaça 

ha de deixar de ser una mitja lluna, per convertir-se en un espai 

integrat al passeig i pels diferents col·lectius. 

Es proposa que la part “existent” es deixi igual, amb bancs i 

zones infantils i que s’introdueixin elements que la vinculin amb 

el passeig. Per exemple al centre, que a més a més coincidiria 

amb el centre del passeig, posar una font ornamental, amb 

circuit tancat d’aigua per no malgastar, però que sigui un 

element de decoració i on la gent s’aturi perquè sigui “bonic” de 

contemplar des dels bancs i convidi a quedar-s’hi.  

Als voltants, també es proposa col·locar taules per jocs de taula 

(escacs, ping-pong, o petanca). 
 

♦ Zona sud. Incorporar en el passeig central zona sud, zones 

d’estiraments per la gent que fa esport (en els laterals tocant 

carril bici) posant èmfasi en els aparells per la gent gran.  

Posar un element decoratiu a la finalització del passeig abans 

de la rotonda. Proposta que sigui una àmfora o un símbol que 

tingui relació amb el mar.  

Zona d’aparcament per cotxes a la zona baixa del carrer de 

Martí Torrents, aparcament en bateria al costat dels arbres.  
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2.4. CONCLUSIONS 2.4. CONCLUSIONS 2.4. CONCLUSIONS 2.4. CONCLUSIONS                                                                                                                                     Grup 4 Grup 4 Grup 4 Grup 4     
 

 
DinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadoraDinamitzadora        Charlotte FernándezCharlotte FernándezCharlotte FernándezCharlotte Fernández    

Observacions de la dinamitzadora  

Les aportacions coincideixen en molts punts sobretot pel que fa 

aconseguir un passeig verd. És interessant com el concepte de 

“passeig” està molt present al grup. També és interessant veure 

com no es fa cap proposta sobre activitat comercial i quan la 

dinamitzadora ho pregunta els assistents ho consideren com un 

tema a posteriori.      
Elements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter general        
♦ Un espai amb molta verdor i bellesa 

Nombroses aportacions fan referència a la ubicació de parterres 

verds (tot i que no s’especifica si gespa o altres) i amb flors al 

llarg del recorregut del Torrent.  També es demana diversitat en 

la vegetació (arbres) i sobretot que aquesta faci possible zones 

d’ombra però sense enfosquir el carrer.  

La vegetació, però, no pot dificultar la visibilitat i l’obertura del 

passeig.  
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La seva ubicació se situa al laterals del passeig i no tant en el seu 

centre.  
 

♦ Il·luminació i claredat 

Com a resultat del debat anterior i de l’ampli consens sobre la 

importància d’aquest tema, també es considera clau ubicar 

nombrosos punts de llum per així millorar la visibilitat i per tant 

la seguretat. Algunes propostes: llum cada 25 metres.  
 

♦ Elements de connectivitat: plaça de la Rajanta i plaça 

de l’Atlàntida (triangle) com a espais de convivència. 

El grup reflexiona sobre la importància que el cobriment 

signifiqui una major unió dels espais públics del barri i per 

aquest motiu es creu que caldria trobar alguns elements 

compartits entre la plaça de la Rajanta i el triangle de 

l’Atlàntida que fins ara són espais “oblidats” o insegurs. Es 

tractaria d’integrar aquests dos espais en el nou passeig.  
 

♦ Ampliació de la plaça de la Rajanta. Apareix com el nou 

espai central del barri on, a partir de la seva ampliació, es 

podran connectar els dos costats de banda i banda. En aquest 

sentit es proposa ubicar una font ornamental al centre. 

 

♦ Plaça de l’Atlàntida (triangle). El grup destaca la 

inseguretat actual de la zona i proposa, mitjançant la seva 

obertura al torrent, recuperar aquest espai. Concretament es 

pensa que podria ser un espai adient per a la gent gran del 

barri on tenir taules per jugar al dòmino o a la petanca (similar 

als jardins Canàries, per exemple). És important que aquest nou 

espai estigui poc ple i permeti tenir visió àmplia sobre la resta 

del passeig.  
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♦ Inici del Passeig sobre el Torrent (zona RENFE-CEIP) 

Donada la proximitat amb l’escola es proposa condicionar una 

zona amb activitats infantils on també sigui possible el descans 

dels familiars que recullen els infants a l’escola.  

Per aquest motiu de gran afluència els veïns i veïnes proposen 

ubicar-hi una font per beure aigua.  

Aquesta zona del passeig, però, compta amb un desnivell 

superior a la resta i el grup no acaba de trobar quines solucions 

poden ser les més adequades.  El que si es creu interessant és 

potenciar la verdor en aquesta zona.  
 

♦ Zona fronterera amb la platja 

El grup discrepa sobre si ubicar o no un espai de patinatge 

(skate) al passeig. Finalment, donat que es creu necessari que 

els adolescents tinguin un espai per desenvolupar aquesta 

activitat, es contempla la possibilitat d’ubicar un skate-park 

cap al final del torrent o fins i tot fora d’aquest (proper a la 

platja).  
 

Donat que es considera que aquest tram final contempla algun 

punt d’inseguretat vial, es demana reforçar l’atenció en aquest 

punt amb un pas de vianants i semàfors corresponents.  
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Pel que fa al carril bici (que es traça a llarg de tot el tram  

cobert, a la part esquerra), es creu que aquest s’ha d’integrar en 

un circuit (itinerari) i es proposa continuar-ho fins la platja o 

unir-lo amb algun altre recorregut previst. En aquest sentit, 

s’entén com aquesta darrera part del torrent pot representar un 

element d’obertura amb la zona de platja.  
 

♦ Mobiliari urbà: 

En general els assistents ubiquen bancs i papereres al llarg de tot 

el passeig sense especificar el seu format o ubicació però si en 

que són necessaris per descansar (sobretot per a la gent gran). 

Recuperant la demanda d’ombra, es creu que aquesta també 

es pot generar amb elements de mobiliari com lones que facin 

possible zones d’ombra i zones de sol.  

És sobretot clau, que tot els elements d’aquest nou espai públic 

estiguin endreçats i facin possible una visió de perspectiva i 

claredat de l’indret .  
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2.5. CONCLUSIONS 2.5. CONCLUSIONS 2.5. CONCLUSIONS 2.5. CONCLUSIONS                                                                                                                                     Grup 5 Grup 5 Grup 5 Grup 5     

 
DinamDinamDinamDinamitzadoraitzadoraitzadoraitzadora     Gal·la Santiago Gal·la Santiago Gal·la Santiago Gal·la Santiago    

Observacions de la dinamitzadora  

Com a la primera part de la sessió, el grup va créixer també amb 

noves persones que es van incorporar a la sessió de treball. Tot i 

així, no va suposar cap trencament de la dinàmica. Inicialment va 

costar avançar en la “planificació” a nivell de plànol o dibuix, ja 

que les persones participants tornaven a repetir la visió del torrent 

tractada a la primera part. El debat va ser intens i la necessitat de 

pactar una visió conjunta era clau. Després de familiaritzar-se 

amb els plànols i haver consensuat la visió de futur, no es va trigar 

en dibuixar els aspectes claus de la proposta.      
    Elements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter generalElements de caràcter general    
♦ Un passeig envoltat d’arbres i/o arbustos. Els laterals del 

torrent es volen plens d’arbres i en els espais que no sigui possible 

la plantació d’arbres, es proposa plantar algun tipus de planta o 

arbust que doni la sensació de verdor. 
 

♦ Un passeig amb carril bici. Es proposa contemplar un carril 

bici al llarg de tot el passeig. 
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♦ Oest (inici). Un espai per a la gent gran. A l’inici del passeig es 

proposa una zona d’estar amb bancs i arbres. Aquesta zona es 

pensa per a l’ús de la gent gran amb la instal·lació de dues 

pistes de petanca i altres tipus de jocs (com per exemple taules 

per jugar al dòmino o a les cartes). 
 

♦ S’assenyala que al ser el tram amb més desnivell entre la 

plataforma i la vorera, cal fer-lo accessible per a les persones 

amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes. En general, al 

llarg de tot el passeig es proposa la instal·lació d’un circuit 

d’exercicis o gimcana per a la gent gran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Plaça del Triangle. Un espai de trobada i estar per a les 

famílies (pares, mares, avis i àvies) que portin els nens i 

nenes a l’escola i/o institut. Es proposa la construcció d’un 

accés a l’escola per la banda nord del Torrent de manera que la 

sortida i entrada dels nens i nenes a l’escola es faci en un entorn 

segur, tranquil i agradable. 
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L’accés se situaria a l’alçada de la plaça del Triangle i a la 

mateixa plaça es proposa la instal·lació d’un parc infantil i una 

font, com a espai lúdic i de joc per als infants. També es preveu 

la instal·lació de bancs, constituint un espai de trobada i relació 

entre les diferents famílies que porten els seus fills i filles a l’escola 

o institut del barri. 

La plaça per tant, s’hauria de connectar amb el passeig, de 

manera que no quedés tancada, i es facilités el seu accés i 

visibilitat des del passeig. 
 

♦ Plaça de la Rajanta. Un espai segur i protegit. La zona del 

passeig a l’alçada de la plaça de la Rajanta, s’assenyala com a 

zona a separar del trànsit dels carrers del voltant (Carlets i Martí 

i Torrents). A més de crear una barrera natural mitjançant la 

plantació d’arbres i/o arbustos, es proposa limitar la velocitat 

d’aquest tram a 30 Km/h. 

Per ser l’espai més ampli, es pensa com a espai on poder 

realitzar activitats que apleguin a un volum important de gent. 

A la mateixa plaça Rajanta es proposa la instal·lació d’una font 

d’aigua potable. Al costat de la plaça, es proposa la ubicació 

d’un petit quiosc on poder comprar revistes i la premsa del dia. 
 

♦ Est (final). Un espai per a la gent jove. Passada la plaça 

de la Rajanta, l’espai que resta del passeig es pensa per a la 

utilització de la gent jove amb la instal·lació d’una pista d’skate 

o una cistella de bàsquet (la darrera opció no està clara per la 

inseguretat que comporta jugar a pilota tant a prop de la 

circulació de cotxes). 

Al lateral, al carrer de Martí Torrents, es preveu seguir 

mantenint la zona d’aparcament. 
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Per acabar, en el tram final on el passeig desembocaria al Pont 

de Sant Cristòfol, s’assenyala que és un punt on s’hauria de 

repensar el planejament urbanístic per facilitar l’accés a la 

platja per part dels vianants i bicicletes que hi volen accedir des 

del passeig, i també i sobretot, per a millorar-ne la seguretat. 
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3. AVALUACIÓ DEL TALLER PER PART DELS 3. AVALUACIÓ DEL TALLER PER PART DELS 3. AVALUACIÓ DEL TALLER PER PART DELS 3. AVALUACIÓ DEL TALLER PER PART DELS 

PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS    
 

Tal com reflecteix l'enquesta d'avaluació repartida al final de la 

jornada, els resultats de la qual en brut es mostren a l'Annex 4 del 

present document, l'àmplia majoria dels participants aprova la 

metodologia de participació i valora positivament tant les 

aportacions dels diversos grups com els resultats del taller. A 

continuació es presenta una anàlisi breu d'aquests resultats: 

♦ Respecte a l'oportunitat d'expressar les idees pròpies 

durant el desenvolupament del taller, la totalitat dels 

enquestats la considera suficient o acceptable. Un 83% 

considera que els assistents reflecteixen de forma 

acceptable o suficient el barri i la societat de Vilanova i 

la Geltrú i un 89% que han estat acceptable o 

suficientment creatius, mentre que un 93 % considera que 

els participants s'han pogut expressar sense prejudicis. 

♦ El ritme del taller ha resultat massa ràpid a un 12% dels 

assistents i bo per a la majoria. Quant al nombre de 

participants, un 80 % dels assistents l'ha considerat 

adequat. 

♦ Respecte al grau de discussió de les diferents matèries, 

un 86% dels assistents consideren suficientment o 

acceptablement tractades les necessitats del barri i un 

79,5% els criteris per al nou Passeig. 

♦ Els objectius del taller han estat considerats interessants o 

molt interessants per un 66,5% dels assistents, mentre que un 

74% els ha considerat clars o molt clars. Pel que fa als 

resultats del taller, un 86% els valora com a originals,  
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mentre que un 81% dels assistents pensen que són útils o molt 

útils, un 80 % que són realitzables i ningú pensa que són poc 

o gens realitzables.  

 

Aquestes opinions són convenientment matisades en els 

comentaris escrits expressats en les enquestes. Entre els valoracions 

positives, és fa especial menció a la pròpia participació, entesa 

com ocasió per al debat i la coincidència en els resultats del taller. 

Diversos participants fan especial referència en sentit positiu a la 

relativa unanimitat i al consens existent pel que fa a la visió 

de futur del Passeig.  
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4. ANNEXES4. ANNEXES4. ANNEXES4. ANNEXES    

 

Qüestionari d'avaluacióQüestionari d'avaluacióQüestionari d'avaluacióQüestionari d'avaluació    

    
1111.... Grup  d’assistència    
 

En quin grup ha participat al matí ? 
  

 

 

Total: 28 

qüestionaris  

(no tots han 

contestat totes 

les preguntes) 

 
  
En quin grup temàtic ha participat després del cafè? 
 

Grup 1  8 

Grup 2 0 

 Grup 3  7 

Grup 4 7 

Grup 5 4 

Ns/Nc  2 

 
 
 
 

Grup 1  7 

Grup 2 6 

 Grup 3   8 

Grup 4 4 

Grup 5 2 

Ns/Nc  1 
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2. Opinió general sobre el taller 
 
2.1. Si us plau, valori els diversos aspectes del taller que s’indiquen a 

continuació: 
 

♦ Oportunitat de manifestar les meves idees 
 

 Suficient 16  Acceptable 12  Insuficient 0 
                                                  

  
♦ Ritme general del taller 
  
 Ràpid 5   Normal  22  Lent 0 Ns/Nc 1  

                                                  

  
♦ Nombre de participants 
 
 Molts 1  Adequats 23  Pocs 3  Ns/Nc 1  

                                                  

   
 

2.2. Valori les característiques següents dels participants : 
 

♦ En quina mesura els assistents són un reflex de la societat de 
Vilanova i la Geltrú:  

 
 Suficient 11  Acceptable 14   Escassa 2 Ns/Nc 1 

                                                  

 
♦ Els/les participants han estat creatius/es: 
  
 Suficient 17  Acceptable 8  Poc 1 Ns/Nc 2  

                                                  

 
♦ Els/les participants s’han manifestat sense prejudicis: 
  
 Suficient 16  Acceptable 8  Poc 0 Ns/Nc 4  
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2.3. Quina opinió li mereix el grau de discussió de les matèries 
següents: 

 
♦ Les necessitats del poble 
  
 Suficient 13  Acceptable 12  Insufic 1 Ns/Nc 1  

                                                  

 
♦ Les propostes concretes per el nou espai públic del Torrent de 

la Pastera: 
  
 Suficient 10  Acceptable 13 Insufic 0 Ns/Nc 2 
                                                  

 
 
3. Objectius i resultats 
 

3.1. Com qualificaria els objectius del taller ? 
  
 Molt clars 7  Clars 14   Poc clars 1  Ns/Nc 5  

                                                  

 
 Molt int. 10  Interessants 9  Poc interès 0     Ns/Nc 9  

                                                  

 
 

3.2. Com qualifica els resultats (idees, accions, prioritats 
d’inversió) del taller ? 

 
 Molt originals 3 Originals 21 Poc originals 0 Ns/Nc 4  
                                                  

 
 Molt útils 9  Útils 16  Poc útils 0  Ns/Nc 4  
                                                  

 
 Realitzables 17 Poc realit. 1 Gens realit. 0  Ns/Nc 9  
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3.3.  Pot indicar en dues línies quins han estat per a vostè els 

resultats més importants del taller: 
 
-  Tot en general. 
-  Molt interessant. Oportunitat d’opinar.  
-  Demostra que la participació dóna bons resultats. 
-  Bastant correcte. 
-  Acceptable  

 
Unanimitat  
- La gairebé unanimitat de les expectatives respecte al que 

desitgem que sigui aquesta rambla. 
- La majoria dels grups han estat d’acord, el que demostra 

que tenim els mateixes necessitats. 
- L'acord per a la il·luminació i l'enjardinat. 

 
La participació 
- La relació amb altres veïns en un tema que ens vincula. 
- La gent ha perdut la por a opinar. 
- La participació ciutadana que és molt important. 
- L’interès dels participants.  
- Poder expressar les nostres idees i expectatives. 
- Fer participar els veïns és molt important, sentir-se escoltats i 

poder aportar idees. 
- La comunicació entre els veïns. 
- La participació. 
- Conèixer-nos i exterioritzar el que esperem. 
 

 
Els resultats 
- Passeig amb les seves utilitzacions. 
- Propostes reals. No discriminar. 
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3.4. Pot assenyalar en dues línies les seves crítiques al taller : 
 
Cap crítica 
- Cap 
- Cap crítiques 
- Sense crítiques 
- Ha estat bé en general. 

 
Temps, horaris... 
- En la primera part va haver-hi suficient temps. En la segona 

part va haver-hi poc temps i pocs participants (en el meu 
grup). 

- No s’ha sabut conduir del tot a la gent. 
- Els coordinadors/ores no son professionals. 

Assistència 
- El temps ha estat l’adequat, malgrat que l’Ajuntament no 

ha fet gaire publicitat. 
- Que som pocs els que hem vingut. 

 
Altres temes: 
- Potser caldria ampliar-ho a altres zones del barri (per ex. 

aparcaments,...) 
- Al final hem acabat parlant tots en castellà. 



  

 

 


