
NOVES
ACTUACIONS

~

URBANISTIQUES
A

Us presentem algunes de les actuacions urbanísti-

ques que s'han dut a terme a la nostra ciutat en

aquests darrers mesos,així com també us apropem

les línies génerals básiquesde nous projectes que

s'inicien aquesta tardor.

VILANOVA
~

IlA GELTRU

Vilanova i la Geltrú canvia. Aquesta és una afirmació

que, tot i ser obvia en si mateixa, comporta un

seguit de qüestions paral-leles que cal tenir en

compte. Una d'elles és el propi creixement de la

ciutat i, amb ell, l'adequacló i creació de tot el con-

junt d'infraestructures que se'n deriven.





al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú
suposara la construcció d'un complex

d'habitatges i equipaments públics i
privats a la zona que transformara la
imatge de la ciutat.

L'árnbit d'actuació de l'Espai Pirelli es

limita al solar de I'actual fabrica, sense
afectar els habitatges veins del front

marítimo Segons el text de I'acord,
I'empresa aportara a l'Ajuntament 700
milions de pessetes per afrontar inver-

sions urbanes en el conjunt de la ciu-
tat, la construcció d'un aparcarnent
públic soterrat d'un míriim de 300 pla-

ces i la implantació d'un sistema de
preinstal-lació soterrada de telecomu-

nicacions. Tanmateix s'assegura el
manteniment de la nova fabrica Pirelli
a la ciutat.

La transformació de l'Espai Pirelli signi-

ficara un nou espai de centralitat per a
la capital del Garraf i s'espera que con-
tribueixi, de forma destacada, a la
dinamització de les seves relacions
comercials, industrials i d'oferta de ser-
veis. El desenvolupament de l'Espai
Pirelli representa una oportunitat histó-
rica per a la ciutat i la situa en una
immillorable posició de partida i d'a-

profitament d' oportunitats de cara a
aquest nou segle, a la vegada que
resoldra algunes de les mancances
históriques en oferta de dotacions
urbanes i d'equipaments.

El 26 de juliol d'enguany l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú va convocar la
ciutadania a participar en els contin-
guts del concurs d'idees de l'Espai
Pirelli. Els quatre equips seleccionats
van escoltar les opinions i els suggeri-
ments de vilanovins i vilanovines en un
acte públic que es va celebrar al CFO
La Paperera. Els punts básics deis sug-

geriments deis vems es van centrar,
sobretot, en els següents aspectes: la
regulació del transit, els aparcaments i
la integració de les noves construc-
cions amb els edificis ahtics i més
ernblemátics. Altres suggeriments

apuntaven la possibilitat de fer un

auditori, crear noves zones de cornerc
. i espais públics amables. També es
menciona la possibilitat de preveure el

soterrament de la via del tren.
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Alhora ha de resoldre problemes,
també histories, de relació viária i de

mobilitat entre els barris de Mar i entre

aquest i la vila.



el reportatge: Una ciutat viva
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L.:EspaiPirelli se situa
al cor de Vilanova i la
Geltrú
(foto: Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
-Altafoto-)
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Parlen els arauitectes•

TUSQUETS i BUSQUETS és I'equip
compost pels catalans Óscar Tusquets,
especialista en arquitectura d'edificis, i
[oan Busquets, urbanista. Entre els seus

treballs destaquen projectes com la
reordenació de Diagonal Mar o la
remodelació del Museu del Louvre i la
reconstrucció del centre de I'Haia.

El que intueixen que pot ser:
"Cree que tots plegats hauríem de ser
capacesde produir una peca de ciutat
que a la IIarga sigui tan bonica com ho
són els centreshistories.Avui en dia, el
nostre refugi és sempre dir 'que bonica
era la ciutat del XIX o del XVII/'. to cree
queel nostregran repte ésdir 'que boni-
easera la ciutat del segleXXI'. Aquestés
el gran repte deIs urbanistes i arquitee-
tesoTambéde la societat civil, deIspolí-
tiesoNo podem refugiar-nos en I'antie
sinó quehemsercapacosdepensaren el
futur. to creeque avui en dia hi ha expe-
riéncies, tant a Catalunyaeoma Europa,
per dir que aixo espot fer. Sabemquan
elsespaispúblies funcioneno no; sabem
bé que fer-nedel cotxe,que no el podem
oblidar, pero que I'hem de mirar de con-
trolar i que no sigui un element impor-
tant de la ciutat. Pertant, creeque hi ha
prou elementsi que aquestespaiésprou
gran perqué aquest experiment pugui
donar un resultat de primera divisió".
[oan Busquets

MBM ARQUITECTES és I'equip corn-
post pel prestigiós arquitecte catará

Oriol Bohigas, conjuntament amb
[osep Martorell i David Mackay. Entre
els seus treballs destaquen el planeja-
ment parcial i especial de Pamplona - i
d'Aix en Provence, la reforma del front
marítim de Rio de [aneiro i de la Vila
Olímpica de Barcelona.

El que intueixen que pot ser:
"Aquest és un espai que, per les dimen-

, sionsque té, ha de tenir un teixit de vio-
litat que conneeti absolutament amb la
ciutat. Ésa dir, s'ha de fer un teixit el

• maxim d'homogeni i molt eomunicatiu,
qye no faci taps ni euls de sac. Pero, a
mésa r,nésd'aquesta vialitat, hi ha d'ha-

ver el jardí, la placa, hi ha d'haver
aquests elements urbans en els quals
nosaltrescreiem.Creiemque la ciutat es
fa a base de carrers, de plaees, de jar-
dins... I desprésd'edificis. Jo, per exem-
pie, m 'imagino queestariamolt bé quehi
haguésuna gran placa (porticada)... No
ho sé". [osep Martorell

DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS,
de nacionalitat anglesa, és titular de la
cátedra Mies van der Rohe de l'Escola

Técnica Superior d' Arquitectura de
Barcelona i col-laborador del prestigiós
arquitecte anqles Norman Foster.
Projectes destacats: reforma de la ribe-
ra del Tárnesi, illa del Museu de Berlín,

el Museu d' Art de Davenport i el Museu
de la Ciutat de les Cultures de Milá,
entre d'altres.

El que intueixen que pot ser:
"El projeete encara no s'ha comencat.
L'únieque es pot dir ara ésque el IIoeés
fascinant". David Chipperfield

ARTIGUES & SANABRIA ¡TALLER 3. El
despatx catalá Artiquesés Sanábria tre-

bailara en col-laboració amb I'equip
local Taller 3 i Miquel Mas per desenvo-

lupar la seva proposta. Entre els seus
treballs destaquen l'lnstitut del Teatre
de Barcelona i la Biblioteca Ferraté de la
Universitat Politecnlca de Catalunya.

El que intueixen que pot ser:
"El que veiemésque hi ha una mena de
límits del propi solar molt diferenciats(el
tren, el front marítim, la rambla i la ciu-
tat ¡ardO. Ésa dir, I'espai és un element
que ha d'aglutinar tot un seguit de con-
dicions (Iímitsperimetrals difícils) i posar-
losen relació.Pertant, desd'aquestpunt
.de vista, és un IIoeeomplex.Pero també
ésI'atraetiu que té perqué la ciutat ha de
ser ur IIoecomplex, ha de ser millor, un
IIoede mestissatge,de trobada i d'inter-
canvi. I desd'aquest punt de vista el pro-
jeete ésmolt atraetiu, tot i que entranya
moltes dificultats a nivell orouneaomc i
urbanístic. Perono per aixo deixa de ser
un projeeté summament atraetiu".
Ramon Sanabria
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a biblioteca del barri de
Sant [oan apareix com un
equipament que ha de ser-

vir a una área d'expansió de la
cíutat, prop de centres educa-
tius i que ha de donar cabuda
a activitats no estrictament vin-
culades a la lectura o al lIibre.
Cada cop més els protagonis-
tes tradicionals de les bibliote-
ques (el diposit de lIibres i la
sala de lectura) es veuen des-
placats/cornplernentats per
d'altres suports (CD Rom,
DVD ... ) que demanen fer
biblioteques més obertes i fle-
xibles. Si aixo és cert en gene-
ral, I'important paper de difu-
sió cultural que ha de tenir la
biblioteca dins els barris més
propers (Sant [oan, Molí de
Vent, la Collada-Els Sis Camins,
l' Araqai ... ) accentua la necessi-
tat de flexibilització de I'edifici
per possibilitar usi?~diversos.

.,

Inicialment el fons bibliogratic
del nou equipament sera d'uns
20.000 volums, que es podran
ampliar fins als 40.000. El fons
documental de I'equipament
estará format per documents
d'informació i referencia, fons
general de préstec, col-lecció

infantil, fons musical i publica-
cions periódlques.

Les principals característiques
del nou edifici seran I'alineació
de la tacana en continuitat
amb la deis habitatges, les cir-
culacions que s'organitzin 'i
recullin sota els porxos, el man-
teniment de les amplades deis
carrers perpendiculars que
donaran accés a l'interior de I'i-
lié!;o el tractarnent de la tacana
a l'interior d'aquesta, que es
predran com a punts de parti-

El passat 11 de juliol es presentava a

Vilanova i la Geltrú el projecte arqui-

tectónlc de la futura biblioteca al

barri de Sant Joan. El nou centre de

I
lectura obrirá les portes a finals del

2003 i és previst quetingui unes

dimensions similars a la Biblioteca

[oan Oliva i Milá (de 1.289 m2).

da per definir la volumetria.
Aquest encaix formal gene-
rara un rectangle de 44 m de
lIargada i 25 de fons que
apuntaan al desenvolupa-
ment d'un edifici en dos
nivells per allotjar el progra-
ma previsto

implantació i el lIoc, a les
quals s'ha atorgat un predo-
mini equivalent al programa,
han d'englobar necessária-

ment els aspectes que avui
s'anomenen amb el terme
sostenibilitat o criteris
ambientals. Aquest edifici ha
mirat d'incorporar aquelles
reflexions que en els darrers
anys han perrnes de definir
diferents estrateqies per
millorar els a_spectesambien-
tals en la construcció i I'ús
deis edificis. A grans trets, el
projecte tlndra en compte
aspectes tant importants com
I'orientació de I'edifici, la
ventilació, la il-lurninació i la
climatització naturals, el con-
trol acústic, o l'eficiencia
enerqetíca (consum d'aigua,
energia eléctrica, calefacció i
refrigeració).

\

L'equipament cornptará amb
una petita zona ajardinada
que es podrá utilitzar per a la
lectura durant el bon temps.
El projecte contempla també
la construcció de sales de tre-
ball, de reunions i espais poli-
valents. En total, s'haurá
construit una superfície supe-
rior a 1.700 metres quadrats.

a Vilanova, que supera els
52.000 habitants, s'ha
plantejat la necessitat d'a-
quest equipament.

L'Oficina Técnica

Cooperació de la Diputació
de Barcelona ha gestionat el
projecte tecnk del futur espai
de lectura, i I'ha redactat I'ar-
quitecte [osep Benedito, en
col-Iaboració amb els respon-
sables municipals de Vilanova i
la Geltrú i el Servei de
Biblioteques de la Diputació. Es
calcula que el cost total de 1'0-
bra amb el material i el fons
documental inclós s'apropará
als 414 milions de pessetes,
deis quals I'ens provincial n'as-
sumirá més de la meitat.

L'accés principal es produirá

a la planta baixa, on el con-
tacte de la biblioteca amb el
carrer sera molt obert.
Predominaran les superfícies
transparents i translúcides
per tal de fer de I'edifici un
lIoc que convidi a entrar-hi.
Aquesta transparencia orien-
tada a ponent i al carrer, amb
el tráfec de persones i vehi-
cles, es filtrara i es proteqirá
sota el porxo del qual només
avancara el cancell d'entrada.
La sala de lectura, més sensi-
ble als inconvenients d'un
edifici massa obert, es refu-
giara en la primera planta
darrera d'un volum prefe-
rentment opac en la 'seva
orientació sud-oest.
L'obertura visual de la sala, de
dins a fora, es qarantirá amb
finestrals cap a I'interior de
I'illa, mentre que el tanca-
ment al carrer incorporara
petites finestres protegides.

Tret deis espais centrals que
contindran els nuclis d'ins-
tal-lacíons, 'comunicacions i
emrnaqatzernatqe, la resta
deis espais. estaran molt poc
compartlrnéntats per tal de
~eradaptables a futures
transformacions de programa
o ús.

'~-

En un sentir ampli, les qües-
tions relacionades amb la

La nova biblioteca de Sant
[oan perrnetra donar servei a
una amplia zona de la ciutat
que actualment no pot cobrir

• I'única biblioteca pública. El
Mapa de Lectura Pública de
Catalunya aconsella per a
municipis de més de 30.000
habitants tenir una biblioteca
central més alguna - de des-
centralitzada, de manera que

Dades báslques del projecte

Equip redactor: [osep Benedito i
Rovira,arquitecte, Santiago
Orteu i Palou,arquitecte, Gloria
Piferreri Cabezas,arquitecta
Emplacarnent: carrer de
Menéndezy Pelayo
Superfície solar: 2.340 m2
Superfície construlda: 1.733,2
.m2
Pressupost de contracta
(+13%+6%+IVA): 276.718.721
ptes.
Pressupost ofert per les obres:
255.964.817 ptes.
Inici de les obres: setembre
Terrninl d'execució: 16 mesos
Contractista: ObrasQuintana, SA

Ésun treball de l'Oficina Técnica
de Cooperació de la Diputació
de Barcelona amb el Servei de
Biblioteques en col-Iaboració

amb els Serveis Tecnics de
l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

I
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el lieportatge: Una

Després d'encarregar-se I'avantprojecte d'ampliació de l'Escola Municipal de

Música Mestre Montserrat, el mes de juliol d'enguany es va presentar el pro-

jecte executiu de la primera fase de les obres d'ampliació i reforma d'aquest

equipament municipal. l'actuació contempla alqunes modificacions a les

actuals dependencies de I'escola.

1.11programa funcional de
lil'ampliació compleix els

requisits d'un conserva-
tori de grau m1g¡"en previsió
que algun dia I'escola passi a
ser un equipament d'aques-
tes característiques.

A les actuals dependenciesde
I'escola de música, i tenint en
compte els treballs de refor-
ma que s'hi estan portant .a
terme, la nova Escola
Municipal de Música comp-
tara amb el següent equipa-
ment: aules de grup (16),
aules d'instruments indivi-
duals (16), cabines d'estudi
(4), bucs d'assaig (6), aules
de música de cambra (.?),
aula de cor i orquestra (1),
seminaris (2), sala polivalent
(1), biblioteca, fonoteca i
videoteca (1), -conjunt

.orquestral i banda' (1),
• informática, laboratori de so,

docent i l'auditori de música,
connectades ambdues per un
gran espai de transició desti-
nat al vestíbul de I'auditori,
bar i sala d'exposicions, de tal
manera que qualsevol de les
dues árees puqui funcionar
amb independencia de l'al-

-tra, amb el recolzament de
I'espai comú del vestíbul-bar.
El projecte executíu que s'ha
presentat inclou les obres
necessaries per finalitzar la
quasi totalitat deis espais de
l'área docent, deixant només
per a una posterior actuació
l'auditori.

bateria, percussió i banda (1),
sales de gravació (2), direc-
ció, cap d'estudis i adminis-
tració (1), sala de protessors
(1), sala de reunions AMPA
(1), magatzems (2), arxiu (1),
sala d'exposicions :(1). bar
(1), serveis sanitaris suficients
(1) i auditori per a 250 locali-
tats (1). D'aquestes previ-
sions es deixa per a una sego-
na fase I'execució de I'audito-
ri i I'adaptació de I'actual sala
d'audicions per als nous usos
del vestíbul, bar i sala d'expo-
sicions, conservant-se el bar
en el seu ernplacament
actual, fet ,que obliga a dei-
xar- també, per a una actua-
ció posterior la sala poliva-
lent. ' .

t'area doéent es desenvolupa
en els espais de I'antic escor-
xador amb facana al carrer de
l'Escorxador, els situats al vol-
tant del pati central i una
nova ala d'ampliació amb
tacana al carrer d'Olesa de
Bonesvalls que connecta amb

Obres a rEscola
Municipal de Música
Mestre Montserrat
(foto: JMM)

Dades báslques del projecte

La nova escola (futur
Conservatori de Música de
Grau fr1ig) s'estructura en
dues grans árees: l'área

I

IEquip redactor: Bosch-
Cuspinera AssociatsSL, Manuel
Giralt i Clausellsi [ordi Rogent i
Albiol
Emplacarnent: c. de
l'Escorxador, s/n
Superfície solar: 1,894,60 m2
Pressupost de contracta:
144.459,533 ptes.
Pressupost adjudicació obres:
136,947,637 ptes.
Inici de les obres: juliol de 2001
Termini d'execució: 14 mesos
Contractista: ObrasQuintana, SA

:1

els passadissos de distribució
de les dues plantes per la
zona de l'escala del costat
oest de l'edifici. Aquesta
escala que es canvia de lIoc
per millorar aquesta conne-
xió,

1,

i
IL'ampliació de I'escola de

Música s'organitza en dos
volums o cossos indepen-
dents, situats al costat oest i
nord-oest de I'edifici existent,
enderrocant I'antiga tanca
del solar original i maclant-se,
en part, amb I'edifici de l'an-
tic escorxador.
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tinats. De la mateixa manera
que s'ha adequat la il-lumina-
ció, de la planta baixa, al pri-
mer pis també ha calgut
complementar. els punts de
Ilum existents donades les
seves mancances.

El Centre Cívic de Mar compta des del passat mes de

juny amb un nou espai a la planta baixa de I'antic

Póslt de Pescadors. les obres d'ampliació d'aquest

equipament municipal han fet augmentar la superfí-

cie del local, adequant la planta baixa com a sala

d'actes i exposicions, oberta a tota la ciutadania .

•

la vegada, s'ha
~ lnstal-lat vun ascensor

que perrnetra als usua-
ns del centre un millor accés
a la primera planta, on s'hi
ubiquen altres serveis i des-
patxos.

Les obres de remodelació i
ampliació del Centre Cívic de
Mar han suposat la pavimen-
tació de la zona d'entrada a
I'edifici amb peces de pedra
natural calcária, el rnáteix
que ja hi havia a I'entrada de
I'escala i com a continuació
d'aquesta. La resta del local,
a la planta baixa, s'ha payi-
mentat amb peces de terrat-
zo de color blau-verdós.

Una de les novetats que p~e-
•senta el nou centr~ cívíc:és la
'porta d'accés des de I'exte-

rior, que incorpora, a més a
més, una porta de comunica-
ció amb I'escala, feta amb
tancament de vid re. A tot
aixó, també s'han habilitat
uns serveis a la planta baixa,
sota I'escala, 110<:: on s'hi hi ha
ubicat un petit "traster" per a
ús del centre.

vins i vilanovins nous equi-
paments per a la realització
d'activitats diverses, des de
la sala d'exposicions fins a
nous espais per dur-hi a
terme cursos, xerrades, etc.,
a més deis serveis propis que
s'integren a la primera plan-
ta de I'edifici (AV del Barri de
Mar, Serveis Socials... ).

En la segona fase del projecte
s'ha procedit a I'eliminació
de les barreres arquitectóni-
ques encara existents. És per
aixó que s'ha lnstal-lat un
ascensor que permet connec-
tar Ja sala de la planta baixa
amb el primer pis de I'edifici.

; Un aspecte important a con-
sÍCIerar en aquesta actuació
H'aestat I'adequació lumínica
deis nous espats,tenint en
compt~ I'ús a que estan des-

~
Amb tot aixo, el nou Centre
Cívic de Mar ofereix a vilano-

Dades básiques del projecte

Equip redactor: Anabel Fuentes Montiel, arquitecta
municipal
Emplacarnent: pg. Marítim, 73
Superfície total construida planta baixa: 127,33 m2
Superfície útil planta baixa: 85,15 m2
Pressupost: 9.776.776 ptes. + 7.873.548 ptes. (2ª fase)
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el lieportatge: Una ciutat viva

G
I projecte contempla la

• creació d'un centre cívic
com a nucli central d'ac-

tivitats a la zona, unes
instal-lacions esportives con-
sistents en una pista polies-
portiva coberta amb els seus
vestuaris i instal-lacions com-
plernentaríes annexades al
centre cívic amb algunes
arees de programa en comú
amb aquest. La coberta del
centre generara un espai a
I'aire IIiure destinat a activi-
tats ciutadanes (festes, jocs,
mercats ... ) on se situa 'com a
rerafons el bar del centre. El
pavelló tindrá una volta de
15 metres d'alcada i se
situara en una superfície ele-
vada, de manera que sera un
punt de referencia visual al
barrio

L'edificació i les árees esporti-
ves es disposaran de manera
que se'n tregui un major
aprofitament paisatgístic,
tenint en compte que el con-
junt ha de vertebrar una área
rnolt disgregada i poc equi-
pada. Amb aquest propósit

s'agruparan el centre cívic i la
pista en un primer conjunt
próxim i paral-lel a I'avinguda
deis Sis Camins.

El centre cívic es forrnalitzará
com un edifici rectangular de
dimensions similars a la pista
esportiva i que ajudará a
resoldre el fort desnivell que
hi ha a I'avinguda deis Sis
Camins (de 10 metres). Per
altra banda, el sostre del cen-
tre i la pista cobertaqueda-

ran en un mateix pla, oferint
una gran área ' IIiure per a
actes públics. A I'eix de I'ac-
cés principal a aquesta zona
per la mateixa avinguda, i al
fons de la placa, hi haura la
cafeteria-bar amb un porxo a
la part posterior. Aquest bar
estará comunicat a través
d'un doble espai amb el cen-
tre cívlc. Al centre s'hi acce-
dirá pel carrer de la Turbina, a
peu pla des del carrer, a tra-
vés d'un ampli espai enardint
que aqaíara tot I'ample del
solar en aquest front i que
deixará I'edificació en un
segon terme.

Els vestuaris i serveis de les
instal-Iacions esportives esta-
ran situats dins I'edifici a sota
la placa, compartint I'espai
amb el centre cívic pero amb
una certa independencia, ja
que tindran un accés propi
próxím a les árees de [oc, Des
d'aquesta área de vestuaris es
podrá accedir també al bar
directament a través de l'es-
cala de tres trams que estará
situada, precisament, en el
Ifmit entre els dos usos de la
planta baixa, podent assegu-
rar la seva independencia
funcional a través d'unes por-
tes corredores.

Al centre cívic s'hi entrara per
un vestíbul-cancell a doble
alcada que es relacionara
visualment amb la terrassa
del bar. D'aquí s'arribará al
vestíbul, centre de distribució
de I'equipament i des d'on
s'accedirá als despatxos (de

·Aquestmes ~e setembre van cornencar

lesobres del projecte del futur centre
cívic i equlparnent esportiu de la

Collada - Sis Camins. l'equipament, al

qual s'accedlrá pel carrer de la Turbina,

esta ideat perque combini els compo-
nents esportiu, cívic i social.

Dadesbásiquesdel projecte

Equip redactor: Enric Soria i Badia, arquitecte
Ernplacament: La Collada-Els Sis Camins (av, deis Sis
Camins - c. de la Turbina) ."
Superfície solar: 18.674 m2
Superfície construida: 6.419 m2 (1ª fase)
Pressupost de contracta: 512,945,978 ptes.
Pressupost ofert per les obres: 460.317.721 ptes,
Inici de les obres: setembre
Termini d'execució: 14 mesos
Contractista: A.C.S, proyectos, obras y construcciones, S,A,

podrá accedir també per una
entrada independent.

La pista poliesportiva tindrá
una mida de 44 x 32 metres.
Sera un espai obert lateral-
ment pero cobert: En un deis
costats hi haura unes grades
amb 210 seients. La pista
estará protegida en tres cares
del seu perímetre per unes
xarxes de niló que penjaran
de la coberta com unes corti-
nes que s'estendran o recolli-
ran a voluntat. La coberta
cobrira una área més amplia
que el rectangle de la pista
més les grades. L'estructura
descansara sobre 9 pilars a
cada costat.

L'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú contempla aquesta
obra com un equipament de
ciutat, no exclusiu per al
barrí, sinó obert a tota la ciu-
tadania. El projecte forma
part de la iniciativa deis dos
últims anys de dotar d'equi-
paments públics les zones de
Vilanova i la Geltrú que n'es-
tan mancades.

direcció, arxiu, sala de reu-
nions, de l'associació de
veins, de treball i un despatx
polivalent) amb una zona
d'espera previa. Un ampli
corredor conduira fins a la
ludoteca, a una sala de taller i
a dos sales polivalents.

Així doncs, el vestíbul estará
també limitat per una gran
sala polivalent amb accés
directe des de I'exterior i per
la sala d'actes, de capacitat
per a unes 153 persones asse-
gudes. Al darrera de la sala
d'actes hi haura un gran
magatzem per al material del
centre cívic i per a les cadires ,
o equipament desmuntable
de la propia sala. Al fons del
vestíbul hi haura una escala i
un ascensor per on s'accedirá
a la cafeteria-bar.

Traspassant aquest punt s'a-
rribara als vestuaris de l'área
esportiva i als serveis sanita-
ris. Hi haurá sis vestuaris per
als usuaris de les árees de joc
i un vestuari d'árbitres. A
aquesta área d'esportistes s'hi
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el e ortatge: Una ciutat viva

Vilanova i la Geltrú tlndrá en dos anys i mig una nova

piscina eoberta i un estadi de futbol. Durant el mes de

juliol es va presentar al Centre Cívic del TaeóI'ordena-

ció del futur PareEsportiu del Garraf. El projeete pre-

veu la eonstrueció d'equipaments per a la practica de

disciplines esportives diverses. la intenció és distribuir

els diferents espaisde manera que quedin integrats

amb circuits per a bicicletes, zones verdes i de passeig,

afavorint el eoneepte de pare (11).

A.banda de la piscina
a coberta (1), es con-

templa la construcció
de tres camps de futbol (6),
un deis quals sera un estadi
amb capacitat per a 2.500
persones (2), que comporta-
ran la desaparició del camp
del Mercuri. Darrera el
Pavelló Poliesportiu del
Garraf (5) s'editicará un equi-
pament per a tennis de taula
i per a qirnnastíca (4). D'altra
banda, es rernodelará la pista
d'atletisme (7) i es crearan
quatre pistes poliesportives
(3), un pavelló per a hoquei
(9) i un frontó (8),. El projecte
del parc esportiu reserva
també una zona per a allotja-
ment, amb un centre d'esta-
des (10).

La disposició deis equipa-
ments quedara ordenada en
quatre franges de terrenys
més o menys paral-leles a la
ronda lberica.

La primera franja del parc -la
més urbana- concentrara la
major part de les instal-lacions

esportives. A més del pavelló i
pista d'atletisme existente,
s'hi situaran les quatre pistes
poliesportives cobertes i el
complex de piscines cobertes
i fitness amb qirnnás. El pave-
lió' actual es complementara

•amb una nova sala especial-

ment dedicada als esports de
qirnnás i tennis de taula. Una
placa central fará les funcions
de porta principal i atri del
pare. En diversos Ilocs se
situaran árees d'aparcament,
de capacitat reduida, destina-
des principalment als usuaris
específics d'aquestes
lnstal-lacions, i que pressupo-
saran una elevada rotació deis
vehicles estacionats.

el Centre d' entitats i estades
esportives, que constituirá la
Casa de l'Esport de Vilanova i
la Geltrú. El Centre d'activi-
tats i estades esportives sera
I'element que acollirá aque-
lIes aetivitats no estrictament
esportives, pero fortament Ili-
gades al món de I'esport, i en
concret a les practiques
esportives que es desenvolu-
paran al Parc Esportiu del
Garraf, així com a d'altres
ernplacarnents esportius de
Vilanova i rodalies. Aquest
centre constituirá la Casa de
l'Esport de Vilanova i la
Geltrú, agrupant les
dependencies de totes aque-
Iles entitats i associacions
esportives que ho desitgin,
sala de convencions, bibliote-
ca i videotecaespecialitzades
en temes esportius i la nova
oficina de la'· Regidoria
d'Esports del municipio El
centre indourá, a més a més,
un nucli d'allotjament per a
colónies esportives infantils o
bé per a esportistes que facin
estades de preparació i posta
a punt a la comarca.
Hnalrnent; el conjunt incor-
porara així mateix un centre
medie esportiu i de recupera-
ció funcional que disposara
deis aparells i tecniques més
avancades en l'árnbit de la
medicina esportiva. La resta
d'aquesta franja es. dedicara

própiarnent a parc, en el que
si disposaran árees de joc lIiu-
re (pistes de petanca, tennis
de taula, estacions de
qimnástka ... ) ..

La següent franja estará desti-
nada fonamentalment al fut-
bol: I'estadi principal, amb
grades per a 3.000/3.500
localitats, ocupara la posició
central, davant d'una gran
esplanada que servirá d'accés
al públic; dos camps d~ fut-
bol, de mides reqlarnentáries,
se situaran a la part superior
de la parcel-la. Els vestidors,
serveis de públic i serveis tec-
nics se situaran a I'eix central
units formalment per un siste-
ma de perqoles i plantacions
vegetals que definiran l'ele-
ment central de connectivitat
del pare. En aquesta franja se
situara l'aparcarnent central
del.parc, de 400 places.

La tercera franja del Parc del
.Garraf se situara immediata-
ment sobre l'Interceptor i la
via anomenada ronda Nord·
de Vilanova. '1ocant al barrí
del Tac1l; es proposa situar-hi

En I'última franja, a la part
superior del parc, es proposa
la construcció d'un nou pave-

lió, amb dues pistes dedica-
des fonamentalment a I'ho-
quei patins i al patinatge
artístic i de veloeitat, amb
grades per a uns 700 espec-
tadors. La resta de I'espai es
dedicara també a parc amb
petits equipaments de lIiure
accés, com un mur d'escala-
da i un frontó a I'aire Iliure.

Dades basiques del projecte

Equip redactor: MB&A
Millet, Bioscai Associats,SL
Emplacament: terrenys deli-
mitats per la ronda lberica,
ronda d'Europa, variant de la
(-246 i barri del Tacó
Superfície solar: 25,8 Ha
·Superfície construrda:
242.847 m2
Pressupost estimat:
5.164.400,000ptes.
Termini d'execució estima-
da: 10 anys
Promotor: Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, amb la
col-laboració de la Diputació
de Barcelona. Serveid'Esports
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bertura del local del Toc,
situat al carrer de Sant
Sebastia, de manera que es
duplicara el nombre d'enti-
tats que se'n podran benefi-
ciar.

el e ortatge: Una ciutat viva

Desprésde les obres d'ampliació de

l'Espai d'Entitats de Vilanova i la

Geltrú, acabadesel mes de juliol d'en-

guany, aquest equipament municipal

ha tornat a obrir les sevesportes. Amb

les obres de rernodelacló de I'edifici,

que han adequat I'espai existent i han

obert la segona planta per a I'ús deis

ciutadans i ciutadanes, el nou Espai

d'Entitats donara acollida a partir d'ara

a 21 organitzacions de la ciutat.

n'edifici, ubicat al carrer
de Sant Pau, número 13,
és propietat de Caixa

Penedes, entitat que ha
financat el cost de les obres.
L'equipament oferira servei
per a petites i rnitjanes enti-
tats, amb despatxos, zones
de reunions, ordinadors, fax i
connexió a internet.

Per part de I'entitat propieta-
ria de I'immoble (Caixa
Penedes) s'han portat a
terme obres de reforr;:ament
del sostre de la segona plan-
ta, així com també s'ha tre-
ballat en la coberta de la
planta superior per refer-ne la
impermeabilització, entre
d'altres actuacions.

El programa funcional de
l'Espai d'Entitats, sense con-
templar les dependencies
que ocupa l'lnstitut d'Estudis
Penedesencs a la primera
planta, han consistiten f'ade-
qu?ció deis següents ele-

ments: 7 despatxos indepen-
dents (5 a la segona planta i
2 a la primera), 1 salade reu-
nions (segona planta), 1
espai comunitari de suport
d' entitats (segona planta), 1
salad'actes (primera planta) i
lavabos (primera planta).
Donat que el nombre de des-
patxos era insuficient per
acollir la demanda de les;nti-
tats de la ciutat, s'ha previst
que cada un d'aquests des-
patxos sigui compartit per
tres collectius diferents.

buidor al pati interior, la rea-
lització d'una nova comparti-
mentació amb mampares, la
substitució i condicionament
de la fusteria exterior, la rea-
lització de les instal-lacions
necessanes d'il-lurninacló,
electricitat, telefonia i calefac-
ció per radiadors electrics, la
realització d'instal-lacions
individualitzades per a cada
despatx i la dotació de mobi-
liari.

La intervenció a I'escala ha
consistit en la realització d'un
socol al vestíbul, el tanca-
ment del quadre general
electric de protecció i la subs-
titució de mosaic del pavi-
ment del primer trarn de l'es-
cala. Tarnbé s'han fet arranja-
ments d'elements de fusteria

.a I'escala, a la barana i a les
cantoneres deis graons.

L'Espaid'Entitats es comple-
tara entre els mesos d'octu-
bre i novernbre, amb _la reo-

En la primera planta la inter-
venció preveia únicament la
dotació del mobiliari corres-
ponent i la instal-lació espe-
cial que controla I'accés als
dos despatxos independents.

En quant aJa segona planta,
I;a, intervenció projectada
coñtemplava aspectes com
l'aBequaci<:Sdel terra i sostres,
la realitzacióde, paviment de
linoleurrl, l'obertura de distri-

Equip redactor: Anabel
FuentesMontiel, arquitecta
municipal
Emplacarnent: c. de Sant
Pau, 13
Superfície útil: 295,93 m2
(1ª planta:159,76 m2 - 2'
planta: 136,17 m2)
Superfície construrda:
370,02 m2 (1ª planta:
199,74 m2 - 2' planta:
170,28 m2)
Pressupost: 19.666.255
ptes.
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El front marítim de Vilanova (foto: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Altafoto-)

el re ortatge: Una ciutat viva

El front marítim de Vilanova i la Geltrú ha de con-

figurar-se com un espai atractiu de relació social i

d'activitat económica vinculada amb el lIeure, el

turisme i la cultura.

'i mb I'objectiu d'oferir
• una proposta d'orde-

nació global d'aquest
espai i que, a la vegada, fos la
base per al desenvolupament
deis projectes d'urbanització i
d'equipaments en el seu
árnbit, l' Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú va convo-
car el mes de juliol de 2000
un concurs d'idees que hau-
rien de servir per a I'ordena-
ció de la facana marítima de
Vilanova i la Geltrú.

El concurs constava de dues
fases: una primera en la que
es van presentar fins a 16
equips que optaven a la con-
vocatoria, i. una segona, en la
que el jurar-va escollir-ne els
cinc finalistes (Alfred
Fernández de. la Reguera,
Fuses i Viader arquitectes,
BCN SL, Oiga Tarrassó, i
Urbanistes Associats).
D'aquest darrer grup dos van
ser els equips que van guan-
yar I'esmentat concurs: BCN,
SL i Fuses i Viader.

Els treballs van ser elaborats
amb I'objectiu d'estudiar tot
el front marítim de Vilanova i
la Geltrú, des del Prat de
Vilanova fins a la Casa del
Mar, tocant al terme munici-
pal de Sant Pere de Ribes, i es
dividien en cinc arnbits dife-
rents:
sector 1 - Prat de Vilanova
sector 2 - des de la Platja
Llarga fins al Racó de Santa
Llúcia
sector 3 - des de Santa Llúcla
-fins a Sant Gervasi

sector 4 - de Sant Gervasi a
Sant Cristófol
sector 5 - de Sant Cristofol a
Casa del Mar

tant fins al rnaxirn possible la
circulació rodada a motor.
Apostar per accessos perpen-
diculars, puntuals, no
paral-lels a la costa, amb les
seves árees d'aparcament
situades de manera que facili-
tin I'accés de vianants a la
facana, pero n'allunyin el tra-
fic rodat.

Reflectir, al lIarg de la costa,
l'extraordinária varietat del
rerespai.
Integrar el port dintre de la
tacana marítima.
Tractament específic i dife-
renciat del front entre el port
i el terme de Ribes.
Potenciar la vegetació autoc-
tona, amb diverses grada-
cions entre els trams de faca-
na més urbanitzats i els més
"naturals" .

d'aquests espais :a nivell de
viari -rodat, de vianants i de
bicicletes- i de connexions
internes entre ells.( ... )
També es planteja potenciar al
rnaxirn el carácter paisatgístic,
verd i poc edificat de la prime-
ra línia de mar, tot situant els
cossos construits a la part més
allunyada d'aquesta.

VNG - Proposta guanyadora

Equip: BCN SL
Coordinador i cap de I'equip:
[oan Antoni Paez i Berga

Objectius principals

La íacana marítima de
Vilanova i la Geltrú presenta
un aspecte molt fragmentat
al lIarg del seu recorregut i
des de diversos punts de
vista. ( ... )
Aquest mosaic ha d'adquirir,
a través de la pro posta, una
qualitat de globalitat, d'ele-
ment continu en el sentit de
fil director, pero amb episodis
clarament diferenciats que
ajudin a entendre cadascun
deis trams de la costa i la seva
relació entre ells i amb les
diferents situacions i desen-
volupaments del territori que
s'hi relaciona. ( ... )
La pro posta té en compte els
criteris de sostenibilitat, tant
en la intervenció sobre el
medi rural, com en I'adequa-
ció de les tecniques i mate-
rials a utilitzar en les even-
tuals transformacions, com
en les possibilitats de fre-
qüentació que es confereixen
.a 5;ada tram de la costa.

Altres objectius
Considerar la facana maríti-
ma do~ini del vianant, limi-

365 - Propost~ guanyadora

Equip: [osep Fuses - [oan M.
Viader

Descripció de la proposta

Entenem la tacana marítima
de Vilanova com un deis
espais lIiures més importants
de la ciutat que vindrá com-
plementat pels espais que s'a-
lIiberin amb el trasllat de la via
ferria i amo I'operació de I'illa
de Pirelli. Aquest conjunt sig-

o nifica un sistema de verd urbá

d,e primera magnitud, desde-
blat entre una primera línia
davant de mar i una segona a
I'interior. Plantegem una pro-
posta global per a l'ordenació

Criteris generals de
I'ordenació

Simplicitat tant en la concep-
ció del projecte com en el dis-
seny i I'elecció de materials.
Integració paisatgística del
projecte
Flexibilitat. L'excessiva segre-
gació funcional deis espais
porta a complicacions en I'ús
si aquest canvia en el temps.
Unitat. L'espai urba d'una
ciutat ha de poder lIegir-se
amb facilitat.

Finalistes

LA BEN PLANTADA
Equip: Urbanistes Associats
SA

ECOP
Equip: Oiga Tarrasó, [ordi
Henrich, Julia Espinas,
Anna Costa, David
Portoles, Martí Franch

TESEU
Equip: Alfred Fernández de
la Reguera March, Lluís
Calvet Mulleras, Alfons
Vidaor Ameztoy
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