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RESUM DE LA 4A ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA   

 

 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓ 

1. Associació Garraf per la República – Establir el dia 
dels valors republicans 50 - 2 

2. AV Barri de Mar – Millores a l’Eixample de Mar   
49 
 

- 4 

3. Ramon Guinda Bou- Reconvertir l’ús de l’església 
dels Josepets 11 14 27 

4. Margarita Serra – Millores a l’espai situat entre la 
via del tren i la Ronda Mediterrània, entre els 
carrers Roger de Llúria i Joan d’Àustria. 

Neteja: 59 
Tanca: 51 

- 
2 

1 
6 

5. Associació Casal d’Amistat Cuba Garraf – 
Visibilitzar l’agermanament amb la ciutat de 
Matanzas 41 4 12 

6. Associació APMA - Compliment del reglament 
Consell Medi Ambient 30 - 3 

7. AMPA Sant Jordi – Mesures per augmentar la 
seguretat al voltant de l’escola Sant Jordi  58 - 1 

8. Diverses AMPA – Camins escolars: promovem 
espais públics per a infants i joves 

 
41 
 

- - 

9. Rafel Mestres – Aparcament a la platja del Far 
5 27 16 
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ORDRE DEL DIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Associació Garraf per la República – Establir el dia dels valors 

republicans 

2. AV Barri de Mar – Millores a l’Eixample de Mar  

3. Ramon Guinda Bou- Reconvertir l’ús de l’església dels Josepets 

4. Margarita Serra – Millores a l’espai situat entre la via del tren i la 

Ronda Mediterrània, entre els carrers Roger de Llúria i Joan 

d’Àustria. 

5. Associació Casal d’Amistat Cuba Garraf – Visibilitzar 

l’agermanament amb la ciutat de Matanzas 

6. Associació APMA - Compliment del reglament Consell Medi 

Ambient 

7. AMPA Sant Jordi – Mesures per augmentar la seguretat al voltant 

de l’escola Sant Jordi  

8. Diverses AMPA – Camins escolars: promovem espais públics per 

a infants i joves 

9. Rafel Mestres – Aparcament a la platja del Far 
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Ja fa tres anys que cada 14 d’ abril la bandera tricolor de la República penja 

del balcó principal de l’ Ajuntament, a proposta de la nostra Associació. 
 
Ara volem anar més enllà, fer un pas més en la recuperació i manteniment 

de la memòria històrica , i per això us plantegem que : 
 

El dia 14 d’ abril de cada any, sigui un dia assenyalat dins el calendari 
municipal de Vilanova i La Geltrú, com a  
 

 

“Dia dels valors republicans i 

de les víctimes de la repressió franquista” 

 

 

 
En aquesta data, a més de penjar la bandera republicana, com ja es fa,  

s’organitzarà des de l’ Ajuntament un acte institucional relacionat amb el 
record i homenatge a : 

 
 

 el govern democràtic i republicà anterior al cop d’estat del 1936,  

 de les persones que van perdre la vida o la llibertat defensant la 
democràcia durant la guerra civil i  

 de les persones que van patir repressió en diferents formes, durant la 
posterior dictadura del general Franco.  

 

 
 

 
 
 
 
 

ESTABLIR EL DIA DEL VALORS REPUBLICANS 

Associació Garraf per la República 
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L’Eixample de Mar havia de ser el nou focus de centralitat de la ciutat. La  crisi va paralitzar 
obres a mig construir i va impedir el desenvolupament de la resta de solars edificables. 
També va paralitzar tots els projectes que l’Ajuntament tenia per la zona: Edifici Calderes, 
Auditori, etc. Com a efecte de rebot, la zona s’està degradant i el que havia de ser una zona 
de lligam entre el Barri de Mar i la part nord de la ciutat i entre el cantó de Llevant (La 

Marina) i el Ponent (Ribes Roges) del  barri de mar, ha quedat convertit en una zona aïllant.  
Per evitar que continuï aquesta tendència, calen actuacions i, degut a la manca de pressupost 
municipal, de moment no es poden pensar en inversions importants. Per això proposem 
actuar en dues fases; 
 

FASE 1:    SOLARS 
Vilanova va apostar pel turisme familiar i creiem que és una bona aposta de futur.  L’element 

que fa moure la família és la canalla i la gent jove. I, cada vegada més ho serà la gent gran. 
Els solars buits de l’Eixample haurien de servir per ubicar-hi equipaments i instal·lacions d’ús 
gratuït. Aquesta mesura podria tenir efectes positius addicionals: els propietaris actuals del 
solars no haurien de suportar els costos de manteniment i, la revitalització de la zona podria 
convidar a algun promotor a acabar les obres d’alguns dels edificis deixats a mitges. Les 
actuacions previstes no tenen un cost important i poden ser considerades efímeres  cosa que 
permetria  arribar a acords amb la propietat de cessió d’ús reversible. 

ZONA 1 Solars Grans  A l’Eixample hi han dues zones amb solars buits que es poden 
considerar diverses. Una seria els dos solars més grans que van, cadascun, des de la Rambla 
de la Pau a la Rambla Samà i, l’altre, de la Rambla Samà al Passeig de Lluís Companys. En 
aquestes dues enormes superfícies s’hi haurien de plantar arbres d’ombra i reconvertir-los. 
Proposem: 

1. Zona oberta amb una font, taules de pedra o fusta i ombres. 

2. Zona tancada de pipi can ben ordenada i equipada amb un mínim de mobiliari urbà. 

3. Zona oberta  amb un parell d’edificis prefabricats (fusta) per cedir-los a esplais, grups 

de joves, escoltes, etc .,  en règim d’autogestió. Les zones 1 i 2 tindrien continuïtat 

amb diverses instal·lacions com muntanyetes petites per les bicis de la canalla, 

tirolina, pont de mico, etc. 

ZONA 2  Solars petits A l’Eixample hi ha quatre solars d’uns 1200 metres quadrats 
cadascun entre la rambla Lluis Companys i la Rambla Samà i entre Carrer de l’Any dels 
Negats i Pere Jacas. Per les seves reduïdes dimensions són  més fàcils de tancar, si s’escau, i 
de posar-hi activitats més reduïdes. També permet que les actuacions a fer-hi  s’hi 
implementin progressivament. 
Proposem: 

1. Skate Park. A semblança del que existeix ja darrera del cementiri. Aquest està 

sobreexplotat i queda a l’altre extrem de la ciutat per la qual cosa creiem que són 

perfectament compatibles. És important que pugui ser autogestionat pels seus 

usuaris. Existeixen skate parts mòbils i de geometria variable a gust del consumidor. 

Podrien compartir l’espai per desar eines i utensilis amb les instal·lacions del punt 3. 

2. Parcour Park. Té similituds amb del punt anterior excepte que els usuaris no fan ús 

de cap vehicle (ni patinet, ni bicicleta, ni skate de cap tipus). Tot es fa amb el cos. És 

gimnàstica urbana. La franja d’edat dels usuaris s’apuja per la part baixa. Tot el que 

es diu en el punt anterior respecte de l’autogestió de l’espai també és aplicable a 

aquest. 

3. Ping Pong. En un solar d’aquestes dimensions hi cabrien perfectament unes deu 

taules de ping pong de les que estan preparades per l’aire lliure. També pot ser 

autogestionable. 

MILLORES A L’EIXAMPLE DE MAR 
AV Barri de Mar 
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4. Parc per la canalla petita. Crear-hi ombres amb pèrgoles  modernes i compartir 

l’espai amb un sorral de dimensions considerables i jocs infantils a l’aire lliure. Bancs  

per seure i font. 

ZONA 3  Serveis En una de les cantonades de l’edifici, amb una inversió petita i molta 
imaginació, s’hi podria obrir un bar tipus quiosc, amb poques taules i ombrel·les a l’exterior i 
una sala amb taules a l’interior amb revistes i diaris perquè la gent pogués anar a llegir, 
conversar, reunir-se etc.  Des de l’AV del Barri de Mar no som partidaris de propiciar més 

bars doncs creiem que el barri n’està saturat però aquest seria per: 
 Donar serveis WC i beguda i entrepans a tots els usuaris de les zones descrites 

anteriorment. Té més sentit que el que  s’ha fet per “donar serveis als jugadors de 

petanca” al final de moll de ponent. I és imprescindible no repetir-ne els errors. 

 Seria un lloc de reunió i aixopluc dels usuaris. 

 Començaria a donar sentit a un edifici que s’està malmeten. 

 Caldria aïllar aquest petit espai de la resta de l’edifici perquè el cost fos el menor 

possible. 

 Caldria pensar aquesta intervenció perquè fos el màxim de compatible amb una 

actuació posterior molt més important. 

 

FASE II  Edifici CALDERES 
Qualsevol persona que hagi donat un tomb pels diferents edificis dels Centres Cívics de 
Vilanova s’haurà adonat que el que ocupa el Centre Cívic de Baix a Mar, tot i ser un edifici 
amb una façana magnífica i molt ben situat, està en unes condicions molt precàries i no 
reuneix els requisits per la utilització prevista. Creiem que ha arribat el moment de començar 
a pensar en invertir en l’Edifici CALDERES  com al nou centre cultural del barri. 

1. Necessitem un centre amb espais adequats a les activitats d’un Centre Cívic però 

també del barri en un sentit molt més ampli. 

2. Perquè es necessita al barri una biblioteca que sigui també espai d’estudi obert fins i 

tot en els períodes d’estiu i èpoques de vacances escolars i, especialment, en 

èpoques d’exàmens. 

3. Perquè és un element clau per evitar la degradació de l’Eixample Mar. 

4. Perquè és un element de reforç important del que es pot haver fet en la FASE I. 

5. Perquè pot ajudar a la recuperació de l’interès per part de promotors i compradors 

dels immobles que estan acabats però no venuts i dels que estan inacabats. 

6. Perquè no és un edifici que s’hagi de projectar sinó que és un edifici que ja el tenim, 

que ja ens costa uns diners de manteniment sense utilitzar-lo, que ja ens va costar 

un preu alt doncs va ser part de la negociació amb els promotors particulars del 

desenvolupament de l’Eixample Mar. Perquè alguna cosa n’haurem de fer, oi? 

Com es paga (a part dels recursos FEDER, Diputació, etc)? El manteniment ja ara és un 
cost. Enderrocar?  La nostra posició seria no enderrocar, mantenir el criteri inicial de valorar 
aquest edifici però demanem que aquesta valoració s’ajusti a les necessitats, es a dir, si 
el que és important de l’edifici no és el seu valor arquitectònic sinó simbòlic, la seva 
estructura es podria modificar a criteri de satisfer-ne els usos previstos.  

És evident que el Centre Cívic de Baix a Mar necessita unes inversions i les necessita 
urgentment. Fem doncs un pressupost del que costaria i ja el destinem a l’edifici nou?  

L’edifici projectat a la plaça del port, si seguim el que diu el projecte guanyador, costarà 
molts diners i encara a hores d’ara ningú sap la seva finalitat. Sembla que una part es 
destinaria a temes de barri com donar lloc algunes de les activitats del Centre Cívic. Donat 
que ports de la generalitat és una administració (es a dir, que ho paguem entre tots), 
podríem destinar els recursos d’aquest edifici al de les CALDERES que ja té sentit  i ús, al 
nostre parer. Fins i tot es podria valorar el cost de la part d’aquell edifici que estaria destinat 
a temes de barri i, renunciant-hi, destinar-ho a l’Edifici CALDERES. També cal tenir en 

compte que ja no es destinarien més diners al manteniment d’un edifici mort (Edifici 
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CALDERES) perquè seria un edifici viu i deixaríem de tenir la despesa de l’edifici actual del 
Centre Cívic. Això sense valorar les repercussions ja comentades de la revitalització de la 
zona. 

És evident que per posar la biblioteca, el centre cívic, sales de reunions i d’altres grups 
associatius, sala d’exposicions, alguna aula,  un mini quiosc, etc., per molt polivalent que es 
vulguin fer els espais, potser en faltarà. Per això proposem donar una prioritat als usos 
deixant fora els que no hi càpiguen i buscar-los-hi  una altra ubicació però  primordialment 
cal estudiar si, modificant els volums de les plantes superiors, seriem capaços de concentrar-
ho tot en un sol edifici. Ens estem referint  bàsicament a les terrasses de les plantes 

superiors que podrien ser cobertes en tot o en part i utilitzades. 
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En ciutats molt més petites que Vilanova, tenen els seus habitants el 

privilegi de poder assistir a audicions de música barroca i cants gregorians o 

inclús cantates de “madrigales” en llocs molt adients com són alguns tipus 

d’esglésies. A la nostra ciutat en tenim una d’església i que exclosa per al 

culte, podria perfectament adaptar-se per tocar-hi concerts, sintonies, 

cantates de Bach o també per la música tradicional. Em refereixo a un 

temple que està considerat com dels millors en el seu estil arquitectònic, 

l’església dels Josepets de l’antic convent dels carmelites.  

 

PROPOSO:  

Que l’església en qüestió sigui netejada (és possible que no s’hagi de 

restaurar quasi res), el bestiari folklòric vilanoví es pugui allotjar en un altre 

espai i que es posi en mans de les persones i institucions adients, per 

efectuar una reconversió com a lloc de gaudi per amants (o no) de la 

música.  

 

I d’esquitllada recuperar un patrimoni ciutadà que porta un camí inequívoc 

cap a l’abandó intel·lectual, religiós i arquitectònic.  

 

El senyor de Sambassar no ens ho perdonaria mai.   

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

RECONVERTIR L’ÚS DE L’ESGLÈSIA DELS JOSEPETS 

Ramon Guinda Bou 
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Antecedents 

 

L’espai que hi ha entre la via del tren i la ronda de la Mar Mediterrània 
entre el carrer de Roger de Llúria i de Joan d’Àustria.  
Es un espai que s’hi pot accedir fàcilment. 
 

 
Antecedent 1  
L’espai és freqüentat sovint per nens i adolescents, per jugar a les vies del 
tren, per fer el “botellón” etc. És una zona que ha quedat com marginal on 
es fan intercanvis de droga i objectes robats.  
Molts adolescents amants del risc posen obstacles a la via o fan juguesques 
quan passa el tren. També és utilitzat per fer-se selfies en el moment que 
passa el tren o s’estiren a la via per comptabilitzar quantes hores poden 
resistir abans de que passi el tren. Els trens quan passen per la zona “piten” 
estrepitosament. Hi ha antecedents de persones que s’han suïcidat i també 
la mort de dos nens quan es van lligar unes cordes a les cames i es van 
posar un a cada banda de la via amb l’objectiu d’aturar el tren. Aquests 
nens anaven al centre d’esplai Auxilia, un centre que hi havia a Vilanova i la 
Geltrú per nens discapacitats i nens amb problemes socials, el qual jo era 
monitora. Estem parlant de fa 30 anys.  
Per una altra banda, molts vianants, gent de la tercera edat, esportistes o 
famílies que van a la platja, per no passar pel passa sota la via travessa la 

via del tren, travessen la via per uns punts que hi han en aquest tram. 
(tenim documentació gràfica 

 
Antecedent 2  
L’espai consta de diferents espècies d’arbres i arbustos. Fa algunes dècades 
era visitat per estudiants universitaris de biologia concretament de la UB per 
estudiar la biodiversitat existent en aquesta zona. Cal ressaltar que molts 
ocells nidifiquen a la zona, alguns observats són puputs, tallarols, merles, 
garses, tórtores, gafarrons entre d’altres i també aquest any hem vist 
esquirols i en altres ocasions eriçons. En aquest espai durant l’estiu es fa 
servir com un aparcament. Com no es posen multes, tot hi haver la senyal 
de prohibit parar, els cotxes entren a la zona de mala manera arrabassant 
tota la vegetació existent, trencant arbres, erosionant el terreny, llençant 
deixalles, espantant als ocells, i aparcant al costat mateix de la via del tren. 
Jo he vist com una persona arrancava branques d’un arbre per posar el seu 
cotxe. (tenim documentació gràfica)  

 

MILLORES A L’ESPAI SITUAT ENTRE 
LA VIA DEL TREN I LA RONDA DE LA MAR MEDITERRÀNIA 

Margarita Serra 
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Per altra banda la gestió dels espais arbrats com aquest no segueixen 
criteris de respecte mediambiental. Fa pocs mesos, l’empresa contractada 
per l’Ajuntament (Valoriza) va fer una acció al pàrquing de davant i van 
deixar sense branques tots els pins a on nidificaven un munt d’ocells. 
 
Aquesta zona està plena de deixalles, preservatius, matalassos, rodes de 
cotxes, mobles, roba, escombraries, andròmines, papers etc. (tenim 
documentació gràfica). Tenint en compte l’antecedent 1 i el 2, volem: 
 

 

Proposta : 
 
Millorar l’espai situat entre la via del tren i la ronda de la mar Mediterrània, 

entre els carrers de Roger de Llúria i de Joan d’Àustria, amb un seguit de 
mesures com per exemple: Posar una tanca per impedir l’accés a la via del 

tren i també per evitar que la gent travessi pels diferents punts, posar 
pilones per evitar l’accés dels cotxes al llarg del tram, reconèixer i protegir 

la zona pel seu valor natural, que es faci un mantenim de la zona amb 
criteris de conservació, mantenir neta la zona i augmentar la vigilància 
policial a la zona esmentada. 
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El proper 10 de desembre es compleixen 19 anys de l’ 
agermanament de la nostra ciutat amb la ciutat de 

Matanzas a Cuba. 
 
Aquest fet és molt desconegut per bona part de la 

població vilanovina. 
 

La població que sí el coneix, no te quasi cap referència 
dels motius, de les similituds, de la cultura 
comuna…que ens uneixen amb Matanzas. 

 
Per tot això us volem proposar que: 

 
- cada any, al voltant de la data en que es va signar l’ agermanament, 

es realitzi per part de l’ Ajuntament, una  

 
JORNADA CULTURAL,  EN RELACIÓ A MATANZAS. 

 
En aquesta jornada, es podran posar de manifest els diferents aspectes que 
en uneixen i també aprofundir en la cultura cubana en general. 

 
El format pot ser variat, i canviar cada any : poesia, conferencies 

històriques, aproximacions a la realitat del  
Matanzas actual, patrimoni arquitectònic… 

 
Aquesta jornada quedaria inclusa en la programació anual de l’Ajuntament, 
en el departament que li pertoqui. 

 
 

Esperem la vostra aprovació. 
 
Gràcies! 

 
 

 
 
 
 
 

VISIBILITZAR L’AGERMANAMENT AMB LA CIUTAT  
DE MATANZAS CUBA 

Casal d’amistat Cuba-Garraf, “Camilo Cienfuegos”, 
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ANTECEDENTS: 
 
16 de novembre de 2013. Primera Assemblea Municipal Oberta de VNG. 

S’aprova la proposta de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient 

(APMA) de, entre d’altres punts, que es reprengui el Consell de Medi 

Ambient. 
 
COM HA ANAT DES DE LLAVORS? 
 
 
CRONOLOGIA DE LA SEGONA ÈPOCA DEL CONSELL DE MEDI 
AMBIENT 
 
24 de juliol de 2014. Consell de Medi Ambient. S’acorda convocar la 

comissió permanent per a preparar el proper consell, el dia 18 de setembre 

a les 7 de la tarda; i el Consell/Fòrum el dia 4 d’octubre. 
 
18 de setembre de 2014. Reunió Comissió Permanent (14 persones, tots 

els assistents). 
 
16 d’octubre de 2014. Consell de Medi Ambient. Conferència de 

l’Arquitecte Municipal Camil Queraltó sobre urbanisme. Debat gairebé nul. 
 
27 de novembre de 2014. Consell de Medi Ambient. Van haver‐hi tres 

punts prefixats des de la regidoria, va haver‐hi temps per fer un cert debat. 
 
2015. Durant aquest any No es convoca el Consell. 
 
16 de febrer de 2016. Consell de Medi Ambient: Molt malament. Massa 

temes, pel poc temps. Ordre del dia imposat per la presidència. Participació 

gairebé nul∙la. Debats impossibles per manca de temps. No hi ha propostes. 

No s’aprova cap acta. No es pren acta de la reunió. 
 
 

Què diu el Reglament del CM de Medi Ambient, i dels altres consells, i que 
no es compleix: 
 

Reunions ordinàries cada 4 mesos. Això vol dir 3 a l’any.  
Una comissió Permanent que elabora l’ordre del dia junt amb 

la Presidència. Concretar un calendari anual.  
Secretari/a que pren acta de la reunió. 

 
 
 

 

COMPLIMENT DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT 

APMA 
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PROPOSTA: Que es compleixi el reglament del Consell de Medi Ambient i 

Sostenibilitat per garantir la participació i enfortir la democràcia. 
 
PONENT: Jaume Marsé Ferrer (Agrupació per a la Protecció del Medi 
Ambient, APMA) 
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Donat que des de l’Escola i l’AMPA Sant Jordi tenim permís per l’ utilització 

de l’espai on estava ubicada l’Escola Pasífae, fem la proposta de que es 

posin medis per millorar la seguretat del nostres fills, en el trasllat 

d’aquests cap a aquest espai, i que es pugui ubicar un pas de vianants, així 

com unes bandes sonores entre l’Escola Sant Jordi i l’Espai Pasifae, al 

carrer Maria Isabel Ventosa. 

 

També fem proposta d’un “pipí Can”, i espai per animals companyia a la 

rambla Sant Jordi, ja que els nens, per arribar a l’escola o a casa, han de fer 

meravelles per no xafar les defecacions del gossos, que també trobem molt 

properes a la zona de gronxadors, i de la zona de jocs que es troba al mig 

de la Rambla. 

 

Pel que fa la seguretat de la Rambla Sant Jordi, també caldria augmentar 

les bandes sonores en tots els passos de vianants de la Rambla Sant Jordi 

en general, així com les senyalitzacions al terra, i senyals pels cotxes del 

camí escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT  

AL VOLTANT DE L’ESCOLA SANT JORDI 

AMPA Sant Jordi 



 
 
 
 

4a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  
Dissabte 26 de novembre de 2016, a les 18 h a Neàpolis 

  

 14 

 

PROPOSTA COL·LECTIVA IMPULSADA PER ASSOCIACIONS DE MARES 

I PARES D’ALUMNES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Què és un camí escolar? 
És un itinerari d’anada i tornada a l’escola segur, acollidor i formatiu, 

dissenyat entre els recorreguts més utilitzats per famílies i alumnes. 

 
Quin és el seu objectiu? 

El camí escolar pretén fomentar l’autonomia dels alumnes, essent una 
expansió del projecte educatiu que promocioni els hàbits saludables i la 

mobilitat sostenible, i sensibilitzi sobre convivència i integració, 
impulsant a la vegada l’accessibilitat dels equipaments per a tothom. 
Educació vial, convivència, seguretat compartida, recuperació dels espais 

públics pels infants i joves, i promoció de la salut, són aspectes claus dels 
camins escolars. 

 
Com es defineix un camí escolar? 

 
Els elements que el defineixen són: 

 
 
- Amplada de les voreres que permeti un trànsit dels vianants fluid, 

còmode i segur. 
 

- Passos de vianants senyalitzats, amb guals (rampes) i respectats pels 
conductors. 

 
- Paviment i traçat que convidi als vehicles a circular amb precaució. 
 

- Opcions sostenibles d’accés, com ara transport públic i carril bici. 
 

- Il·luminació adequada i suficient. 
 

- Arbrat i mobiliari urbà agradable. 
 
- Senyalització pròpia de “Camí Escolar” 

 
- Identificació dels “Comerços amics” implicats en el projecte al llarg de 

l’itinerari. 
 

CAMINS ESCOLARS: PROMOVEM ESPAIS PÚBLICS  

PER A INFANTS I JOVES 

Diverses AMPA   
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Per què són importants els camins escolars?  
 
El curs vigent s’han matriculat als centres educatius de Vilanova i la Geltrú 

més de 9.200 alumnes, entre primària i secundària, als que cal afegir les 
llars d’infants. Aquests alumnes, les seves famílies i els professionals que hi 

treballen, constitueixen un col·lectiu nombrós, amb necessitats de mobilitat 
comunes, amb una mitja de 3 desplaçaments al dia, el que suposa una 
concentració de desplaçaments difícilment comparable amb cap altre 

col·lectiu. Però no és només això; els camins escolars són més que una 
qüestió de mobilitat, sostenibilitat i seguretat, és també una qüestió de 

salut, de convivència, i del model de ciutat i de societat que volem ser. A 
Espanya, segons una investigació realitzada el 2009, el 70% dels nens i 
nenes de primària no van mai sols a l’escola. La investigació conclou 

que a partir dels 8 anys els infants tenen la capacitat de moure’s sols pel 
seu municipi, però que a la pràctica no gaudeixen ni desenvolupen aquesta 

capacitat, malgrat que són diversos els psicòlegs i pedagogs que subratllen 
la importància de fomentar la seva autonomia pel seu desenvolupament 
psicològic i psicosocial. 

 
 
Per què presentem aquesta proposta? 
Si bé els camins escolars ja estan contemplats al Pla de Mobilitat de la 
nostra ciutat, cal que la comunitat educativa n’estigui implicada des del 
començament, donat que som qui millor coneix la realitat dels accessos als 
nostres centres. Volem participar d'aquest procés impulsant-lo, donant-li 
major visibilitat i prioritat. És per això que volem presentar les propostes 
que s’han canalitzat a través de les 11 ampas que s’han volgut sumar a 
aquesta iniciativa conjunta, i que s’estan desenvolupant per poder 
presentar-les de manera més detallada a l’AMO, incloent el seu itinerari i 
mesures concretes. 
 
 

 

Fem de Vilanova i la Geltrú un referent en camins 
escolars i en espais públics respectuosos amb la 

infància, segurs i motivadors pels joves. 
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Aquesta proposta no pretén altra cosa que explicitar una opinió sobre la 
conveniència, a l’hora d’urbanitzar aquest espai, de deixar una zona 
d’aparcament per a un número limitat de cotxes. 

 
Els motius?. Partint de no ser radical en aquest tipus de propostes, per tal 

de fer compatible els diferents interessos i afectacions que pot suposar 
aquesta actuació, suggereixo respectar un aparcament per a 80-100 cotxes 
just en paral·lel al recorregut final de la desembocadura del torrent de la 

Pastera. 
 

Entre d’altres raons per: 
 
1.- Deixaríem sense aparcament a molts veïns d’aquella zona que no 

disposen de pàrquings particulars (molts d’aquells edificis es van fer sense 
aparcament subterrani per problemes amb la capa freàtica), ni lloc en el 

mateix passeig Marítim. Es pot observar la seva utilització actual en 
qualsevol moment. 
 

2.- Deixem sense aparcament de cotxes els visitants del nou Espai Far. Tant 
per la seva activitat museística, com a punt d’informació turística o per a les 

activitats paral·leles que s’hi puguin realitzar al voltant.  
 

3.- No estem parlant de la preservació de cap paratge ni reserva natural, 
sinó que aquesta esplanada no és més que l’acumulació de terra i sorra feta 
a partir de la construcció del port els anys 1940, en un estat 

d’abandonament més que evident. 
 

4.- L’immens espai de què estem parlant, ha de ser suficient com per fer 
compatible una zona d’aparcament, potser just a l’entrada com he dit 
abans, amb la urbanització d’un espai natural. I dic urbanització, perquè el 

que hi ha ara és un espai completament deixat.  
 

5.- Per últim, deixar sense aparcament aquesta platja suposarà un problema 
de molt difícil solució per a la gent que ve de fora a l’estiu a passar-hi el dia.  
Com a qualsevol proposta, es tan plausible com qüestionable i subjectiva. 

Però personalment, i més en aquests cassos, no crec en les solucions 
maximalistes. 

   
 

 
APARCAMENT A LA PLATJA DEL FAR 

Rafel Mestres 


