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EL CONELIClE...DE..CA

A.:/'entorn .del modelde ciutat,quevolem
Jaume-Ram~n Mateu

V Ivim en una societat
democrática. Entenem

. que .els. .valors
principals que els responsables
püblics de totes les
Administracions haurien de
practicar '8ón:' a) afavorir al
máxim la participació de les per-
sones en els temes públics que
els afecten, bjrespectar.Ia
voluntai popular en tot moment,
ja que elsgovernantsfan l'acció
de govern en nom irepresentació
deIs ciutadans, .

L' Administració munici-
.pal, per la proximitat amb el
cíutada.és un exemple modelic
per a la' praxi d'aquest valors
democrátics, El Pla General
d' Ordenació Urbana (pGOU) és
uua de les actuacions municipals .
més clares que ha dereflectirla
voluntat dels ciutadans, ja que
fins i tot arriba a -(enir més .
contimütat i transcendéncia que'
uu període electoral de. 4 anys
d'un equip de govern. Aquest
PGOU aprovat provisionalment
per l' Ajuotament de Vilanova i
la Geltrú, segons el nostre
entendre, hauria de participar son liumils i jubilades ..Tot aixó ..
més d'aquests principis en els ciutadans no ho han sabutfins
a1guns punts cabdals com s6n' que el: nostre col-Iectiu, .ara
l'aprovaéi6 o, rebuig d'alguns Associació de Ciutadans :
Peris que hi consten i que .: Defensors del Case Antic, ho
defineixen un model de ciutat.. .hem .denunciat als mitjans de
Lapropia actuació de I'equip de comunicaci6 ihem presentat
govern municipal hauria de ser unes al-legacions a la Comissi6
clara i rotunda en la defensa.de Territorial d'Urbanisme de la

. la voluntat del ciutadans. Generalitat per tal que no aprovi
Quan es defineixen diver- el PGOU en aqúests punts.

sos Plans Especials de Reforma
Interior, tals com el de Cap de Canvi de model
Creu i del Case .Antic, que deli-
miten uns espais, s' afecten uns
edificis, es marquen i dibuixen
enderrocs de 44 cases históriques
antigues en uns plánols, per fer
cases naves i perllongar una ram-
bla, s'esta conceptualitzant un
model de ciutat del qual caldria
informar amb detall i fer partid-
paractivament els ciutadans, per
tal que diguin si ho creuen
encertat 'o no.' Tot i que
l'anomenat PERI Cap de Creu ha
estat a exposici6 pública 6 cops.
del 1978 fins al 2000, el fet és
que no lia estat conegut per la '
gent, ja que ningú explicava
clarament la seva necessitat, la
valoració deIs pros i centres, i
sobretot per a quin model 'de
ciutat servía, Els ciutadans saben.
ara que, si aquest PERI no eúe-.
tira, s'enderrocaran les 44 cases
historiques esrnentades, es
construiran, en ,el mateix 110c
a1tres cases .de més alcada i la
gent que hirviu actualment

.s'haura de réubicar allá o en
altres 1I0cs de forma que tingui
un "tracte just". Al mateíx temps
la 'ciurilt deVilanova haura
perdut ,una part del -seu case.
antice La possibilitat d'allargar
un vial, sense saber la seva
necessitat, justifica els dan;s
irreversibles tant en els. edificis
antics com en les persones que
hi viuen, la majoria de' les quals

Imatge, deis portaveus de l'Assecíacíédé Ciutadans defensors' del Case Antié

possibles·. processos.
.administratius respecte el PERr
Cap de' Creo, dierit que es
seguiran 10 passos, si la propia
aprovació defmitiva del PGOU,
amb la inc1usi6 dels PERI
conflictius no esta feta encara ?La
nostra Associació ha presentat

.al-legacionsa la Comissió Terri-
torial d'Urbanisme de 'Ia
Generalitat, basades en defectes
molt greus sobre la justificació
municipal del PERI Cap de Creu

'1 del Case Antic:
, ·a).Quan unAjuntarnent

proposa delimitar una área per
poder fer-hi un PERJ; traumátic
que portara un enderroc de
moltes cases, caldria haver-hi
incorporat, en la justificació del
pla, uns estudisprevis d'impacte
arquitectónic, cultural, historie,
arquelogic i social, per tal de va-
lorar la transcendencia d' allo que
es proposa. .

b) Quan una 'de les
.justificacions, per incorporar un

P~RI traumátic en un PGOU, és
la prolongació d'un vial, caldria
haver incorporar, en els motius
de la justificació, un informe de
vialitat .on s'indiqui, per
exemple.I' absoluta necessitat de
fer el vial, donat l' increment
incessant del tránsit en aquesta
zonadel.case antic, cosa que és
imprescindible per a lapromoció.
de la . zona -i que > les
comunicacionsdel centre, de .Ia
vila amb I'exterior no s6n
possibles per cap altre punt, etc.

b ' e). Quan es defineix un Peri/lLapassi .hitat " Casc Antic, caldria justificar per
d'allar,gar.un vial, que s'han agafataquests Iímits i

be ' no d'altres, -ja qu~ hi ha unes
sense 50 . no sevo característiques objectives que 61
. necessitat, I"Ustifica· determinen, basades en uns in-

. formes documentats.
. e/s danys'en les cases i Cap d'aquests informes

les persones?/I I' Ajuntamént no I'ha fet. Per
, tant, la proposta municipal hauria .'

Amb aquest.Pfíkl es vol
canviar el model de ciutat que es
basa en prótegir 1 fomentar la
rehabilitaci6 de la totalitat del seu
case antic, El de Cap de Creu
-escapcala el case antic i trenca
la unitat histórica de la vila, Les
44 cases que s'enderroquin no
formaran part de la unitat

. histórica ja 'que nohi serán. Hi
estan d' acord els ciutadans amb
aquest model de ciutat. que fa
perdre aquestes cases .del nucli:
historie de la' vil a ? Hi estan
d'acord, els ciutadans, amb el
trauma que'patiran iamajoria de
les persones graos, que han fet
el llóable esfore de defensar el
patrirnoni historie d'una part de
la ciutat, que és casa seva~.i ara
es trobaran amb el dilema de de;
cidir on han de reubicar-se? Ha
fomentat, I'equip 'de govern, hi '
participació de la gent per veure
'1' opinió dels ciutadans? Com
I'Ajuntament P9t avancar

.'

de ser rebutjada per fa Comissió
Territorial d'Urbanisme, per fal-
ta de justificaci6 técnica suficient
i, per tant, és arbitraria. En la
nostra Associaci6, estem
treballant en el sentit d'elaborar
uns informesque estudim el case
antic i ~I seu valor patrimonial,
cultural, historie, arquitectonic i
arqueologic .: Volem demostrar
alío que és evident pero amb la
máximaaíccumentació. Volem la
seva r~haóilitaci6 sense
exclusions ¡la seva promoció
económica i social. Demanem la
col-Iaboració de tots els
ciutadans interessats a ajudar-nos
fent-se membres de la nostra
Associació, Volem I'anul-lació i
la retirada del PERI Cap de Creu
ja que creiem en ¡ID. model' de
ciutat que defensi la identitat del
seu case antic. Aquesta identitat .
és un patrimoni centenari, d'uns
vems actuals i dels seus
avantpassats. El' cost de la

.destrucciód'uo patrimoni no pot
avaluar-se, ni fer-se de forma a1e-·
·gre amb un. PERI concret,
amagat dios un PGOU. Caldria,
en tot.cas, reflexionar sobre dos
models de ciutat: El de ciutat que
protegeíx i rehabilita tot elseu
patrimoni historie i el de ciutat
que posa preual seu patrimoni i,
si convé, el ven per unes naves
quotes de prosperitat, tot i que
aIguns en diem especulaci6, ja
que .posa preu a coses que no
n'haurien de tenir,

IVo/em la rehabilitació
del PERICap de Creu

sense excfusions,
i fambé la

sevo promoció econo-
mica isocioi"

Allo més sorpenent, pero,
d' aquest tema deIs PERI, ha estat
el fet que l' Ajuntament de

. Vilanova i la Geltrú, fent un' acte
de confianca en els principis
democratics básics esmentats
incialment, convoca una
Audiencia Pública al CFO la
Paperera, per coneíxer la
voluntat deIs ciutadans. E1s
ciutadans lIiurement hi van,
expressen la seva opinió, parlen,
manifesten els seus sentiments i
el tipus de ciutat quevolen. Volen
rehabilitar casa seva i, així l'ajut
de les Administracions, es
rehabilitara tot el case antic, És
la seva contribuci6 al prestigi de
la ciutat i a laconservaci6 i

.potenciacíó de¡' case antic. Cap
ciutadá no va expressar-se en
sentit contrari. Va ser una opinió
unánime, Tothom podia anar en
aquest acte i expressar el seu punt
de vista .. Tothom va coincidir.
Aleshores cal preguntar-se: no va
ser alló, l'expressió de la voluntat
popular? Que més fa falta? Per
que l'equip de govem es dedica
a escoltar la voluntat popular
pero no esta disposat a fer-ne cas,
esborrant i retirant el PERI,

.desafectant l' área, donant
llicéncies de rehabilitaci6 als
propietaris que volen millorar
casa seva i, per tant, l'área del
case antic, així com llicéncies per
a nous habitatges, d'acord amb

. les normes generals
arquitectoniques .existents en el
case antic, per tal de manteuir
una unitat urbanística? És que
costa molt, complir els valors
dernocratics basics?

És cert que cal manteuir el
diálegentre l'Ajuntament i totes
les entitats interessades, La
nostra entitat hi esta disposada,
pero no a.acceptar la prepotencia.
Cal cornplir els valors
democrátics básics. Si es convo-
quen actes per conéixer la
voluntat popular, un cop aquesta
és coneguda.. cal actuar en
conseqüencia.jaque, d'una altra
manera, a part de ser
antidernocratic, molta gerit no
sabrá quins interessos s' estan
defensant ni per que. Cal
defensar el model deciutat que
volen els 'ciutadans de Vilanova
i la Geltrú i fer les accions que
calguin a nivel! municipal. El
PGOU ho hauria de reflectir.
Nosaltres llnitem per salvar i re-
habilitar tot el case antic de
Vilanova i la Geltrü. Entenem
'que aquesta és la voluntat popu-
lar expressada fins ara i no
entenem que I'equip de govem
municipal no comparteixi
aquesta voluntat quan els fets han
estat evidents i no hauriade pre-
sentar dubtes per a ningú,

És que caldrá la
mobilitzaci6 ciutadana, per
resoldre tots aquestsdubtes, quan
no n'hi ha prou amb la forca deIs
fets i 'dels raonaments lógics?

Iaume-Ramon Maseu és president
de l'Associació de Ciutadans
defensors del C~s¿Antic
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A- l'entorn del PeriCap de Creu
graim elreconeixement-
que esfa de l' obertura de
debats .públics en temes
d'Interés general per la
ciutat ja que aquesta és una
voluntat natural de l' equip
'de govem . En aquest cas,

pero, voldríem matisar que del tema que
parlem, el PI~ Especial de Reforma Inte-
rior (PERI.) Cap' de Creu, ha estat a
informació pública sis' vegades durant els
anys ~1978,1979;1991,1994,1999 i 2000.
De totes aquestes convindria senyalarque
en 1979,1991, 1994 i 1999 es van celebrar
debats públics, iI~bats' televisats,
exposicions grafiques i publicacions
monográfíques durant forca dies al voltant
del Pla General on s'incloía , COInmoltes
d' altres actuacions, l' anomenat pERI Cap
de Creu. 1especiaIment voldríem afegir
que la penúltima exposició pública es
perllongá al llarg de més de sis mesos amb
debatsinclosos, amb explicacions del Pla a
tots els coJ.lectius que ho van demanar.
Prova d' aixó és que col-lectiustan diversos
com les AAVV o els professionals de
l' arquitectura van presentar diverses
al -legacioris al text proposat. .

Desconeixem la personalitat dels
signants de la carta. Podem entendre i
acceptarque nohagin pogut assabentar-se
de l'exposició.püblíca, pero d'aquí a afir-
mar que és la primera vegada que s' obre .
unprocés participatiu en el debat de
I'urbauisme hi ha una enorme distancia. En
cada epoca s'ha aplicat el mecanisme que
s'ha considerat més directe i oportú pero
en totes elles s'ha seguit escrupolosament i
generosament alló que assenyala la
legislaci6 i el procedirnent per salvaguar-
dar els interessos légítims de tothom,

Amb aquest debat hom volteuir més:
opiuions i reflexions, Es parla en 1<1 carta
de greus errors de planejament, Cal dir
d'antuvi que tota obra humanaestá sotmesa
a possibles errors, Segur que és així. Segur .
que el document del Pla -General
d'Ordenació Urbanística conté errors
materials que al llarg de lessuccessives .
revisions es van esmenant. pero després de
llegir degudament i amb atenció la carta
oberta, enlÍoc queden explicitais els greus
errors. En tot cas podem deduir que es dis-
crepa d'algun aspecte concret deI"Pla Ge-
neral. La discrepancia és legítima, pero no
deixa de ser un element d~opiui6 i, per tant,
amb diversitat de posicions. Opinar, creure,
proposar actuacions en el Pla. General no
vol dir error, ui vol dir que qui opina el
contrari del que es proposa tingui la ra6.
En algunes converses que hem tingut amb
ciutadans i ciutadanes afectats pel PERl.
Cap de Creu 'no sabem si s6n els mateixos
que escriuen la carta oberta - hem convingut
'que ni. nosaltres corn Ajuntament, ui els
veíns afectats, estem en disposici6
d' atorgar-nosni la veritat ui la ra6 absolu-
ta. 1, per tant, el debat, sense apriorismes
desqualificadors ni excloents, sera un bon
pas per aprofundir, aclarir termes i
conceptes i enriquir la nostra opinió per
decidir:

Es' comenta en la carta oberta "El
Case Antic defmit en el Pla Especial de
Reforma Interior (pERl Case Antic) ha
d' abracar la totalitat de la nostra historia
urbana antiga,cosa que, per ara, no fa." Ens
sembla que existeix un cert grau de
confussió respecte a aquest tema. El PERl
no defineix que és el nucli antic, sin6 que

'assenyala on es considera que cal fer
actuacions per evitar que s' aboqui a un
procés d'ehvelliment físic isocial. Un PERl
per definició ha de voler dir necesssríament
intervenir: en el nucli urba amb la finalitat
de descongestionar el sol urbá, la creaci6
de dotacions urbanístiques i equipaments,

Govern Municipal de l'Ajuntament deVilanova

el sanejament debarris, la resoluci6de
problemes viaris o problemes d.'estética, de
millora del medí. ambient, de millora de

· serveis públics, o altres fins ánálegs,
. LareaIitzaciód'un PER! és un trámit

·transparent i obert, amb un. procés
participatiu, ¡',que cerca l' equilibri deIs
legítims interessos de tothom amb un'
procés per desenvolupar-lo - que s'exposa
més avall- i que il-lustra que som a I'iníci
d'un nou debat, d'un ptocés de diáleg amb
tothom que hi vulgui participar, cálid i obert.

I escoltar, és també, l' objectiu de
l' Audiencía Pública que es va fer dies
enrera al CFO La Paperera, la qual també
pot ésser valorada des de molts vessants.
Aquesta fou una mostra més de lavoluntat
de dialeg, d"escoltar, d'avancar apoc. a poc,

·implicant a tots els interessats/des. Aquest
és l'estiI de treball d'aquest Ajuntament.

El procés adrninistratiu .que ha de
seguir un Pla'Especial de reforma Interior

·és el següent: . .
1. Realitzarun estudi previ de la

realitat física (edificis, serveis, etc.) , social
(residents, propietaris, llogaters, etc.) i

minimitzar elsefectés socials i garantir-ne
la viabilitat. El Pla Especial .de Reforma
Interior esdevé així, un pla integral.

6. Aquest document ha de ser aprovat
iuiciaIment per l' Ajuntament i exposat al

.públic, novament, un tnínim d'un mes, amb
comunicació personaIitzada a tots/es elslles

. diréctament interessats/es.
Novament s'obre, per tant, respecte

a aquest document modificat i acabat, un
termiui per presentar al ·legacions.

7. Estudiades aquestes, l' Ajuntament
decideix quines modificacions o esmenes
considera opórtü introduir, i fet aixó el Pla
Especial s' aproya provisionalment i es
remet a l'Honorable Conseller d'Obres
Públiques i Urbanisme,

8. És a aquest a qui té la competencia
de l' aprovaci6 definitiva delPla, previ in-
forme de 'Ia Comissió d'Urbanisme de
CataIunya.

'9. Si el. Conseller l'aprova
definitivament, qui no esta d'acordamb la
resoluci6, pot recorrer per la via contencio-
sa-adrniuistrativa. .

10. Fins que el Pla no és aprovat

económica (activitats comercials, etc.)
2; Redactarun avanc del pla especial

a la vista de l' estudi previ, i deIs objectius.
Aquest es tu di haurá, .a gran s trets,
d'explicitar, désenvolupar i proposar
solucions. EIs criteris en' que aquestes es
formulen i avancar els ajustos necessaris a
la proposta del Pla General per resoldre els
'problemes d'ordenació de l'edificaci6, de

· tractament i ús de l' espai püblic, de la
dotació d'aparcaments, de l'assignaci6
d'usos als edificis i als s61S, i d'implantaci6
de xarxes de serveis.

. Així mateix, estudiara les
conseqüencies socials i económiques de
l' execució del pla i avancará els tipus de
mesures que garantiran la defensa deIs
interessos de la poblaci6 afectada.

. 3. Aquest document s'exposa 'al
püblic durant el termiui d'un mes, com a
rnínim, es notifica personaIitzadament a tots
els interessats (propietaris, arrendataris,
etc.), s' explica i es debat amb particulars i
amb entitats interessades, NXo d6na lloc a
desacords, acords iJo propostes d' esmenes
o altematives que es concreten en escrits iJ
o suggeriments.

4. El resultatd'aquest procés s'exa-,
mina, avaluai es conclou amb una decisi6
de l' Ajuntament, dé quines modificacions
és oportü introduir a la proposta. .

5. A continuaci6 es redacta la
proposta detallada i acabada del Pla Espe-
cial, que contindrá les correccions.
detallades de tota la proposta, incloses les

·.avaluacions economiques de les afectacions
i les despeses per a dur-lo a terme, amb
explicitaci6 de la ordenaci6 o seqüéncia a,
seguir en la seva execuci6 per tal de

definitivament no espode~~ aprovarels
instruments executius (projectes de
qualsevol tipus) ni portar a terme cap.
actuaci6: .

Resta ciar, per tant, que el procés ha
de ser net, transparent i participatiu, aIhora
que reglat iefectiu. A la ti, qui li correspon
ha de prendre les decisions que cregui millor
per a la ciutat, per als seus ciutadans i per
als ciutadans futurs. 1 aquestes decisions no.
han d' acabar sent perjudicials per a uingú,
objectivament, ni tant soIs pels que
poguessin .aparéixer iniéialment com a
afectats/des.. .

I en aquest moments el procés enea-
. ra ui ha comencat. El Pla General manté en

el seu redactat ano queja estava contemplat
des de l'any 1967. Per tant no és cert, com
s'ha assegurat, que les máquines entrarien
de manera urgent a la realització d'hipo-
tétics enderrocaments. Tínguem present que
alarmar de manera gratiúta a la ciutadauia
sense les corresponents explicacions és cer-
car .intencionadament la crispaci6, d' altra
banda, innecessária, I diem aixó perqué s'ha
pogut copsar, a partir de les trobades i en-
.trevistes que hem fet darrerament amb tots
aquells/es que· han volgut recollir
informació i intercanviar impressions, que
s' esta generant una alarma social que no
afavoreix el debat quan tot plegat esta en la
mateixa situaci6 d'encá 30 anys.

Voldríem deixar ciar també que avui
tots els.ciutadans i ciutadanes poden acollir-
se a la soJ.licituds d' ajuts a les admiuistracions
per a obres derehabilitació d'habitatges antics
sempre i quan es reuneixin les condicions entre
les quaIs no hi figura enlloc l' estar inelosos
dintre d'un PER!.

També voldríem indicar ja que en
algun altre escrit, no sabem sí deIs mateixos
ciutadans, es fa referencia' a ajudes de la
Comuuitat Europea. Voldríem suggerir no
aixecar falses esperances. Sí que es cert gue
hi ha programes europeus que han donat
suport a renovacions urbanes. AIguns
projectes, diuen els experts, han aconseguit
resultats importants en la quaIitat de vida
deIs ciutadans/es i nous models i practiques
noves en materia económica, social i
mediambientaI.

Sovint .aquestes iniciatives posen
émfasi en la necessiiat de participació des
d'un primer momentdels interlocutors
locals enI' elaboració i execuci6 del pro-
grama. Es a dir, cal avancar junts en tot el
procés que ha queda! iJ.lustrat anteriorment,
per tal de poder estar posteriormenr en
condicions de cercar totes les complicitats
que calgui.

EIs signants es pregunten també "per
que s'ha trencat la uuitat histórica de la vila
i no s'ha inclós dins del PERl case antic
tota l' área de Cap de Creu".

Davant d' aquesta pregunta permeteu-
-nos afegir-ne algunes altres: s'ha trencat
la unitat histórica del nueli antic en
peatonaIitzar uns carrers i no un altres ? O
en posar normes urbanístiques diferents á
la part alta de la Rambla i al recinte medie-
val de la Geltrú? O en obrir el carrer de
Cabanyes entre els carrers Picapedrers i de
les Tires? Entenem que no es pot parlar de
trencament de la unitat ·historica quan es
proposen actuacions i objectius concrets
sobre ámbits específics.jaque la reaIitat de
cada tros de la ciutat de 1850 no es
homogénia, .

El! relaci6 al prestigi de l' eniorn
historie de la ciutat voldríem remarcar que
es tracta precisament d' identificar quins són
els valors a salvaguardar i fer plans que no
només ho protegeixin , sinó que ho posin
en valor alhora que plantegin els
mecauismes de renovació de tot ano que
siguin capa~os de renovar, amb la finalitat ,
que els nuclis antics segueixin vius.

Ens agradaria acabar aquesta carta
posant émfasi que un deis eixos de treball
de l' Ajllntament de Vilanova i la Geltrú,
s6n evidentment, les persones. Per tant,
coincidim en la preocupacióen relaci6 a
"la gent gran i hurnil" daquesta zona,
estarem al seu costat sempre que calgui, tot
respectant i defensant també, la ciutat.

Que no es dubti que l' Ajuntament és
el primer interessat en lá salvaguarda i

,tevitalitZaci6 del Nucli Antic. L'únicama-
nera d' aconseguir que sigui una part vi va
de la ciutat i garantir la quaIitat de vida dels
que hi viuen es fer que tingui els rnateixos
ritrnes que la resta. Per tant, entenem que
conservació i revitalització van plegades i
que no es pot oblidar que revitalítzació sig-
nifica activitat comercial, de' tránsit de

. viariants, nous equipaments, i nous
itineraris.

L' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
defensa els interessos de la majoria de la
ciutat ité com a objectiu el cercar l' equilibri
harmónic' entre les diferents zones
contingudes al Nucli Antic. Pero per sobre
de tot defensará els ciutadans/es de la Vila i
els de la zona, i evidentment es compromet,
ara i sempre, que tothom tingui un tracte
just. Volem dir amb aíxo quereconeixem
als ve"ins/es d' aquesta zona - en cas que en-
tre tots/es decidim fer-hi una áctuació - la
seva opció de quedar-s'hi i, sigui llogater o
propietari, conservar la seva situaci6 actual.
Tothom que vulgui ha de continuar vivint
en un habitatge en les millors condicions.

Proposem, dones, manteuir tots plegats
la voluntat de diáleg tranquil sense augmentar
la confrontaci6 verbal que de ben segur no
beneficiara a uingú. I tampoc a la ciutat,
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EIs tecnicsdeft1nSenelRERICap deCre
. . ... - '.

Eldirectorde l'Oficinadel Pla General.creía que seriaurterror noóbrirlarambla.Samá.

REDACCIÓ' .tablernent ei del tram exls-
tent. " .

El director de l'Oficina del Miquel Orriols assenyala
Pla General d'Ordenació-Ur- _.quenoes necessíta una rarn-.
baila: l'árquitecte :municipal bla Sama de cjüatrecarrils,'

'Mquel .Qrriols"ha assequrat potsei' arnb un odosn'hl tia',
"en una entrevista amb el DIA:- prouEstracta.que puguin

RI que la.pnolonqacló de la passar servelspübtlcs.corn .
rambtasama.ésurianecés- ara el.transport. No es tracta":
sltat de l'estructura general .de fer-hí.allá la Vialaietar.i"a/' ,
viárla de' la clutat í.de la seva Per exemplificar aquest paper
reíacló.amb el terrltori. Orrl- de connexió, apunta quael
ols.rnaxlm responsabterscmc carrer Recreoésuna'via to-
del PlaGeneral, considera que .narnental i;,eÍl i:aiwi,'rio SU" "
l'obertura dela rambla 'Salva-' 'porta un transít brutal. ,
dor.Sarná i el 'PERJCap dé. ELdirector delPla General'
Creu són unáoportuni,tatqU!?tampoccreuque·l'ob,ertura de

" seria un error'delxarperdré, 'la rambla,sarna ,h'agide tenir
i qui ho-paqaria seria el rna- com a objectiu poder.'anarat
telxnucli antlc. ' , ' 'centre en cotxe, sinó crear

~', Orrlols constdera-quaet zonesde transpórtpúblic rnott
barri de Cap de creu es un, , a prop del centre. Aixf,;corisi:

',' sector urbá Inacabat, tot i -dera que cal pacíñcarel cen-s-
- ,~formarpartdelreéinte 'de tre urbáprlnclpatment a tra;'

mitjan segle,XIX:_ConSidera ,véS' de procéssos progreso'
que laxarxa de -carrers 'éssius de,restrícclé de trárislt..» .

,h,.~om'pleta_ i tnconnexa i !'!I~ _' P~roáixo s'hade:,f,:r}nillo- ;i=oto~ériadef barrl cap d-eC¡'eu.',rra9atap;oxim~t,deI'obert~rade la ramblaSama
· bults írnportants que conte .:ranl una.l\'arxa .baslca qu!,!" .... ", .' .. ... ' - ..-. -, .... '
, permeten ,plaritejar-se ope- .: perrnetl Ja ccrinexlc-entre
,racions'co,rilla prctónqacló -barris i estabJeixiunaxarxa .cPJTlpíetar:¿e,la xarxa,:am-' tórtcade.ter tot.aixó reso-: .rambla Sama'sónactua -
.;de la rambla Sámá; El direc- .d'ítlnerarís de transportpü- plj¡ir~líi l'espaí p9blii: I esta- .lent, atbora.equesta obertu- prevlstes coma prioritáríes

tordel PI¡¡General añrrnaque blíc.que gara'!ltéixi l'apropa- ,bliÍ'-hi dotacionsl equipa- ~.ra.Apunta quesí fins aral)ael Pla General, :el procés
l'actuacló en ;'aquesta zona .ment entre elsllocs d'origeri>;" nients.:E;1diie,ctor.;del:plaGe<estat unaproposta clara, .revlsló-délqualés a puri

.- aporta Iaposstbñttat d'una i de destí,' ". ' " ,- ~n'~f~i~áfiffi.la'glÍe-~,no:s'ha',de.' Ima~ineu-vosll.l ~Iutat: amb " 'finaUtiar; E;Itextretós ap
, .cperaclé d'Irnportant raclo- Enaquest.sentit, creu que : malmetre I·opórtul'lit~t'~his~,' I:Eixample Nord,enfnanea. ..', pel ple.Oe-I'Ajuntameotel
, -nalttzacíó deTestrüctUra ví- "laramblaSarná h¡¡ d'íriteqrai' :'j. :;,.: :i- 0, •• '.';:;'-. ';"'. .' ."~ Pera MiqüélOrriolsó ,és' sats d'abrilés sotmesa i
, ada" de la -ciutat. "Ames; el ,una'xarxápáutada de la qual '.~-., ':', =: y-.> ¡ .• , •'"perfectaniel'lt posslble como'; , mació públicá finsal prbxilJl

'tecni.c co~sidera guel'~be~~<.~?rrriaréin partla'fut,iira r~m-"-'''Noéstraéta':de- '~', pa:!ibilitZa.r la mi.llora del bar- " de maig;·sego~shacon ,
·rade la-rarnbla.Samaoterélx "'bla d~1sector SantJordl, el ' .'. / .- (". <" .'. ~ 'rlambl'o!>ertura'dela rarn-. el regldord'ACCló'rernto
laposslbílltat d'i;lIt .eix' amb,_, cai:réfdEiJiI' Unió oel.carrer- ""fet-'hi'la'Vhf"": ,,"·I>.Ia.Sama ¡;.jÍer descó!l1ptat,' ·1'Ajuntamerlf;'Jprdi 'Valls:
unatortacapacltat dinarilit--'Coroleu:':" ' - .'" :". :,.' ;,~';,' di" .' -aquesta'obertura aMb.1anii- .régidor va afirmar.que ja
zadorade 'comereos i; ser- ' . Orriols creu que el barrí de • .Laietana ,) U, Jlora delconjunt deJa ciutat· establert amb els grups

"veisque'hade teñirefÍ!é~esc Capde Greu~~ IJn:illlípit ón .:··..>:M' 0",, ';",' 1°"0-' '":~ ""1" ':', :vélla:,..:, ': '.' ',' cipáls uri-calendar! de r
', saliidablessobrela qualltat :és clar'qüe~s'ha:'q'actúar'per>~:,:: ... ~que, .." rrIO~- ., ,Com es:récordara;eIPERI' onsiqüe.et Plaespodria

I l'aprecl delconjunt del bar- ',miUorar~ne -I'estructura, 'e"~ . Cap eje Creu.i í'obertura de la var-a mltjanjuny, '
ri,' .

A mésd'aquesta accíóbe-
.neficlosaper al mateix barrí,
'orrlots recorda la importancia
deroberturade laramblaSama
pel queta 'al transport púbilc;
Creu que aqussta obra sera

, ,un lrnportant destlcrlqador
per a íttnerarls de transport
públic i consldera que,elpa-
per de 'la rambla Sama encara.
prendra mésrelleu en el futur,'
quan -les-rílrnenslons deIa
cíutat reqÚerira'ri' Ó-':¡ servel

·amb xarxes I freqüEmcies
mott més ttabades, .

El director del Pla General
, no creu que la rambla Sama'
hagi de .ser unavía arnplai
rápida. Pensa que aquesta
rambla-no ha detenir un trán-
sit intens de cotxes o ,apar:

.- caments a lesvores dels car-.
rers, sinó que el dlssenydel
nou tram 'ha de rnlílorarno-

1CPLAT- Pica pida
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M. Orriols:"'El PERI Cap de Creuvol
evitar élprocésde degradaeíé del barri"
El director del PlaGeneral explica tecnícarnent l'operacíó urbanfstica

. GUllLEM )vIERCADER

El Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) Cap de Creu,
així com el E'ERI Casernes,
tenen I'objectiu d'evitar que els
processos de marginació i de-
gradació d'aquestes zones ar-
ribin a sítuaclons ditícilment
recuperables, segons Miquel
Orriols, directorde l'Oficinadel
Pla General d'Ordenació Ur-
bana (PGOU),

Orriols recorda que el Pla
General del 1981 estableix di-
versos tractaments per al con-
junt de la ciutat vella: una zona
de nucli antic que coincideix
amb els conjunts urbans de la
Geltrú i la Vilanova vella, una
zona d'eixamples histories o
zona de conservació (que co-
incideix arnb els recintes tan- .
cats de mitjan segle XIX), ets .
dos PERI de' Cap de Creu i
Casernes (zones que 'es con-
sideren inacábaces), I'obertu-
ra de la rambla Sama i el Pla
Especial i Cataleq del Patri-
moni Históric i Artístlc.

El director de l'Oficina re-
corda que totes les actuacions
en els nuclis histórics tenen
uns trets comuns, com la recu-
peració de' la funció residenci-
al amb habitatges dignes, l'es-
ponjament lisic amb la dotació
d'equipaments i I'adequació a
la ciutat que els envolta. Mi-
quel Orriols recorda qUe els
nuclis histories són extraordi-
nariamentserisibles .a I'en-
velliment i a la inadequació
funcional que porta a la mar-

'ginació fins a transformar-

Solar a la zona de Cap de creu, Per aquípassaria la prolongació de la rambla Sama F~LlX

los en guetos o buits urbans. mentreque s'incrementa: la
Tant Cap de Creu com Casero' volurnetria'de les edificacions
nes són considerats pels rná- que es taran al voltant de la
xirns responsables tecnics - n~lV~ra~blapertalqueel PERI
municipals com sectors ur- siguI viable económícarnent.
bans lnacabats, tot i formar' L'operació s'atrontaria a tra-
part del recint~ de mitjan vés d'exproplacions.i.Oes de

• segle XIX, . l'Ajuntament es recordaque la
La proposta de PERI Cap imm~n~il majoria de les ex-

de Creu que inclou el Pla Ge- pr~placlons que porta a terme
neral revisat és inferior al que l'AluntamentacabenambIT)utu
preveia I'anterior Pla, de1981, acord, com ha passat.recent-
Les afectacions de l'obsrtura mentamb els: terrenys afec-
de la rambla' Sama es limiten a tats perla construcció del pase
les ñnques més properes, 'seig de San! Gervasl,

La nova rambla Sama tin-
dra unes alcades de planta
baixa més quatre pisos, EIs
átícs tiridran les terrasses a la
part de darrere (i, per tant, els -
edificis seran més baixos per
darrere que per davant) per tal
de minimilzar l'eíecte sobre les
edificacions ja existeots, as-

, pecte que Miquel Orriols con-
sidera COIT)duna certa deli-
cadesa. L'alcada de quatre
plantes és la mateixa psrmesa
actualrnent a la major part de
I'actual rambla. Sarna. ..

lr PLAT- Pica pica
femi/, salmó, cóctel de gambes J
, ...

2nPLAT a esco1lir entre 15 suggeriments
Entrecot, conill, bacaílñ a la "vizcaína", xai al fom, etc.

~ * * *

Cervant 8
SANT PERE DE RIBES
Reservés al. tel 93 896 29 87

El procés per dur
terma un Pla Especial
'Reforma Interior con
segons l'Oficina del
General, de les segü
fases:
. 1.Estudi previ de
reátitatflsica, social i
nórnica de la zona.

2.Redacció d'
avancdel plaque pro
les solucions a gr
trets.

3.Exposidó públi
del' document durant
mes,

4, Incorporació
modificacions al d
rnent.

5. Hedacció d'una
posta detallada del P
. 6.Aprovació inicial
part de I'~juntament i .
posició al públic (mí -
d'un mes) amb com -
cació directa als pri
pals aíectats. Recol
d'al-legacions. .

7. Incorporació
modiñciaclons, aprov
provisional per part _
l'Ajuntament i remissió'
conseller de. Política Ti
ritorial i Obres Públiq

.8>EI conseller, p
informe de la Comi
d'Urbanisme de C
lunya, aprovadefini'
ment el PERJ.

9: Les persones
, no estiguin d'acord

el PERI poden recé
per via contenciosa,

10. L'aprovació
nitiva del PERJ va s
da deis projectes ex
tíus d'obrá ...

CiU.demana
un estudi sobre
el soterrament
de la rambla S

R
El GrupMunicipal de

J'Ajuntament vilanoví ha
• sentat una rnocló al pie

lIuns vínent .en.qué de
que s'encarrequín dos
sobre la viabilitat urbaní
econórnióa de I'obertura
rambla Sama en sup
soterrada, la, preservaeé
vaíors histories del bani
seves edificacions, la i "
cia circulatoria de I'obe -
la Rambla i la seva re
sió en les infraestructur
vequerarn, electricital,
murñcacíons, etc.). CiU-
via demanat par escrit ~
di .sobre el soterrament
rambla Sarna.sense r
del govern. Ara demana
els estudie s'éncarreg .
gabinets multidisciplin

.serie n escollits per in
(sorteig) entre sis a -

.La coalicíó vol que l'
es faci abans d'un meSi
els estudis estiguin r
en dos mesos.
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Dos deis tres estudis sobre Cap de Creu
troben innecessari obrir la rambla Sama

Red.cció
Dos deis tres estudis encar-

regats per l' Ajuntament a des-
patxos d' arquitectura conside-
ren innecessária l' obertura de la
rambla Sama fins a la placa de
Cap de Creu. Un tercer estudi el
justifica per motius d'estructura
de ciutat, pero no pas per neces-
sitats del tránsit rodat. Aquestes
són les principal s conclusions
deis tres treballs, lliurats a
l' Ajuntament fa dos anys i als
quals ha tingut accés aquest pe-
riódic. EIs informes, que van ser
encarregats després que ho re-
clarriés el grup municipal de CiU,
s'havien de pronunciar sobre
I'obertura de la rambla Sama i
també sobre la viabilitat del
PERl (pla Especial de Reforma
Interior) Cap de Creu, tal com
está previst en el Pla General
d'Ordenació Urbana.

L'estudi de I'equip Earha, el
rnés detallat deis tres, afirma
que no considerem imprescín-
dible la prolongació de la ram-
bla Sama. L'equip d'arquitec-
tes creu que aquesta rambla ha
de tenir una funció urbana simi-
lar a la que fa la rambla Princi-
pal, vertebradora d'activitats
urbanes i de la mobilitat de
vianants. Segons Earha, la fun-
ció de contínuítat amb els nous
sectors de creixement al nord,
la poden assumir aItres vials.

Aquest equip considera, a
més, que la prolongació de la
rambla Sama suposaria una rup-
tura merfológíca d'una conti-
uuítat natural de carrers com
Aigua o Sant Onofre, o la pla-
ea de Cap de Creu. Com els
altres dos estudis, el d'Earha
considera que la densitat edifi-
catória que preveu el Pla Gene-

A l'interior del PERl Cap de Creu hi ha un espai huit que dos deIs estudis reeomanen convertir en zones verdes i equipaments

ral a la zona suposaria la cons-
trucció d'uns edificis, de cinc i
sis plantes d'alcada, impossi-·

nies, com zones verdes i espais
per aequipaments poúblics, amb
l'objectíu de crear un espai cí-
vic atractiu i generador d'ac-
tivitat urbana i economica. La
proposta planteja potenciar la
mobilitat de vianants amb més
activitat económica, rehabilitar
els edificis de I'entom irnmedi-
at i de tot el sector, i recuperar
el carácter inicial de la rambla
Sama com un altre recorregut
cívic entre la part més antiga
del centre urbá i la facana cos-

I'área central de la ciutat amb
una obertura viáría i densifi-
cació.

tanera.
L'estudi d'Earha inclou un

complet treball d'investigació
sobre el valor historie del Cap
de Creu, obra de l' arquitecta
Liliana Fracasso, especialista en
historia urbana i geografía hu-
mana. També incorpora un es-
tudi sobre la població resident a
la zona, que conclou que el
26,8% deis veíns són majors de
65 anys i que hi ha una presencia
destacable de població immi-
grada.

Creuen que la connexió viaria
la poden ter altres vials

bles d 'integrar en el seu en-
torno El despatx considera con-
tradictori voler aconseguir la
conservació i rehabilitació de

La proposta alternativa
d'Earha per al Cap de Creu pas-
sa per mantenir els actuáis es-
pais buits, abans ocupats per sí-
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'--./ Els tres informes traben
excessives les alcades
previstes pel Pla General

Un PERI inclós en el Pla de Mandat

Redacció
L'equip de govern municipal té intenció de redactar i

aprovar el PERI del nucli antic i el PERI del Cap de Creu
durant aquesta legislatura. Així consta en el Pla de Mandat
aprovat pel govern, que afirma que es vol garantir un
procés participatiu i consensuat amb els afectats. El
govern ha adrnes en repetides ocasions que els paráme-
tres edificatoris inclosos en el Pla General per a aquesta
zona, s'h~uran de modificar, pero a hores d'ara la qüestió
no s'ha cornencat a debatre amb la resta de grups rnunici-
pals. El PP s'ha pronunciat ja clarament contra I'obertura
de la rambla Sama, mentre que CiU hi esta a favor, pero
sense que aixó signifiqui un greuge cap als veins, i aposta
també per rebaixar les alcades máxirnes permeses

L' informe ela borat per
Ferran Navarro Acebes conclou
que l'obertura de la rambla
Sama, com és previst en el Pla
General del 2001, no es consi-
dera necessária ni des del punt
de vista de la mobilitat ni de"
l'estructura de l'espai público
Navarro considera que el paper
de gran distribuidor de tránsit
que el Pla General atribueix a la
rambla Sama presenta una cer-
ta contradicció amb el paper
de connector entre el nucli
antic i l'eixample nord, que
pot jugar, i ha de fer-ho, la
ronda Iberica. La implanta-
ció d'un eix potent mar-m un-
tanya faria perdre sentit a
aquest paper de la ronda Ibe-
rica.

Pero encara hi ha més argu-
ments contra la prolongació. Per
a Navarro, I'obertura de la
rambla Sama no resulta ne-
cessária per millorar la mobi-
litat del centre de Vilanova.
L'arquitecte descarta totalment
el soterrament de la prolongació

de la rambla. També destaca
que la gran alcada de les noves
edificacions previstes fent fa-
cana amb la rambla Sama, sig-
nificarien una potenciació de la
nova via en detriment de Pen-
torn, i afegeix que la playa del
Cap de Creu té una morfologia
que no li perrnetrá mai oferir
una imatge de final d'avingu-
da, amb una disposició deis
blocs Fisa que, en compres
d'abracar la placa, sembla que
la rebutgin.

L'arquitecte creu, peró, que
cal una intervenció urbanística
no tan traumática comla plan-
tejada pel Pla General del
2001, i fa la seva propia propos-
ta. Així, planteja construir una
placeta i instal-lar un monument
al final de la rambla Sama, amb
la construcció d'habitatge pú-
blic que permetés el reallotja-
ment deis llogaters.dels 14 ha-
bitatges que en resultarien
afectats. La proposta manté la
traca actual del carrer de Santa
Anna, i obre un passatge verd

El carrer de Saota Anna conoecta ara la rambla Sama amb Cap de Creu

entre la playa de Cap de Creu i
els espais lliures de I'interior,
amb la construcció d'edificis
d'habitatges de dues plantes for-
mant facanes, Al voltant de les
zones verdes, que planteja con-
vertir enjardins, proposa la cons-
trucció d'equipaments, un deis
quals dedicat a la gent gran i la
infancia.

L'estudi de Llimona, Ruiz,
Recoder arquitectes i de l' estudi
Dtum, que data de maig del 2002,
és l'únic que justifica l' obertura
de la rambla Sama. Així, afirma
que la prolongació possíbílíta-
ria una de les connexions nord-
sud fins al passeig Marítim i
suposaria un important desllo-
rigador per a itineraris de
transport público L' estudi dóna
molta més importancia al trans-
port de cara al futur, quan les
dimensions de la ciutat reque-
riran un servei amb xarxes i
freqüencies molt més trava-
des.

Malgrat considerar que
l' obertura de la rambla Sama és

una necessitat de I'estructura
general víáría dela ciutat, l'in-
forme adverteix que no hem de
confondre aixo amb tránsít
intens de cotxes o aparcaments
a les voreres deis carrers. Lli-
mona, Ruiz i Recoder creu que
cal pacificar el centre urbá,
mitjancant processors pro-
gressius de restricció del trán-
sit, peró al matreix temps millo-
rar la xarxa básica, que
permetrá la connexió entre
barris.

Una rambla Sama prolonga-
da, segous l' estudi, seria un eix
amb uua forta capacitat dína-
mitzadora de comercos i ser-
veis que ha de tenir efectes
saludables sobre el barri. L 'in-
forme apunta que l' obertura de
la rambla és una oportunitat
historie a, i subscriu l' opinió
deis técnics municipals que és

. perfectamentpossible compa-
tibilitzar la millora del barri
amb !'obertura de la rambla
Sama.

Per als redactors de l' estudi,

negar I'obertura de la rambla
Sama és negar la possibilitat
més evident de fer possible un
eix estructurador del territo-
ri. Aixi, conclouen que la pro-
longació és necessária no per la
necessitat del tránsit rodat, en
vehicle privat, sinó per estruc-
tura de ciutat. L'informe, com
l' anterior, també descarta una
obertura de la rambla soterrada,
pel seu elevat cost.

Malgrat la seva opció favo-
rable a la prolongació fins a Cap
de Creu, els redactors recoma-
nen no carregar en excés
!'aprofitament urbanístic per
tal quesurtin e/s números. Cre-
uen que cal prioritzar una bona
ordenació i afirmen que I'ober-
tura no ha de venir condicio-
nada per la viabilitat econó-
mica.

L'estudi inclou un seguit
d'exemples de mecanismes de
participació ciutadana, tan! de
l'Estat espanyol com de fora,
per tal de sotrnetre l' operació a
consulta popular.]


