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ÀMBIT/S



ECONÒMIC

 SOCIAL

 MEDIAMBIENTAL

 GOVERNANÇA

TITOL
URBANISME SOCIAL
DESCRIPCIÓ
Des que cap a l’any 2002, l’Ajuntament va iniciar les primeres obres de pacificació del trànsit al
nucli antic de la ciutat, es va detectar la necessitat de preguntar als diferents col·lectius de
persones amb alguna discapacitat física, quines serien les millors característiques que haurien
de tenir aquests espais.
Tot i que la normativa actual pel que respecta als criteris d’adaptabilitat dels espais públics és
força àmplia, molts cops les diferents possibilitats o marges de maniobra poden generar
problemes de mobilitat a les persones amb alguna minusvalía (visual, física...)
Davant d’aquest fet, i un cop fet un primer disseny de l’espai, es convoca a les diferents
entitats i col·lectius de persones amb discapacitats, per tal de plantejar la proposta, debatre les
possibles dificultats detectades i consensuar la millor solució per a totes les parts.

SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
El fruit d’aquest treball són alguns dels dissenys de diversos carrers i places del nucli històric de
la ciutat, la plaça de Soler i Gustems, el carrer del correu i carrers propers, el passeig del
Carme i la remodelació del pas sota la via del tren al carrer de la Llibertat.

INDICADORS - RESULTATS
Els principals resultats són les obres executades que s’han detallat en l’apartat anterior.
Aspectes a millorar:
- La manca de temps en determinats projectes a l’hora de dissenyar i executar algunes
obres.
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-

Saber justificar motivadament el perquè no s’executen algunes de les demandes o
propostes plantejades per algun dels col·lectius. Cas contrari, pot provocar decepció i
desconfiança en el procés.

MÉS INFORMACIÓ
Departament de Projectes Urbanístics i Paisatge
C. Josep Llanza, 1-7
Jordi Miralles i Tintoré
Telèfon 93 814 00 00 ext. 2083
jmiralles@vilanova.cat
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