
 

 

 Vilanova i la Geltrú, juny de 2020 
 

PLATJA DE LA REPÚBLICA 
 

Informació bàsica  

La platja de la República es troba entre la platja d'Adarró i l'extrem sud de la platja de Sant Gervasi.  
Un tram de la platja es troba just sota un penya-segat. 
 

Pendent: Suau Sorra: Fina 
Llargada: 100 metres 

Amplada: 50 metres. 
Superfície: 5.000 m2. 

 
Comparteix serveis amb platja d'Adarró. 

 

 
Accessos  

Carretera: AP-7, C-31, C-32 

Bus urbà 
Bus interurbà: Monbus i Empresa Plana 
Tren: R-2 Rodalies 
 

 Transport i pàrquings  

Autobús urbà  
Servei de taxi 

Zona blava al llarg de tot el passeig marítim 
Places d'aparcament per a minusvàlids 

 

 Horaris  

 
 TEMPORADA BAIXA: 

- Calendari:  Del 15 al 31 de maig. 
- Horari: De les 10:00 hores a les 17 hores. 
- Platges: Platja de Ribes Roges. 

 
 TEMPORADA MITJA: 

- Calendari: De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 11 de setembre. 
- Horari: De les 9:30 hores a les 18:00 hores i setembre de 10:00 a 18:00 hores. 
- Platges: Totes les platges de Vilanova i la Geltrú. 

 
 TEMPORADA ALTA: 

- Calendari:  De l’1 de juliol al 31 d’agost. 
- Horari:  De les 9:30 hores a les 19 hores de dilluns a divendres. 

De les 9:30 hores a les 20 hores caps de setmana i festius. 
- Platges: Totes les platges de Vilanova i la Geltrú. 

 

 Equipaments  

Oficina de Turisme de Vilanova.  
Servei de neteja de passeig marítim i sorra de la platja. 
Papereres repartides al llarg de tota la platja. 
Servei de manteniment platges. 

 

 Senyalització  

Banderes de senyalització de l'estat del mar.  
Panells informatius de serveis, normes de conducta i prohibicions. 

 

 

http://www.vilanova.cat/html/tema/espai_public/bus_urba.html
http://www.monbus.cat/es/
http://www.empresaplana.cat/
http://www.vilanova.cat/html/tema/espai_public/bus_urba.html
http://www.vilanova.cat/html/tema/espai_public/taxi/taxi.html
http://www.vilanovaturisme.cat/es/home


 

 

 Vilanova i la Geltrú, juny de 2020 
 

 

 Vigilància  

 

Garantir la seguretat dels banyistes. Control abalisament i seguretat en el mar. 
Control venedors ambulants. 
Control normes de conducta. 

Servei d'atenció i assistència als usuaris. 
 

 

  Serveis  
 
1 guingueta amb una terrassa de 100 m2 amb taules i cadires. 

1 zona de lavabos públics amb un wc per persones amb mobilitat reduïda.  
Zona enjardinada de 40 m2 amb palmeres i altres elements. 
1 zona amb 60 hamaques. 

2 zones amb 20 tendals que ocupa una superfície de 6,25 m2 per tendal, fent un total de 125 m2.  

Zona esportiva per ubicar camps: de vòlei-platja i futbol platja. 

Servei de cadira adaptada al bany, per a persones amb mobilitat reduïda.  

2 dutxes públiques i 2 rentapeus. 

 


