
aprovacrons
anístiques

Redacció
-Ajuntament vilanoví ha
er aquesta setmana, des-

ee vacances, diversos te-
anístics pendents. Així,

donat llum verda a la
. c. l-lació i la urbanítzació

Unitat d' Actuació 5 de
María de Cubelles, una

de la zona vilanovina
st nucli que servirá per
la urbanització de la zona
'u vessant sud. La urba-
ió és promoguda per
tament amb I'acord deis
taris,

També s'ha aprovat defini-
ent la urbanització d'una

» • entre els carrers Joaquim
de la Pastera i de l' Amet-

o al costat del Teatre Apolo.
sta obra esta inclosa en

_ ració portada a terme en
_ sta illa, on es construeixen

. tges. El projecte preveu
splantar tres plátans cente-

- que hi ha a la zona i reur-
irzar el carrer Joaquim Mir,
es col-Iocará un paviment

- al' estil del que hi ha als
rs Colorn o Aigua.

la Cornissió de Govem va
var també la reparcel-lació

primer sub sector de la zona
Solicrup, que és de propieta-
- ic. Entre els acords destaca
divisió de la llicéncia atorga-

- a Pirelli Cables y Sistemas
a l'activitatde lés fabriques
sector Masia d' en Notari,
per a la mateixa Pirelli' Ca-

íli'es y Sistemas per a la fabrica-
'!:lió de fils i cables electrics i

altra a favor de Pirelli Telecom
6bles y Sistemas España per a

fabricació de cables de fibra
Optica.l
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Llum verda alpolígon Sant Jordi
després d' anys d'aturades i retards
L'equip de govern creu que el pas de prornoció pública
a privada va ser un error i ha endarrerit I'operació

Redacció
La Comissió de Govem de

I'Ajuntamentvilanovíva apro-
var dilluns la reparcel-lació del
pla parcial Sant Jordi I i dona-
ra llum verda a la urbanització
d'aquí a una setrnana o dues.
S' acaba així un llarg periple
que es va iniciar fa més d'una
década i que ha patit canvis en
la naturalesa ct'elprojecte (pú-
blica o privada), endarreri-
ments per la manca d' acord
entre elspropietarisi I'habitu-
al ritme lent de la trarnitació
urbanística.

El segon tinent d'alcalde i
regidor d' Acció Territorial,
Jordi Valls, ha afirmat que el
canvi en el sistema de promo-
ció, inicialment públic i final-
ment privat, és la causa de l' en-
darreriment. Valls va assegurar
que sihagués estat de promo-
ció pública, el Sant Jordi ja
seria ara un barri més de la
ciutat, i amb preus més bai-
xos. El regidor d' Acció Terri-
torial va acusar alguns propie- '
taris de retardar el procés
expressament per aconseguir
'un increment del preu deis ter-
renys. El pas de públic a pri-
vat va ser un mal negocí per
a la ciutat, va afirmar el regi-
dor.

Com es recordara, l' Ajun-'
tament va decidir tirar enda-
vant el pla parcial Sant Jordi
per iniciativa pública (coope-
ració) iva redactar un projecte
que va ser ñns i tot exposat al
local de l' Associació de Vems

Terrenys del pla parcial San! Jordi, avui camps de conreu abandonats

dela Geltni. La iniciativa, pero,
es va aturar quan el govem
municipal de CiU va decidir

pisos. El plaparcial té una su-
perfície de 13 hectárees, de les
quals un 60% sera público

A la primera fase del pla s'hi
constrUiran 800 habitatges

promoure l' acord entre els pro-
pietaris i canviar el sistema
d' actuació per la iniciativa pri-
vada (compensació), que final-
ment ha reeixit.

El pla parcial, aprovat per
l' Ajuntament l' any passat, su-
posará laconstrucció d'uns 800

L' Ajuntament i la junta de
compensació del Sant Jordi van
signar un conveni pel qual s 'hi
construiran uns 130 habitatges
en regim protegit, la meitat per
part deis promotors i ·1'altra
meitat pel Consistorio EIs pro-
pietaris també aportaran gai-

rebé 800.000 euros per cons-
truir la placa de la confluencia
del carrer Bonaire i el Portal de
Sitges.

L' element central del Sant
Jordi sera una Rambla-central
de 14.600 metres quadrats con-
cebuda com un pare lineal, que
desembocara a la ronda Ibéri-
ea, a I'alcada del pavellópoli-
esportiu del Garraf, El pla in-
clou, a més deis habitatges,
espais comercials i diverses
pastilles destinades a equipa-
ments i zones verdes. L' opera-
ció ha estat reclamada insis-
tentrnent pels vems de la Geltrú
per tal d'oxigenar el barrí.l
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La urbanització del polígon SantJordi
cornenca afer les seves passes
El nou barri aportara 800 habitatges nous a l'est de la ciutat

Redacció que, al' altra banda de l' avingu-
L'aprovaci6 definitiva del da, s'amplia amb uns 7.000 m2

projecte d'urbanitzaci6 de la pri- de terreny més que els actuals.
mera fase del polígon SantJordi L'escola pal-liará amb la urba-
d6na via lliure als promotors nitzaci6 del sector dos déficits,
que, aquesta mateixa setrnana, la justesa de l' espai de lleure i
han comencat a buscar I'em- I'isolamenti I'accés difícil que
presaquehad'urbanitzar el sec- té de moment. \
tor, amb I'objectiu d'iniciar les Lá Rambla és prácticament
obres a principi d' any. Un cop I'úriic eix nord-sud,i a ell van a
construir el Sant Jordi 1, la ciu- parar els carrer actuals (Cristo-
tat creíxera cap a l' est amb un for Raventós, Fráncesc de Sa-
nou barri residencial que li apor- les'Vidal, Mare Isabel Ventosa,
tara 800 habitatges en unes 13 Josep Calva i de la Creu de

. hectarees de sol. Xirivia) que tenen continuuat
El barri es construirá al vol- cap al que. sera la segona fase

tant d'un.eix central, la rambla del polígon, cap a l' esto Entre
Sant Jordi, que va de la rotonda les antigues construccions i els
.dels blocs de la Renfe fins a la nous habitatges, el carrer de la
que s'ha de construir davant del Creu es prolonga en una
Pave1l6 Poliesportiu del Garraf. rambleta que enllacará amb la
Migavinguda,migparc,laram-' cruilla del raval Santa Magda-
bla pren unes formes sinuoses lena i els carrers Creu de Xiri-
que l' eixamplen.Ifins a uns 60 via i Duc de la Victoria.
metres en algun punt) en un L'edificaci6 accentuará la 1~
PI=~~::~'::r:':5:::::~~~':I'OCdl'~

voltant del'eix de la Rambla ~~~

forma de places.
L' actual Portal de Sitges

s' obre i s' eixampla cap a I'est,
en una placa que portara el ma-
teix nom i que es constitueix
com el segon gran espai verd de
la nova zona. L' antic portal pas-
sa a convertir-se en la porta
d' entrada al nou barri residen-
cial.

L'amplitud d'aquesta en-
trada es veurá reforcada encara
amb el pati del CEIP Sant Jordi

sud, amb l' alcada máxima pre-
vista al polígon, quatre pisos
mes planta baixa a tots els blocs
que tenen facana a la Rambla.
Només els pisos de la ronda
Ibérica tornen a tenir aquesta
alcada. Cap a l' oest, als darre-
res de les cases de la Geltrú, els
bloc s tindran una alcada de tres
pisos més planta baixa, mentre
que cap. a l' est, baixa la cons-
trucci6 fins a cases unifarnili-
ars, adossades o aparellades.· Plánol del futur polígonSanl Jordí 1

El Sant Jordi tindrá,
dues zones comercials,
tocar de la ronda Ibérica
darrere els blocs de la
més deIs locals de la pl
xa de la rambla Sant J

En total s' urb
'133.329 m2, amb una
sol del 60,77% al mu . ~
total de 81.022m2 que
completar les zones
equipaments (amb una
la de 4,S0rn2lliure, i les
acions deIs recintes del¡
SantJordiil'IESJoaq'
i vials.

El pla parcial del S
I es va aprovar inici
juliol del 2001, després
rebé deu anys en que s
comencat a tirar enda
canvi d'iniciativa públi
vada, durant la legisl
1995 al 1999, explica,
l' actual equip de govera,
part del retardo Fin
aquest setembre es va

. el projecte de reparcel
finalment, fa 15 dies, la
si6 de govern .va dona
verda a1projecte urba .
mit amb el qual es co
tramitaci6 administratf
polígono

Amb poc més d'una
na de propietaris en la -
compensáció, actual
promotors estan inicianf
mits per adjudicar per
les obres d'urbanització
jectiu és poder escollir I'

(saabans dé final d'any i,
.amb la disponibilitat de
dicataria, comencar d

DlAR! primeres setrnanes del


