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CONTEXT TERRITORIAL I MODEL DE CIUTAT 
 
La proposta presentada per al Front marítim de Vilanova s’emmarca dins un àmbit d’actuació més general, 
amb l’objectiu de que les actuacions que es proposin no siguin de caràcter aïllat sinó mes bé que ajudin a 
definir un Model de ciutat que permeti repensar i redissenyar la ciutat per fer front a la transformació 
demogràfica, social i econòmica dels nous temps, amb l’objectiu de tenir una ciutat competitiva i més 
sostenible, ben comunicada i al servei de la ciutadania. 
Una aposta per una ciutat en xarxa, amb una bona comunicació entre barris i entre aquests i el centre, amb 
places i espais públics ben entrellaçats i amb més zones verdes. Una aposta per recuperar la Façana 
Marítima per a tothom. 
Cal dir que la isovisió establerta entre l’espai lliure, la badia i la ciutat de Vilanova, ha tensat la reflexió més 
enllà de l’àmbit estricte de projecte, la qual cosa s’ha tingut molt en compte a l’hora de prendre les decisions 
propositives de l’ordenació des del punt de vista mediambiental i del paisatge. 
 
 
En aquest nou marc es plantegen un seguit d’actuacions: 
 

1. Una actuació unitària. 
Una proposta global de passeig marítim que assoleix des del passeig de Ribes Roges fins el Far de 
Sant Cristòfol. 

2. Una execució per fases, possibilitant una gestió econòmica factible de l’actuació i facilitant l’ús 
immediat de cadascuna. 

3. Una mobilitat adequada restringint el trànsit rodat al passeig, derivant els aparcaments 
dissuasoris soterrats a les pistes de Ribes Roges i a la plaça del Pescadors.  

4. Singularitat: El corredor verd del passeig marítim serà un dels espais exteriors lliures verds i 
equipats més grans de tota la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

5. Flexibilitat d’Usos i sistematització: No es planteja cap edificació entesa com a tal; sinó que un 
umbracle mediterrani, necessari en àmbits mediterranis assolellats, esdevé el contenidor de tot el 
possible programa. Plantejant un sistema d’ocupació flexible de la Plaça del Port. 

 
L’aproximació en clau econòmica per a desenvolupar el Passeig Marítim de Vilanova i les seves possibles 
concessions, es fonamental a l’hora de plantejar actuacions realistes i concretes, lluny de utopies i de 
propostes extremadament ambicioses. El projecte que presentem té com a singularitat fonamental la 
gran mida de l’espai públic en el front marítim com a espai ciutadà i la sistematització de l’ocupació 
de la Plaça del Port, tot dins una estructura econòmica viable y flexible. 
 
La senzillesa i singularitat de l’actuació, la presenten com una alternativa coherent a l’execució del que serà 
uns dels espais mes singulars de Vilanova. 
 
Baixamar té la capacitat de poder transformar el model de ciutat des de la seva genuïna essència. S’ha de 
reconèixer a ella mateixa, reivindicar-se i posar-se en valor amb tot aquest procés de transformació. En 
definitiva ser una ciutat molt més habitable i oberta al món des de la seva essència. En aquest aspecte radica 
la seva veritable força d’atracció tant per als propis vilanovins com pels visitants. 
 
Així des de la revalorització i propi reconeixement, la comunicació i la connectivitat global és fonamental pel 
seu desenvolupament. Per a la definició de model de ciutat a la que s’aspira en benefici dels seus ciutadans. 
Per això, hem de dissenyar en clau SMART, amb visió del present futur. 
 
La proposta de reordenació urbanística a la Plaça de Port, comporta associada el concepte Smart City en la 
SMART PORT, on el desenvolupament arquitectònic té en compte les noves tendències de la societat envers 
les noves tecnologies. S’introdueix una infraestructura tecnològica de xarxa WIFI gratuïta i d’altres 
aplicacions tecnològiques per a la connectivitat i servei dels ciutadans i l’administració.  
 
Aquest espai  esdevindrà un catalitzador de tendències, on la necessària dotació tecnològica, li permet 
abordar els nous reptes de futur. Inevitablement resultarà el pol d’atracció pels principals esdeveniments 
socials, econòmics, culturals i esportius de la ciutat. Dinamitzant aquesta en un marc incomparable, el seu 
balcó a la Mar. 
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1. QUALITAT D’INTEGRACIÓ DE LA PROPOSTA: 
 
CORREDOR VERD 
 
La proposta pretén generar “espai lliure”, prioritzar els espais de relació i zones verdes per davant dels 
edificis, valorar els espais lliures; ordenar des del buit, començar al contrari, des dels punts d’encontre. 
 
El Corredor Verd del Front Marítim és la peça més cèntrica i amb millor impacte positiu en la sostenibilitat 
urbana de Vilanova i la Geltrú, de tot el sistema anteriorment descrit, ja que es troba molt a prop de la zona 
més densament poblada de la ciutat, a la vora d’un dels majors pols d’atracció de Vilanova, la seva platja, i al 
llarg d’una de les principals vies de comunicació de la ciutat, passeig del Carme i Passeig Marítim. Una 
actuació estratègica de sostenibilitat en aquest punt de la ciutat servirà de catalitzador per la fita del nou 
model de ciutat. 
 
L’actuació del corredor verd inclou, en les diferents fases previstes de la seva formació: 
 
Actuacions per el foment de la mobilitat sostenible: 
 

- Carrils bici i aparcaments de bicicleta que permetran desplaçar-se de manera segura i sostenible 
al llarg del Front Marítim de Vilanova, i que enllaçaran el Museu del Ferrocarril amb el centre històric 
de la ciutat i el port. 

 
- Aparcaments dissuasoris, park & ride de 420 places, que permetrà la gent que arribi a Vilanova 

aparcar el seu vehicle i utilitzar els modes no motoritzats i el transport públic per desplaçar-se per la 
ciutat. 

 
- Actuacions per el foment de la sostenibilitat urbana, ja que es crearà una nova polaritat d’espai 

públic amb un elevat component de verd urbà de qualitat. 
 

- La connexió del front marítim amb un tramvia que suposarà una transformació urbanística 
important, dins la política de sostenibilitat i millora de qualitat de vida de la ciutadania. 

 
Es considera que el disseny d’aquest verd s’ha fet amb la intenció de contribuir a la millora paisatgística de 
Vilanova, dotant-la d’un espai de característiques paisatgístiques especials i que serveixen a les diferents 
escales de la ciutat, des del vianant al nivell de Planejament urbà. 
 
L’actuació pretén evidenciar i positivar els trets més destacables de l’emplaçament, valoritzant-ne els límits, i 
potenciant els valors naturals del lloc (d’acord amb criteris sostenibles), que requereix un emplaçament tan 
estratègicament ben situat pel que significa el futur immediat del desenvolupament de Vilanova.  
Un lloc que esdevenia una assignatura pendent per a Vilanova i la Geltrú. La intervenció d’entitats 
administratives i veïnals contribuiran al desenvolupament sostenible de la ciutat que adapta el seu 
creixement a un nou model de ciutat més amable i integrador, amb una forma de millorar  la qualitat de vida 
de les persones, ja que la visió de l’aigua (en aquest cas, el mar) és un dels elements de confort més 
reconeguts i valorats pels habitants de les ciutats. 

 
Amb tot, s’estableix una unitat projectual tot configurant un conjunt que podrà esdevenir un condensador 
d’activitats urbanes en un indret clau de la ciutat. Ara bé, la unitarietat projectual necessàriament ve 
contrastada per la diversificació d’usos i diferències que li donen complexitat i amplien la seva vocació 
urbana, establint-se alhora amb gran fluïdesa la relació entre els diferents espais i els elements que el 
configuren. 
 
Es tracta de la creació d’una nova polaritat urbana. Emfasitzar més el criteri de potenciació dels valors 
visuals, tot eliminant els edificis que havien de configurar la primera línia segons el planejament i crear un 
gran espai lliure públic equipat integrant-hi un espai útil polivalent per a la ciutat, juntament amb altres usos 
de petita dimensió i construcció lleugera, que caldrà disposar de forma que permetin obrir les perspectives 
cap al port des dels carrers perpendiculars a la línia costanera, un àmbit que pertany més a l’espai lliure que 
a l’edificació.  
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El front marítim d’una ciutat és un bé únic, limitat i escàs.  Únic perquè no n’hi ha d’altre, limitat per les seves 
condicions de localització entre el teixit urbà construït i el mar i escàs pel que fa a la seva superfície sovint 
reduïda.  A més, aquest bé esdevé encara més rellevant si es troba en una posició de centralitat, amb 
capacitat d’accés fàcil i amb potencialitat d’esdevenir un condensador d’activitats urbanes i cíviques com el 
que ens ocupa. 
 
Però, a més, aquests àmbits de la ciutat que esdevenen amortidors o frontisses entre el teixit compacte i el 
mar, sovint formen part dels espais urbans més rellevants i són capaços de magnetitzar activitats del lleure, 
la cultura, l’esport, l’esbargiment del ciutadà.., i implícitament qualifiquen els teixits urbans connexos. Alhora, 
la cultura dels water-fronts ha produït magnífics exemples de transformació o reforma urbana a les darreres 
dècades, on sovint s’han reconduït situacions marginals o terrenys vacants i han esdevingut els espais més 
significatius de moltes ciutats. Ciutats que històricament havien viscut d’esquena al mar, han aconseguit 
modificar el seu model i ara s’hi refereixen. 
Per apropar la mar al conjunt de la ciutat caldria emfatitzar la connexió amb el centre de la ciutat a través 
d’itineraris que convidin al passeig. Traçats de vials existents que actuarien d’EIXOS CIVICS. 
 
 
PASSEIG MARITIM 
 
 
El tram que es redefineix entre el límit de la façana edificada existent i el mar, presenta varietat d’espais i 
usos diversos. Des de la ciutat cap el mar es proposa de la següent manera. 
 

- En continuïtat amb el tram existent del Passeig del Carme desenvolupat entre la Rambla de Lluis 
Companys i La Rambla de Joan Baptista Pirelli es plantegen els primers 30 metres de secció del 
Front marítim, des de la línia edificatòria fins el nou espai  verd. Existirà així coincidència amb la 
regulació de les terrasses de les cafeteries i el paviment plantejat, etc. Així aquesta actuació no 
deixarà orfe l’àmbit executat recentment. 
S’executaran en aquest àmbit dos carrils per al tràfic rodat restringit, un d’anada i un altre de tornada, 
amb uns espais per a aparcament puntual de carrega i descarrega per a veïns i comerços. 
 

- La segona franja de secció es planteja com una gran zona verda de secció variable, amb un mínim 
de 20 metres, a mode de Parc Marítim, que opcionalment podrà contenir, en el seu límit, el 
recorregut d’un tramvia elèctric que connectaria la totalitat de la franja marítima des del Passeig de 
Ribes Roges fins al Museu del Tren. 

 
- Un passeig peatonal longitudinal recorre tot el front en continuïtat al passeig  existent a límit de platja.   

El passeig conté un carril per a bicicletes que correspon  en extensió a l’existent. 
 

- A partir de l’eix peatonal es desenvolupa la urbanització de la Plaça del Port com un sistema flexible 
d’ocupació a mode d’umbracle i de zones verdes amb paviments ceramics que recorden la tradició 
pesquera de la localitat a qualsevol passejant, reproduint un paviment de xarxes de colors tal i com 
passa des de fa anys a la plaça dels Pescadors. 
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MOBILITAT I SISTEMA VIARI 
 
La proposta de Mobilitat i Sistema Viari, adequada al PMUS de VNG, s’estableix en tres línies estratègiques 
d’actuació: 

i) Donar compliment a les conclusions del PMUS i les bases tècniques per a la reordenació. 
- Pacificar l’espai del front marítim i corredor verd amb el guany de l’espai per als vianants i 

transport no motoritzat. 
- El trànsit rodat motoritzat es confina en uns carrils lents de circulació ambdós sentits combinat 

amb un eficient transport públic. 
- Reubicació de les actuals places d’aparcament del passeig cap a aparcaments dissuasoris, 

Park&ride de 420 places, ubicats soterrats a les pistes de Ribes Roges i plaça dels Pescadors. 
La finalitat és facilitar l’aparcament combinat amb un àgil i eficient transport públic o de modes 
no motoritzats. 

- El transport de mercaderies al Port, manté la seva fluïdesa i operativitat sense interferència al 
Corredor Verd. 

- La distribució urbana de mercaderia s’adequa a zones estratègicament ubicades per tal de 
minimitzar la seva incidència a l’entorn. 
 

ii) L’ Urbanisme dissenyat per afavorir a mobilitat sostenible i el dinamisme social en l’espai 
d’actuació. 

- El 70% dels desplaçaments són a peu i una petita part en bicicleta. El disseny urbanístic 
s’orienta cap a l’habitabilitat de l’espai, on els vianants són els protagonistes enfront del trànsit 
rodat urbà. 

- Suposa un pol d’atracció cap a Baixamar, modificant les dinàmiques o hàbits socials per a 
fomentar l’activitat en la zona marítima. 

- La remodelació urbanística i arquitectònica generen l’ergonomia necessària per a condicionar 
els riscos psicosocials. Els hàbits de la gent tan importants com el propi espai, que esdevenen 
els rituals socials associats a l’espai. 

- Contemplació de la idiosincràsia vilanovina, caracteritzada per una molt dinàmica capacitat de la 
societat civil d’organitzar-se, adequant-se la mobilitat i l’espai a tot tipus d’actes, fires, 
esdeveniments econòmics, socials, lúdics, esportius i culturals. 

- Baixamar té la capacitat de poder transformar el model de ciutat des de la seva genuïna 
essència. S’ha de reconèixer a sí mateixa, reivindicar-se i posar-se en valor amb tot aquest 
procés de transformació. En definitiva ser  una ciutat més habitable i oberta al món des de la 
seva essència. En això radica la seva veritable força d’atracció tant per als propis vilanovins com 
pels visitants.  
 

iii)  Transport públic eficient i sostenible d’autocreació. TRAMVIA VNG. 
- Model de Transport que reuneix tots i cada un dels aspectes ressenyats com especificacions del 

Transport Sostenible del municipi (eficiència, integració social, qualitat de vida, salut, seguretat, 
sostenibilitat).  

- És un dels elements claus que permetrà el canvi i millora dels rituals socials. Constituirà en si 
mateix el pol d’atracció i revulsiu que impulsi la reactivació econòmica i social de tota la ciutat. 

- Ha de resultar una icona per a la ciutat, talment com altres referents com puguin ser Lisboa o 
San Francisco, amb la diferenciació i avantatge competitiva de fusionar el històric know-how 
ferroviari vilanoví amb la última tecnologia, essent un referent d’eficiència i sostenibilitat. 

- Element cabdal per a la integració social amb la nova tecnologia en mobilitat. Impuls necessari 
per a l’activació econòmica i social. 

- La proposta va més enllà de la idea d’universalitzar l’accés al treball, sinó que el propi mitja de 
transport proposat, constitueixi per ell mateix l’element de creació d’un nou model d’indústria per 
a la ciutat, canalitzant el know-how ferroviari, de coneixement, dels propis recursos i capital 
humà de VNG. 

- El TRAMVIA Made in VNG ha de ser un model exportable i replicable en altres indrets. 
- Ha de generar-se des de la suma de l’esforç col·lectiu de la ciutat ( EPSEVG, Inst. F. X. Lluch i 

Rafecas, RENFE, Museu del Ferrocarril de Catalunya,...). Diferent, avançat tecnològicament, 
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però amb l’essència de la tradició ferroviària vilanovina. Tota una revolució en el sector que 
sorgirà des de el I+D+i del propi capital humà i tecnològic.   

Característiques conceptuals i tecnològiques de definició del TRAMVIA VNG: 
 Elèctric sense estesa elèctrica, basades en la última tecnologia de bateries de Grafè, alimentat 

fonamentalment per energies renovables. Tramvia Smart, tecnològicament monitoritzat i amb alta 
capacitat de prestacions als usuaris. De mínim impacte ambiental en quant a emissions sonores i 
vibratòries degut al disseny vial i de rodaments. 

 
 Serà compatible amb la cohabitació dels altres mitjans de transport. Exemple de seguretat en la 

mobilitat.  
 
 Ha de constituir un producte diferenciador en el mercat, per la sinergia d’actuació del capital humà i 

tecnològic de la ciutat. El valor intangible d’integració social i de servei universal ha d’anar lligat 
amb materialització del know-how ferroviari vilanoví, diversificant el sector empresarial cap a una 
nova indústria Made in VNG. 

 
 El disseny del TRAMVIA VNG, ha de poder ser una icona per 

la ciutat, bé pel seu esperit de tradició combinat amb la 
innovació, o per la més revolucionària innovació. Per ell mateix 
ha de ser un eficient i universal transport públic alhora que 
reclam turístic. 

 
 Connectarà transversalment la ciutat apropant fluidament totes 

les àrees de trànsit cap al front marítim. La seva implantació 
serà progressiva en funció de la disponibilitat de finançament 
però amb una visió de model de ciutat pensada amb òptica de 
futur. 

 
Aquesta sinergia de factors i d’actors, poden constituir la clau de l’èxit per a la ciutat, amb una suma de 
beneficis intangibles, que si ho valoréssim en termes crematístics, serien molt superiors al de la inversió 
econòmica que representa la seva implantació. En aquest sentit resulta complex poder quantificar una nova 
infraestructura de mobilitat que ha d’involucrar els diversos actors de la ciutat per a la concepció i creació del 
nou TRAMVIA VNG, però l’objectiu és que la inversió inicial d’implantació a la ciutat sigui com a premissa a 
Cost Zero, gràcies a models de col·laboració públic – privat reforçats amb possibles fons europeus.  
Es tracta de la creació d’una nova indústria de la ciutat on s’ha de posar de manifest la gran capacitat 
organitzativa dels vilanovins per assolir un objectiu comú que transformi VNG en tots els sentits per  traçar un 
futur horitzó. 
La seva implantació pot ser gradual i proporcionada a la disposició de finançament, per tant en la proposta de 
reordenació del Passeig Marítim i la Plaça del Port, ja disposem de la reserva sobre franja Verda del front del 
Corredor Verd, de 720m; la resta del passeig, aproximadament 1100m. 
Una possible proposta genèrica d’actuació de traçat, per a connectar les diferents àrees del municipi en 
previsió també del seu creixement, seria la de la imatge a continuació adjunta. No obstant, sols és una 
estimativa que ha de desenvolupar-se en estudis de detall i de més ampli abast. 
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2. FUNCIONALITAT I ADAPTACIO: PLAÇA DEL PORT 
 
La proposta que presentem per a desenvolupar la plaça del Port de Vilanova i la Geltrú, més enllà d’una 
proposta acabada, rígida i tancada, és un sistema flexible d’ocupació d’aquest espai, que incorpora la 
possible nova edificabilitat, que vindrà condicionada per l’estudi de viabilitat, a l’estructura formal del corredor 
verd, és a dir, la nova edificació s’incorpora de forma natural al parc i no a la ciutat. Per això proposem un 
SISTEMA D’OCUPACIÓ en forma d’ UMBRACLE MEDITERRANI, i sota d’aquest paraigües vegetal es 
situarà l’edificació amb unes lleis d’ocupació determinades: 
  

1. Les volumetries seran permeables, lleugeres i el màxim de transparents en quant a materialitat. 
2. Les volumetries es delimitaran en l’estudi de detall, i la seva direcció principal serà perpendicular al 

mar, afavorint les vistes transversals de ciutat cap el mar. 
3. La seva alçada màxima serà d’una sola planta amb un màxim de 3,5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quant a l’ UMBRACLE: 
 

1. És un element necessari en espais mediterranis per afavorir l’activitat a l’espai lliure, es converteix en 
un àmbit flexible per enquibir fires, mercats, reunions col·lectives etc. 

 
2. Com a sistema d’ocupació permet el seu creixement i variabilitat en la ocupació en funció de les 

necessitats programàtiques i d’espais concessionables. 
 

3. Tindrà una alçada lliure màxima de 5 metres que permet el desenvolupament de qualsevol activitat. 
 

4. Entre les volumetries inscrites en ell, hi situem l’equipament públic (sala polivalent). Amb un espai 
exterior apergolat i un altre a cel obert per afavorir activitats a l’exterior. 
 

5. La seva materialitat es principalment la fusta i les cobertes vegetals, de forma que es converteix en 
un element més del parc. 
 

 
ESQUEMA FLEXIBILITAT D’USOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta compleix els paràmetres urbanístics fixats en el PGOU 29/6/01 i el Pla Especial del port 25/5/07. 
Pel que fa a l’edificabilitat permesa i als usos previstos, entre els quals hi ha l’equipament públic, flexible i 
que permetrà acollir qualsevol tipus d’esdeveniment. A més, d’acord amb l’aprofitament i edificabilitat 
prevista, es proposa una ordenació que exhaureix els paràmetres definits per la zona lúdico-comercial i que 
es justifica per la viabilitat econòmica de la totalitat de l’actuació a la Plaça del port. 
 
Es tenen en compte els paràmetres definits en quant a la disposició i característiques de l’edificació 
(permeabilitat i transparència visual), alçades i ocupació. 
En el cas que es volgués esgotar l’edificabilitat de la zona administrativa, es proposa la seva ubicació prop de  
la futura entrada a la zona portuària i el moll dels pescadors, amb façana al Corredor verd. 
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PAVIMENTS 
 

La proposta de paviments del conjunt varia segons la seva posició especifica. En un àmbit d’aquesta 
dimensió la variabilitat de situacions i esdeveniments formals fan més ric el passeig. 

• Sauló provinent de les pedreres locals i de proximitat, disminuint la despesa energètica per transport, 
addicionalment al baix impacte energètic del seu procés de fabricació. 

•    Sauló estabilitzat: sauló provinent de les canteres i pedreres locals estabilitzat amb un conglomerat 
de vidre provinent de residus d’aquesta industria. Pràcticament ofereix les mateixes prestacions que 
el formigó amb un impacte molt més baix. 

• Fusta tècnica: microcompost de fusta, principalment de pi i de roure, procedent de la neteja de 
boscos, encapsulat per una matriu polimèrica que el protegeix d’agressions externes com l’aigua, el 
sol, el gel, la neu, els fongs, les termites,... 

• Paviment tou de cautxú reciclat: en les zones de joc infantils s’ha incorporat aquest paviment elàstic 
produït amb cautxú de pneumàtics reciclats. 

• Paviment ceràmic: En el conjunt del passeig es projecta un paviment generat amb un material 
ceràmic controlat i produït en taller i que té com a referència formal la recreació sobre el passeig de 
la important tradició  pesquera de la localitat. 

 

La priorització de paviments naturals com el sauló confereix al parc un aspecte més natural, i per tant, una 
sensació més gratificant i de més proximitat a la natura als seus usuaris futurs. Al cap i a la fi, un parc per 
definició ha d’evitar ser excessivament dur (ús excessiu de paviments durs) per transmetre a l’usuari final la 
sensació d’aïllament en un entorn verd. 
 
La zona de la Plaça del Port per a la seva posició i singularitat podrà incloure un paviment diferent que els 
dels passeigs de ciutat. La proposta pretén redibuixar al terra un teixit de xarxes de colors que immortalitzen 
la tradició pesquera del Port de Vilanova i estenen la actual disposició de xarxes a tota la superfície de 
l’àmbit. 
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SMART PORT 
 
 Implantar el concepte de SMART CITY com origen a la plaça del Port, on la seva activitat de 
transformació pugui expandir-se a tota la ciutat. D’aquesta forma, es poden cobrir necessitats de la ciutat en 
base a la demanda ciutadana, al sentit comú, a la transparència i comunicació de govern, en aplicació de les 
noves tecnologies.  
 
Una Smart City es caracteritza per tenir coneixement de tot el seu entorn i del que succeeix al món. A més 
requereix d’un pla per a poder enfocar cap a on vol arribar la ciutat, tant en el present com al futur. D’aquí la 
importància de traçar un pla estratègic de ciutat, on es valorin els ecosistemes productius, comunicatius, 
tecnològics, socials, de govern, etc.  
 
Accions Smart associades al projecte de reordenació urbanística: 

- Oportunitat d’introduir els valors Smart en aplicació del sentit comú en base a les noves tecnologies 
amb cost zero per a l’enfocament Smart de la ciutat. 

- Per a dinamitzar la Plaça del Port, s’han de tenir en compte les noves tendències de la societat 
envers les noves tecnologies. A més d’ubicar-se en  un ambient agradable, segur, es contempla també 
l’aspecte de protecció de la salut en la connectivitat. 

- Implantació d’infraestructures tecnològiques i/o xarxa WIFI gratuïta que abasti tot l’Umbracle 
Mediterrani per a la connectivitat dels ciutadans i visitants. 

- Introducció d’elements arquitectònics com a punts tecnològics de prestacions (recàrrega de 
mòbils, etc.) i informació (informació i tràmits municipals, rutes museístiques, recorreguts 
gastronòmics, de comerç, etc.), en la Plaça del Port que permetin la connectivitat i interacció del 
ciutadà constituint un pol d’atracció a aquest espai cívic i corredor verd. 

- El maó tecnològic proposat d’una zona WIFI gratuïta disponible per a tots els ciutadans de forma 
senzilla i fàcil per a la seva connectivitat, establirà el següent pas diferenciador. La introducció de 
noves solucions emmarcades en les noves tendències de productes Smart (apps, informació en 
temps real, informació amb l’administració, serveis d’aparcament amb el mòbil.....). És impensable pels 
propers anys una ciutat sense Internet a l’abast de tothom, per assolir el següent pas, l’Internet of 
things (IOT), on les coses (sensors, instal·lacions,..) ens comuniquen els passos d’actuació (ex. 
segons les condicions climàtiques es gestiona el rec dels jardins, etc.)   

- La zona portuària, ha d’estar connectada a tota la zona WIFI, permetent establir interconnexió de 
serveis, establint noves dinàmiques amb la ciutat, generant sinèrgies entre altres actors econòmics de 
l’entorn. A tall d’exemple, un visitant pot visualitzar des del seu smartphone el peix que s’acaba de 
pescar i que es subhasta a la llotja en temps real, per poder encarregar que se’l serveixin en el 
restaurant que determini a tal hora fixada. S’ofereix així un valor afegit tant al pescador, a la llotja, al 
restaurant, com a la imatge de ciutat. Es produeix així una comunicació directa entre la ciutat i el port a 
cost zero.   

- La mateixa línia comunicativa, pot afavorir a la ciutat l’establiment de noves sinèrgies 
d’aplicabilitat com rutes museístiques (Museu de la Mar, Museu del Ferrocarril, Museu Víctor 
Balaguer, Museu Romàntic Can Papiol...), del Comerç de Vilanova, de la gastronomia o del Parc 
Natural del Garraf, com a guia del destí i d’establiment de l’excel·lència de servei cap al turisme, 
fonamentalment caracteritzat com a familiar.  

- Idoneïtat tecnològica per a l’atracció de fires, congressos, esdeveniments esportius i culturals en 
l’umbracle mediterrani i corredor verd. 

- L’activitat a la Plaça de Port ha de fusionar tecnologia amb tradició. Així s’ha de poder veure i viure 
els oficis lligats a la Mar en la seva més genuïna expressió, poder contemplar com encara un Mestre 
Xarxer adoba les arts, ben actives a la mar vilanovina, o com un Mestre d’Aixa recupera una 
embarcació tradicional, a la vista de tothom, per després varar-se amb orgull i amarrar-se als norais 
del pantalà de la Plaça. Experimentar totes les experiències marineres, mentre alhora els visitants 
pengen a la xarxes socials les imatges de les vivències, posicionant al món la imatge de VNG. 

La fórmula de finançament de la infraestructura tecnològica és mitjançant un contracte de col·laboració 
públic-privat, on a través de la gestió de la publicitat, o patrocini, d’un proveïdor del servei WIFI i dels punts 
tecnològics d’informació, a Cost Zero pugui fer viable aquest projecte, amb una cessió del ús de la xarxa a 
l’ajuntament per poder introduir serveis municipals de noves tendències cap a la ciutadania i visitants. 
 



+VERD+PORT+MAR 
 

CONCURS D’IDEES PER A LA REORDENACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM I PLAÇA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ       (AJUNTAMENT DE VILANOVA -26/1/15) 

 

3. FASES DE PROJECTE 
 
Es proposen les següents fases d’execució, de manera que les actuacions poden ser realitzades de manera esglaonada 
en el temps, sense que el passeig ni els seus espais adjacents perdin la seva funcionalitat ni operativitat en tot aquest 
temps. 
L’ordre de les fases d’actuació pot ser modificat si es considera que s’adapta millor a les necessitats de la vila.  
 
1ª FASE. PLAÇA DEL PORT  
 
La primera fase de projecte inclou la pavimentació i la reestructuració de la totalitat de la plaça del Port, amb 
la construcció d’un equipament públic de 920m².  
Aquest edifici multifuncional permetrà acollir esdeveniments culturals, nàutics, lúdics i d’esbarjo, fires, etc, 
emmarcat sota un umbracle mediterrani, que per la seva configuració modular permetrà alhora les activitats a 
l’aire lliure. L’edifici disposa d’una sala polivalent de 800m². 
Es preveuen també uns edificis per a la restauració i activitats recreatives, així com per al petit comerç 
relacionat amb el port i el turisme. La concessió d’aquests edificis (aproximadament 1500m²) permetran la 
viabilitat de la totalitat de la fase, segons es justifica a l’estudi de viabilitat. 
 

- Modificació de secció i pavimentació de tot el conjunt. Tractament dels espais verds. 
- Remodelació paisatgística, amb la vegetació proposada. 
- Formació d’un umbracle. Sistema modular i flexible adaptable a les necessitats i usos. 
- Incorporació de mobiliari urbà i enllumenat públic 
- Serveis de clavegueram i rec a les zones verdes 

 
Aquesta primera fase es pot desenvolupar total o parcialment, de forma que es podrien incloure sub-fases 
intermitges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª FASE 
 
La segona fase inclou la remodelació del passeig marítim, des del Passeig del Carme a partir del Parc de 
Ribes Roges fins la platja de Sant Cristòfol. Aquesta actuació, donada la seva dimensió, es preveu en 3 sub-
fases: tram 2a. des de la Rambla Pirelli fins la Rambla de la Pau; tram 2b. des de la Rambla de la Pau fins el 
carrer de les Canàries; tram 2c. des del carrer Canàries fins el Torrent de la Piera i connexió amb la platja de 
Sant Cristòfol. 
La urbanització del passeig marítim segueix en gran part el criteri de disseny del tram executat des de la 
Rambla de Lluis Companys fins a la Rambla de Joan Baptista Pirelli, pel que fa  la zona mes propera al límit 
edificat. A continuació dels dos carrils de circulació rodada es planteja un gran parc que tindrà continuïtat al 
llarg de tot el passeig a mode de corredor verd. 
En la primera part de la fase 2 (2a) es proposa la construcció d’un aparcament dissuasori soterrat, ubicat 
sota l’actual aparcament en superfície del parc de Ribes Roges, que es proposa sotmès a concessió, amb 
capacitat per a 175 vehicles. S’acondicionarà la seva coberta com una extensió del parc i l’espai lliure. 
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En la tercera part de la fase 2 (2c) es desenvoluparia el definitiu creixement del passeig marítim des de la 
cruïlla amb el carrer de les Canàries fins a la platja del Far connectant el passeig per sobre del Torrent de la 
Piera.  

- Modificació de secció i pavimentació de tot el conjunt 
- Aparcament soterrani i acondicionament de la coberta. Ampliació de l’espai lliure 
- Remodelació paisatgística, amb la vegetació proposada 
- Incorporació de mobiliari urbà i enllumenat públic 
- Serveis de clavegueram i rec 
- Connexió amb les platges. 
- Eliminar les bosses d’aparcament en superfície. 

 
 
3ª FASE 
 
La tercera fase desenvoluparà l’ordenació de la Plaça dels Pescadors, amb la construcció d’un aparcament 
soterrat dissuasori sotmès a concessió, amb capacitat per a 245 places.  
En aquesta ubicació s’hi podrien situar si es considera adequat també els usos administratius, alliberant 
l’espai pròxim a la plaça del port, amb el possible increment d’espai concessionable. 
 

- Modificació de secció i pavimentació de tot el conjunt 
- Aparcament soterrani i acondicionament de la coberta.  
- Remodelació paisatgística, amb la vegetació proposada 
- Incorporació de mobiliari urbà i enllumenat públic 
- Serveis de clavegueram i rec 

 
 
4ª FASE 
 
En una quarta fase es desenvoluparia el Tramvia i les seves infraestructures. La construcció d’un tramvia al 
front marítim de Vilanova assegura el moviment sostenible de les persones, la connexió de tota la franja 
marítima i, si la construcció es realitza al propi municipi, suposaria una activació de l’economia local, tal com 
es justifica a l’apartat de MOBILITAT I SISTEMA VIARI 
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4. VIABILITAT ECONOMICA  
 
El desenvolupament d’un projecte de similars característiques, en aquests moments de feblesa econòmica, 
ha de plantejar-se des de la perspectiva d’un grup pluridisciplinar, en el que la part urbanística i 
arquitectònica no poden deslligar-se d’un estudi financer, un estudi ambiental i la conseqüent repercussió 
social. L’avanç d’aquesta tasca, és la que presentem com a primera fase de concurs.  
 
El plantejament del PROJECTE per FASES, permet un plantejament econòmic adaptable a les necessitats 
de l'Ajuntament i de Vilanova, la qual cosa possibilita la viabilitat econòmica de la operació, modificable en 
funció del capital disponible. 
Les fases proposades responen a un plantejament funcional i de sostenibilitat econòmica. 
 
COLABORACIÓ PUBLIC-PRIVAT 
 
Es planteja el Binomi Públic-Privat com una realitat actual. Actuacions interessants a nivell Privat han de 
permetre i facilitar l'execució d'Equipaments i espais Públics. D’aquí que els projectes arquitectònics i els 
planejaments urbanístics puguin tenir en compte, des de bon començament, la gestió i viabilitat econòmica 
del conjunt a desenvolupar. 
 
FLEXIBILITAT 
 
La proposta permet l'intercanvi d'ordre en les fases, segons les prioritats de l'Ajuntament. I la gestió flexible 
de les concessions dins de cada fase. El que es presenta amb la proposta més que ésser un projecte tancat 
és un sistema flexible d’actuació en un indret singular. 
Les construccions es plantegen amb criteris de flexibilitat en quant a sistema estructural i espaialitat, de 
manera que és factible el canvi d'ús per adaptar el programa dels edificis a les necessitats del municipi i la 
concessió. 
 
FUNCIONALITAT 
 
Encara que la ordenació final és la que atorga sentit al conjunt, l'execució de cada fase a títol individual no 
invalida el creixement per fases, és a dir, cada fase funciona de manera coherent per ella mateixa i en relació 
a la resta del conjunt. Així la inversió té sentit en totes les seves fases individual i col·lectivament. 
 
 
 
ESTUDI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PLAÇA DEL PORT. 
 
Es presenta la següent proposta de viabilitat econòmica associada a la primera fase del projecte, 
corresponent a la Plaça del Port. 
Els edificis concessionables situats a la Plaça permetran la viabilitat econòmica de l’obra d’execució de la 
urbanització de la plaça i la construcció de l’equipament públic i els mateixos edificis concessionables  
 
S’ha estimat un rendiment del 6% sobre el valor dels edificis i uns ingressos anuals per les concessions que 
permeten amortitzar la operació en 16 anys. 
 
 
 
Per altra banda, la gestió dels aparcaments soterrats via concessió de Ribes Roges i la Plaça dels 
Pescadors,de 175 i 245 places respectivament, permetrien un lloguer anual aproximat de 52.000€ i 73.000€ 
tenint en compte que es cobreixin les despeses mínimes de manteniment.  
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QUADRE DE VIABILITAT ECONÒMICA PLAÇA DEL PORT. FASE 1 
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5.  PRESSUPOST ECONOMIC 
 
Avanç del pressupost d’execució per fases: 
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6. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT  
 

La present memòria de sostenibilitat del projecte analitza: 

• La sostenibilitat global del projecte. 

• Els criteris ambientals en l’elaboració del projecte, posant especial èmfasis en: 

o La selecció dels materials de construcció pels paviments. 
o El tractament del verd. 
o La selecció d’un enllumenat públic energèticament eficient i lumínicament eficaç. 

Els principals èxits de sostenibilitat urbana del Corredor Verd del Front Marítim són: 
 

- Crear les condicions per augmentar la mobilitat sostenible i disminuir la quota modal del 
vehicle privat motoritzat. 
La dotació de carrils bici, aparcaments de bicicleta i d’una zona segura i agradable pels 
desplaçaments a peu fomentant el transvasament modal en els desplaçaments urbans de 
Vilanova cap als modes no motoritzats. 
Addicionalment a la millora de la oferta per els modes no motoritzats, la futura creació d’un 
aparcament dissuasori en un punt tant cèntric i accessible al transport públic permetrà un 
transvasament modal, i conseqüentment, una reducció de l’ús del vehicle privat en la mobilitat 
urbana de Vilanova, amb avantatges de reducció de l’impacte ambiental que comporta en: 
- Emissió de gasos amb efecte hivernacle 
- Emissió de contaminants atmosfèrics amb incidència directa sobre la salut humana. 
- Contaminació atmosfèrica. 
- Ocupació de l’espai públic 
- Accidentalitat 
 

- Establir una àrea de verd urbà sostenible i de qualitat que augmenta la sostenibilitat 
urbana de la ciutat. 
El Corredor Verd del Front Marítim de Vilanova i la Geltrú serà també una àrea verda d’elevada 
qualitat, la qual cosa comportarà una sèrie de millores en la sostenibilitat urbana molt 
destacades, ja que el corredor verd contribuirà a: 
- La regulació climàtica a gran escala 
- La creació d’un microclima a la zona 
- La retenció de contaminants atmosfèrics 
- La reducció de la contaminació acústica 
- Afavorir la mitigació del canvi climàtic 
- El foment de la biodiversitat 
- La regulació del cicle de l’aigua 
 
El disseny d’aquest verd es farà d’acord amb els criteris de baix consum hídric, reutilització de 
l’aigua de pluja i amb espècies adaptades a espais urbans i litorals. 

 
- Millorar la qualitat paisatgística del Front Marítim de Vilanova i la Geltrú 

El Corredor Verd significarà una important millora en la qualitat paisatgística del conjunt del Front 
Marítim de la ciutat, cosa que representa una contribució positiva molt significativa a la 
sostenibilitat urbana. 
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7. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT  
 
7.1. Selecció dels paviments 

En l’elaboració del projecte de façana marítima s’ha posat especial atenció a la selecció dels materials per a 
paviments utilitzant criteris de sostenibilitat. En aquest sentit s’ha avaluat la selecció dels materials en termes 
de consum energètic i emissions de CO2, del seu cicle de vida i de la incorporació en el seu procés productiu 
de criteris d’ecodisseny. 

En el disseny final, i respecte a altres espais públics de la mateixa ciutat, s’ha minimitzat l’ús del formigó i de 
paviments prefabricats del mateix material, ja que el formigó comporta un impacte important, especialment 
vinculat al component de ciment que el forma. Addicionalment a l’impacte de l’extracció dels àrids, el principal 
impacte és el consum energètic i les emissions associades de gasos amb efecte hivernacle (GEH), NOx, 
PM10, etc. Així es calcula que una planta de formigó optimitzada consumeix fins a uns 1.000 kWh/t de 
clínquer (base del ciment). 

L’asfalt també s’ha minimitzat per l’impacte important del seu component bituminós, ja que principalment 
prové del petroli i per tant comporta una sèrie d’impactes ambientals considerables, tant en la fase 
d’extracció com d’elaboració. 

En canvi, el parc incorporarà una part important de paviments amb menys impacte respecte al formigó i 
asfalt: 

• Sauló provinent de les pedreres locals i de proximitat, disminuint la despesa energètica per transport, 
addicionalment al baix impacte energètic del seu procés de fabricació. 

•    Sauló estabilitzat: sauló provinent de les canteres i pedreres locals estabilitzat amb un conglomerat 
de vidre provinent de residus d’aquesta industria. Pràcticament ofereix les mateixes prestacions que 
el formigó amb un impacte molt més baix. 

• Fusta tècnica: microcompost de fusta, principalment de pi i de roure, procedent de la neteja de 
boscos, encapsulat per una matriu polimèrica que el protegeix d’agressions externes com l’aigua, el 
sol, el gel, la neu, els fongs, les termites,... 

• Paviment tou de cautxú reciclat: en les zones de joc infantils s’ha incorporat aquest paviment elàstic 
produït amb cautxú de pneumàtics reciclats. 

• Paviment ceràmic: En el conjunt del passeig es projecta un paviment generat amb un material 
ceràmic controlat i produït en taller i que té com a referència formal la recreació sobre el passeig de 
la important tradició  pesquera de la localitat, les xarxes i els seus colors actuen com a inspiració 
coloristica. 

La priorització de paviments naturals com el sauló confereix al parc un aspecte més natural, i per tant, una 
sensació més gratificant i de més proximitat a la natura als seus usuaris futurs. Al cap i a la fi, un parc per 
definició ha d’evitar ser excessivament dur (ús excessiu de paviments durs) per transmetre a l’usuari final la 
sensació d’aïllament en un entorn verd. 

 
7.2. Tractament del verd 
 
7.2.1. Consideracions prèvies  

Els espais públics a Vilanova i la Geltrú presenten, en general, un alt recobriment de paviment i una 
vegetació relativament escassa o poc protagonista, per la qual cosa el tractament del verd en aquest sector 
adquireix una especial rellevància. Més encara atenent a la seva posició estratègica propera a la primera 
línia de mar, fet que suposa nombroses implicacions en relació a l’ús social, la integració paisatgística, etc. 

 

Les premisses sobre les que s’ha basat el tractament del verd en aquest sector són tres: 

• Facilitar un ús social gratificant (zones d’ombra, àrees de passeig, visuals sobre el mar, etc.). 

• Ser ambientalment sostenible, especialment en relació a l’ús de l’aigua, la qual cosa implica l’ús de 
criteris de xerojardineria, i per tant espècies de baixa demanda hídrica. 

• Assumir els condicionants que marca el propi projecte atesa la seva localització en un entorn 
netament urbà. De forma particular en una part de la fase 1a, ja que necessitarà un tractament més 
propi de coberta enjardinada pel fet de situar-se sobre una zona amb equipaments i establiments. 
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7.2.2. Condicionants ecofisiològics de l’emplaçament 

Climatologia 

Vilanova i la Geltrú té una climatologia mediterrània, amb una pluviometria mitja de 580 mm anuals 
concentrada a la tardor. El dèficit hídric anual és de 300 mm (diferència entre precipitació i evapotranspiració 
potencial). Atesa l’absència de glaçades hivernals i la limitació dels períodes freds, existeix la possibilitat 
d’utilització d’espècies ornamentals d’origen subtropical. Com en tota la costa mediterrània, es donen altes 
temperatures estivals, amb alta humitat ambiental, aspecte que també condiciona la tria d’espècies vegetals, 
que han de ser molt resistents a l’estrès hídric i les altes temperatures. 

Litoral 

Pel fet d’estar situat a primera línia de mar, el parc estarà periòdicament sotmès a vents amb continguts 
salins. Aquest factor és molt important, possiblement el més rellevant per a la primera línia de vegetació i no 
tant per a la segona. 

Els vents litorals, però, fins i tot en absència de contaminació per detergents, accentuen l’estrès hídric i 
condicionen la morfologia de les plantes. 

 
7.2.3. Condicionants ecofisiològics de les plantacions sobre coberta 

Els espais verds situats sobre espais que tenen una base de formigó es resolen de manera anàloga a les 
cobertes. Les cobertes es distingeixen dels jardins clàssics pels perfils edàfics, que són totalment artificials: 
El aspectes més rellevants que s’han tingut en compte són: 

• El gruix de la capa d’arrelament serà d’uns 100 cm, sobretot en les zones on hi trobem arbres. 
Aquesta capa d’arrelament estarà formada per un substrat altament porós i drenant, un sòl 
estructurant. També hi haurà una determinada proporció de matèria orgànica, tot i que molt menor 
que en les terres habituals de jardineria.  

• S’ha previst també un sistema de drenatge a la base, sobre la capa d’impermeabilització. 

• La capacitat d’ancoratge. En els primers anys els arbres s’aguantaran gràcies a un sistema 
d’ancoratge enterrat que subjecti el pa de terra directament a l’estructura de la coberta. A llarg 
termini, però, la subjecció serà la de les pròpies arrels, que necessitaran una gran superfície lliure 
d’obstacles al voltant del troncs de cada individu. Dins aquest radi hi podrà haver paviments “flotants” 
sobre la terra d’arrelament, però en canvi no hi haurà obstacles enterrats com murs, fonaments, 
serveis o daus d’ancoratge d’altres elements del parc. 

 
7.2.4. Organització de la vegetació en relació als usos previstos 

A continuació es descriuen les diferents tipologies de vegetació que s’utilitzen en aquest projecte, amb les 
seves característiques principals.  

Arbrat d’ombra 
Arbrat habitualment caducifoli de mig i gran port, resistent al vent salí, a les altes temperatures i a l’estrès 
hídric. Les espècies triades projectaran una ombra densa. Utilitzat en massa permetrà la millora 
microclimàtica de l’entorn gràcies a les superfícies ombrejades. També es disposaran linealment al llarg dels 
vials, etc. 

Enfiladisses  
En algunes zones del parc, especialment en alguns murs i en pèrgoles, s’utilitzaran enfiladisses llenyoses de 
fulla caduca.  

Arbrat exemplar 
Elements per usos puntuals com a punt d’atracció focal. Espècies singulars per la silueta, port, floració, 
textura o olor. El fet que siguin perennes, semi-perennes o caduques és irrellevant a efectes compositius i 
ambientals, en aquest cas. 

Mates, herbàcies i arbusts ornamentals 
Aquests elements seran plantats en massa o en línea per crear efectes ornamentals, tancar o emmarcar 
vistes. Les espècies s’han escollit, doncs, pel seu port final i per les seves qualitats ornamentals, així com la 
seva adaptació al medi. En general, la majoria de les espècies utilitzades en jardineria mediterrània són 
perennes i de floració primaveral i/o de tardor. 
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Entapissants 
Les entapissants també seran utilitzades en massa. El seu objectiu principal és de recobrir el terreny no 
trepitjable i aportar un aspecte agradable (textura, color de fulla, floracions...) a més de prevenir l’erosió del 
terreny. 

Han de ser prou vigoroses com per recobrir el terreny ràpidament i evitar el creixement de males herbes. 
S’utilitzaran espècies perennes. 

Gespes 
Les gespes són els únics elements vegetals que suporten (fins a cert punt) el trepig dels usuaris. Aquest fet 
és el que les fa tan valuoses – i valorades- en els projectes d’espai públic, juntament amb les seves 
agradables propietats al tacte. 

Però les gespes també són elements d’alt consum de recursos hídrics i adobs, i amb importants necessitats 
de manteniment. Per tant, en el present projecte s’han tingut en compte els següents criteris a l’hora 
d’escollir-les:  

• Contenció estricta en l’extensió a ocupar. Representen un percentatge baix respecte el total de verd 
del sector. 

• Tria adequada de l’espècie: les condicions climatològiques de Vilanova permeten, i de fet demanen, 
l’ús de gespes d’origen subtropical, també anomenades macrotermes. En condicions mediterrànies, 
aquestes gespes consumeixen menys aigua que les gespes d’origen temperat, tot i que a l’hivern 
entren en latència i sovint prenen coloracions grogues o marrons. 

• Xarxa de drenatge i de reg especialment acurades i eficients en la zona de gespes, degut al gran 
desgast que pateixen sobre coberta. 

 

Vegetació proposada: 

S’ha tingut cura en el disseny del parc i el passeig marítim en respectar els exemplars existents de 
bellaombres i les palmeres Phoenix canariensis. Les palmeres existents a l’actual plaça del port es 
conservaran i traslladaran dins el passeig marítim. 

Arbrat. S’ha triat espècies resistents a la salinitat, definint dues franges clarament diferenciades; una primera 
línia ultra-resistent, amb espècies com la morera, el tamariu, la parkinsònia, la casuarina (Pi australià) o el 
fals pebrer i una segona línia d’arbrat més alta i ombrívola: sòfores, tipuanes, lledoners... 
 
Arbustives, herbàcies i enfiladisses. La ordenació de les espècies respon també a la proximitat al mar. Per 
a la franja frontal, que estarà gairebé sempre sotmesa a la insolació, s’han triat espècies resistents a la 
salinitat i la plena insolació mediterrània: Margalló, i les aromàtiques: espígol, romaní, camamil·leres,… 
Pel que fa a la gespa, s’ha proposat una varietat híbrida de grama (Cynodon dactylon), per la seva 
resistència a la salinitat i baixos requeriments hídrics i la heura (hederá hélix). 
A la plaça del port hi ha una gran pèrgola que estarà recoberta amb Wisteria sinensis, un clàssic de la 
jardineria en aquestes situacions, molt resistent, d’atractiva floració i de ràpid desenvolupament. 
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7.2.5. La gestió de l’aigua 

Tot jardí ornamental amb material vegetal requereix aigua per al seu manteniment. En l’entorn mediterrani, 
aquest suport artificial de reg permet la creació d’un microclima específic que molt sovint justifica la pròpia 
existència del jardí. Un oasi és un lloc d’acollida, plaer i benestar pels sentits. Una màquia, no. 

Tot i així, el model de jardí mediterrani és diferent del centreeuropeu. Un excés de gespes i plantes pròpies 
de llocs humits no només condiciona la viabilitat futura del parc, sinó que el fa estranger al paisatge local. 

En aquest projecte s’utilitzarà exclusivament aigua regenerada, fet que s’ha de 
destacar molt positivament des d’un punt de vista de sostenibilitat. 
Posteriorment, en la futura execució de la darrera fase del parc es valorarà la 
viabilitat de construir uns aljubs per aprofitar les aigües pluvials. 

Independentment de l’origen de les aigües que utilitzi, un parc mediterrani al 
segle XXI ha de regar amb un alt nivell d’eficiència, la qual cosa implica que 
s’hagin aplicat criteris de xerojardineria, tant en la selecció de les espècies com 
en la seva disposició i disseny del sistema de reg. 

 
7.3. Il·luminació de l’espai públic 

En la tecnologia de l’enllumenat públic i des del punt de vista energètic i de qualitat lumínica, s’utilitzaran 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió en punts on les prestacions ho requereixin i de forma generalitzada, 
lluminàries de tecnologia LED. Tecnologia d’última generació que per la seva forma de funcionament, 
converteixen en llum pràcticament tota l’energia que consumeixen desprenent molt poc calor, generant uns 
estalvis més que significatius enfront dels sistemes convencionals, permetent una ràpida amortització de la 
inversió. No requereixen circuits especials complexos que consumeixen energia i multipliquen els motius de 
fallida, per tant simplifiquen instal·lacions i eviten problemàtiques associades. 
 
A banda de l’estalvi energètic, des del punt de vista ambiental, no atreuen a insectes, ni produeixen sutge per 
escalfament. La seva vida útil és molt superior a qualsevol altre sistema, estalviant costos de manteniment i 
substitució. Són llums ecològics durant tota la seva vida operativa i en acabar fàcilment reciclables. 
 
 
7.4. Reducció de la contaminació acústica 

La reordenació urbanística de la façana marítima, comporta associat un factor qualitatiu diferenciador en 
quant a la confortabilitat acústica. Amb el canvi proposat de mobilitat que redueix els vehicles motoritzats per 
afavorir els espais per a vianants i vehicles no motoritzats, modifica completament la situació actual. Pensem 
que el soroll urbà és atribuïble predominantment al trànsit. Així amb l’actuació urbanística provoquem i 
fomentem un canvi de paradigma amb una modificació d’hàbits i patrons de mobilitat i consum. 
 
L’objectiu a assolir és clar, evitar el deteriorament de la qualitat de vida en la nostra societat i dels efectes 
ambientals sobre la biodiversitat per excés d’exposició sonora. En el cas del soroll, ubicant-lo en el marc de 
la sostenibilitat, podem afirmar que el recurs compromès és el silenci, i no es pot dir, en principi, que s’esgoti. 
Basta suprimir o actuar sobre les fonts per a recuperar-lo íntegrament.  
 
L’abús dels elements que atempten contra el silenci, redueixen la seva disponibilitat. Recuperar-lo requereix 
decisions, esforç i temps. El desenvolupament acústicament sostenible requereix especialment la 
transformació dels mètodes de producció i dels patrons de consum, a més de la transformació dels patrons 
de conducta individual i social. Així, la sostenibilitat acústica seria part d’un model de desenvolupament social 
que cerca conscienciar a la societat sobre els beneficis d’optar sempre per l’article, actitud, hàbit, etc. amb el 
menor impacte acústic possible entre les opcions a la seva disposició. 
 
Bona part de la solució del problema passa per la solidaritat social, l’esforç empresarial per l’actuació 
tecnològica unida a la decisió política per impulsar i fomentar l’aplicació de mesures educatives, tècniques, 
fiscals i legals. En aquest cas concret, la reordenació urbanística suposa una excel·lent oportunitat per 
transformar qualitativament l’entorn.  
 
 
 
 


