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1. INTRODUCCIÓ



 

 

1.1. Antecedents i context 

Aquest document té com a objectiu presentar els resultats de la primera etapa del 
procés participatiu de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Vilanova i la Geltrú. 

L’Avanç del POUM és un document que defineix els objectius, criteris i prioritats de la 
proposta d’ordenació urbana de la ciutat i proposa les línies mestres que ha de seguir 
l’elaboració del POUM. D’altra banda el POUM és el document urbanístic definitiu que 
classifica el sòl de manera efectiva i atorga drets i deures als seus propietaris. Per tant, l’Avanç 
és un document previ, i no s’ha de confondre amb el document definitiu del POUM, són 
moments diferents d’un procés d’aprovació llarg i complex . 1

 
Esquema explicatiu del procés de redacció d’un POUM i dels moments de participació previstos. 

Aquesta primera etapa del procés participatiu, de la qual es presenten els resultats en 
aquest document, parteix de l’Anàlisi i diagnosi de l’Avanç del POUM, un document que 
analitza l’estat urbanístic de la ciutat per a poder tenir els instruments i el coneixement per 
plantejar aquestes línies mestres de l’Avanç del POUM. En el cas de Vilanova i la Geltrú, aquest 
ha estat elaborat l’any 2019 per l’equip d’urbanistes encarregat de la seva redacció . 2

L’objectiu d’aquesta primera etapa ha estat recollir aportacions de la ciutadania i 
elaborar uns criteris que orientin la redacció de l’Avanç del POUM. Cal destacar també que 
normalment en un procés participatiu vinculat a un POUM, no s’acostuma a obrir la 
participació en un moment tan inicial. 

El procés participatiu continuarà amb la segona etapa, la d’exposició pública, on es 
presentarà el document d’Avanç del POUM, que incorporarà la informació recollida en el 
procés participatiu i també la revisió tècnica i política per part l’Ajuntament. S’obrirà, per tant, 
un nou moment de participació, on s’explicarà la proposta d’Avanç definida i es recolliran 
noves aportacions de la ciutadania. 

Finalment, una vegada acabi la segona etapa, amb l’aprovació de l‘Avanç del POUM es 
farà un retorn on s’explicarà quines propostes s’han incorporat i quines no. 

1 Per més informació sobre els processos d’aprovació d’un POUM es pot consultar aquesta guia 
elaborada pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/planejament_urbanistic/tramitacio_plans_urbani
stics/full_de_ruta/  
2 L’equip redactor de l’Avanç del POUM és el Col·lectiu CCRS. Els documents d’anàlisi i diagnosi de 
l’Avanç del POUM estan disponibles en aquesta adreça electrònica. 
https://www.vilanova.cat/espai_public/urbanisme  
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1.2. Objectius del procés participatiu 

● Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació de la ciutadania en el 
procés d’elaboració de l’Avanç del POUM. 

● Desenvolupar un treball d’implicació ciutadana en el marc de la redacció de l’Avanç de 
POUM, promovent la màxima participació de la població facilitant tota la informació, 
eines i instruments per fer que aquest sigui un procés compartit entre la ciutadania, 
l’administració municipal i els tècnics redactors. 

● Facilitar la divulgació i comprensió de tots els treballs relacionats amb l’Avanç del 
POUM 
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2. METODOLOGIA



 

 

2.1. Fases del procés participatiu 
Fins a la data d’elaboració d’aquest document s’han realitzat tres fases del procés 

participatiu, corresponents a la primera etapa: 

 

● Fase 0. Preparació.  

Durant aquesta fase, realitzada els mesos de setembre a novembre de 2019, es va 
planificar definitivament el procés participatiu i es van preparar les accions de 
comunicació i participació. 

● Fase 1: Difusió.  

En aquesta fase es van realitzar accions vinculades al Pla de Comunicació del procés 
participatiu. També es van realitzar sis entrevistes amb agents clau per acabar de 
definir els temes de debat i ajudar a difondre el procés. La durada d’aquesta fase va ser 
de dos mesos: entre gener i febrer de 2020. 

● Fase 2: Co-creació. 

L’objectiu d’aquesta fase va ser informar sobre l’Avanç i recollir aportacions per a 
incorporar en la seva redacció. La primera previsió era realitzar-la als mesos de març a 
maig. Finalment es va realitzar als mesos de setembre i octubre en format virtual, 
degut a la pandèmia de COVID-19. 
 
A partir de l’elaboració de la proposta d’Avanç s’obriran la resta de fases del procés de 

participació, incloses en la segona etapa: 

● Fase 3: Presentació de l’Avanç. 

L’objectiu d’aquesta fase és presentar l’Avanç del POUM. Està previst fer una sessió de 
presentació del document definitiu. 

● Fase 4: Exposició pública de l’Avanç. 

S’obrirà un segon moment participatiu per recollir valoracions sobre la proposta 
d’Avanç. A més de l’exposició pública i la recollida d’al·legacions, es faran també noves 
activitats participatives per a explicar el document i recollir valoracions ciutadanes. 

● Fase 5: Retorn. 

El procés participatiu de l’Avanç del POUM finalitzarà amb el retorn. En aquest últim 
moment, amb la definició concreta de l’Avanç, es podran explicar les aportacions 
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incorporades i les no incorporades. Els documents del procés participatiu seran part 
d’aquest document definitiu. 
 

2.2. Activitats realitzades 

 
Les activitats realitzades que s’han realitzat durant el 2020, han estat les següents: 
 

● Sortides amb el Punt d’informació itinerant. 
Es van realitzar dues sortides, els dies 7 i 10 de març. L’objectiu d’aquestes sortides va 
ser donar a conèixer el procés participatiu, informar de les sessions de participació 
presencial i recollir aportacions, sobretot amb l’enquesta. Es van dissenyar una sèrie 
d’elements de comunicació per a poder identificar el procés participatiu i es va realitzar 
una maqueta explicativa, per a, de manera didàctica poder explicar els temes de debat 
vinculats a l’Avanç del POUM. 
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La primera proposta de treball recollida en el Pla de Participació Ciutadana ha 
variat molt degut a la situació de pandèmia que sofrim des de març de 2020. La 
quantitat d’accions i el seu format, el calendari, i els eixos del debat, entre altres 
aspectes, han estat molt diferents respecte a la previsió inicial. 
Tenint en compte aquesta situació es va decidir ajornar el procés participatiu, 
previst per als mesos de març fins maig de 2020 als mesos de setembre a 
octubre, una vegada es va comprovar que la situació de pandèmia era més llarga 
del previst. 
Per compensar aquesta mancança en la primera etapa, es preveu reforçar la 
següent etapa, de presentació i recollida d’al·legacions al document d’Avanç del 
POUM, amb noves activitats informatives i de recollida de valoracions respecte a 
la proposta. 
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En aquestes dues sortides es van informar 62 persones, i es van recollir vuit enquestes. 
Es van entregar també enquestes a alguns participants perquè les poguessin deixar als 
punts de recollida als espais municipals habilitats amb bústies. 
 

● Taller amb l’alumnat del col·legi Santa Teresa. 
El dia 30 de gener es va realitzar el taller amb instituts. Es va realitzar amb la classe de 
4t d’ESO A. El taller va consistir en una part informativa inicial i en una part de dinàmica 
de grups on es van recollir diversos aspectes, tals com les activitats que es fan a la 
ciutat, la manera de moure’s dins i fora de la ciutat i també les idees i propostes en 
relació amb com ens imaginem la ciutat en el futur. 
 

 
Al taller van participar 9 noies i 14 nois, i es van recollir aportacions en diversos temes: 
ús d’equipaments municipals, activitats que realitzen a l’espai públic, modes de 
desplaçament a l’escola i dins de Vilanova i la Geltrú. També es va fer una activitat per 
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saber el coneixement que tenen els joves dels entorns de la ciutat. Finalment es van 
recollir propostes de millora de la ciutat . 3

 
● Sessió de presentació de l’Anàlisi i diagnosi de l’Avanç del POUM. 

Aquesta sessió ja s’enquadra dins de la reformulació del projecte per l’impacte de la 
COVID-19. Es va plantejar com una sessió de presentació tipus ponència per part d’un 
representant de l’equip redactor i es va deixar un espai per a recollir preguntes per part 
de l’audiència mitjançant el canal de xat de la plataforma de videoconferència. 
Aquestes preguntes es van traslladar a les persones de l’equip redactor i es van 
respondre durant la ponència.  
A la sessió de presentació van participar 61 persones. Es van traslladar 
aproximadament una dotzena de preguntes. El vídeo està disponible en el canal de 
YouTube de l’Ajuntament de Vilanova i fins al moment de la redacció d’aquest 
document porta 200 visualitzacions . Està entre els cinc vídeos més vistos del canal de 4

l’Ajuntament en l’últim any. 

   
Imatge de la sessió de presentació de l’Anàlisi i diagnosi de l’Avanç del POUM 

 
● Sessions de debat virtual. 

Les dues sessions de treball van tenir la mateixa estructura per treballar diferents 
temes. Prèviament a la sessió es va enviar als participants l’enllaç del vídeo i també un 
document informatiu del funcionament de la sessió. 
Ja dins de la sessió virtual es va realitzar una part informativa, en la qual es va situar 
els temes de debat i enfocar en un treball a llarg termini, a escala de ciutat i en clau de 
“model”. També es van explicar les principals conclusions de la diagnosi tècnica de 
cada tema, així com els resultats de les enquestes. Aquesta informació servia com a 
punt de partida per al debat sobre els diferents temes. 

 

3 El resum del taller està en l’annex 10.3 de “Resultats del taller amb instituts”. 
4 https://www.youtube.com/watch?v=uoCaJUCe_uE&ab_channel=VilanovailaGeltr%C3%BA  
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Captura de pantalla d’una sessió de debat virtual. 

 
La dinàmica de treball es va realitzar acompanyada per una eina de treball col·laboratiu 
virtual anomenada MURAL, en la qual els participants podien apuntar propostes de 
manera individual, i servia per a realitzar una relatoria gràfica dels debats. 
 

 
Exemple de l’espai de treball del taller de mobilitat i equipaments i espais lliures. 

 
Els resultats de la sessió es van compartir amb els participants, per comprovar que 
s’havien recollit totes les aportacions de manera correcta . 5

○ Desenvolupament urbà i entorn urbà. 20 d’octubre. 
En aquest taller van participar un total de 26 persones i es van recollir 148 
aportacions. Cal dir que inicialment es van inscriure un total de 63 persones, de 
les quals van confirmar la seva assistència 39. Finalment tretze no es van 
connectar a la sessió. 

○ Mobilitat i equipaments i espais lliures. 29 d’octubre. 

5 Els resultats generats amb l’eina col·laborativa es poden trobar en l’annex 10.4 
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En aquest taller van participar un total de 24 persones i es van recollir 203 
aportacions. Inicialment es van inscriure un total de 77 persones, de les quals 
van confirmar la seva assistència 34. Finalment vuit no es van connectar a la 
sessió. 
 

● Pàgina web participa.vilanova.cat. 
La plataforma web es va convertir, sobretot amb l’enquesta de participació, en un bon 
mitjà per ampliar el volum de participants. En total es van recollir 356 enquestes en 
format en línia .  6

D’altra banda també es van recollir 33 propostes mitjançant el mòdul PROPOSTES de 
la plataforma. 
 

● Comunicació del procés 
Es van executar un seguit d’accions comunicatives per a donar a conèixer el procés i 
fer-lo extensiu a tota la ciutadania de Vilanova i la Geltrú. Aquestes accions es van dur 
a terme durant els mesos de febrer i març, les setmanes anteriors a l’inici de les 
activitats participatives.   

6 Es poden veure la participació i els resultats detallats de l’enquesta en l’annex 10.5. 
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2.3. Tractament de les aportacions 

S’ha fet un esforç exhaustiu per recollir i classificar totes les aportacions realitzades 
per les persones participants i poder extreure unes conclusions argumentades sobre cada 
tema. En total s’han recollit més de 1.500 aportacions, que s’han classificat en els eixos i 
temes de debat competència d’un POUM i que van ser treballats inicialment amb l’equip tècnic 
de l’Ajuntament.. 

 
 
En el punt 4 de Resum del resultats es presenten les principals conclusions i criteris 

perquè l’equip redactor les tingui en compte en l’elaboració de l’Avanç del POUM. 
 

  
Si es vol aprofundir en el detall de les aportacions fetes en el procés participatiu es pot 

consultar el punt 5 de Resultats. En aquest apartat es presenten les respostes de la 
ciutadania fetes a l’enquesta, i també s’han fet uns gràfics que resumeixen les aportacions 
qualitatives que s’han fet a la resta d’espais de participació. Aquests gràfics permeten 
sintetitzar la informació de manera senzilla a partir d’un gran volum d’aportacions qualitatives, 
i permeten copsar la importància dels temes que s’han parlat en el debat i construir unes 
conclusions per cada eix de debat. 

També s’acompanyen algunes conclusions amb cites o aportacions literals de les 
persones participants. 
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Les conclusions que es presenten en aquest document no són consensos dels 
espais de participació generats, ni són vinculants, sinó que són conclusions que 
han de servir per millorar la presa de decisions polítiques i tècniques en el 
moment d’elaborar l’Avanç del POUM. 

S’han recollit moltes aportacions que tenen a veure amb altres temes que no 
entren dins de les competències de l’Avanç del POUM. Aquestes aportacions 
s’han recollit i classificat a l’annex 6.4, perquè puguin ser tingudes en compte per 
altres àmbits de l’Ajuntament. 
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Per últim, i amb la voluntat de fer transparent la informació recollida s’ha generat un 
gràfic resum amb totes les aportacions que es pot consultar en aquest enllaç: 
https://ja.cat/aportacionsavancpoumvng i que permet anar al detall de les més de 1.500 
aportacions recollides, de manera senzilla i interactiva. 

 
Gràfic resum de totes les aportacions.   
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3. ASSISTÈNCIA 
I PARTICIPACIÓ



 

 

3.1. Xifres globals del procés 

En el procés participatiu han participat un total de 581 persones. D’aquestes, 466 
persones han participat de manera efectiva, (responent l’enquesta, assistint a tallers i fent 
propostes al web) i les 115 persones restants, han estat informades (en el punt d'informació 
itinerant  i a la jornada de presentació). 

 

 
Gràfic resum amb la participació per espais de participació realitzats 

 
 

 
Gràfic resum amb la participació per gènere 

 
 

 

Gràfic resum amb la  participants per edats. 
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3.2. Llistat d’agents participants 

A través dels mitjans de recollida d’informació s’ha recollit la participació de 23 entitats 
i agents del municipi i la comarca. 

● AFA Canigó 
● AFA Escola Sant Jordi 
● Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA) 
● Associació ECOL3VNG 
● Associació de Propietaris de Mas Roquer 
● Associació de Veïns de Can Marquès 
● Associació de Veïns Mas Joliu 
● Associació de Veïns Baixamar 
● Associació de Veïns Torre del Veguer 
● Associació de Veïns Aragai 
● Associació de Veïns Masia Nova 
● Bicicleta Club de Catalunya (BACC) 
● CCOO Pensionistas Jubilados Garraf 
● Club volei vilanova 
● Cooperativa Sostre Cívic 
● Finques Mallofré 
● Garraf Coopera 
● Grup Territorial del Garraf-Alt Penedès del COAC 
● La Casa Blava 
● Neàpolis 
● Plataforma defensem l'Ortoll 
● Plataforma pels Camins Escolars - Ciutat Educadora Vilanova i la Geltrú 

   

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

      Pàg 17/63 



4. RESUM DELS 
RESULTATS
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Valors 
● Sostenible i vinculada amb la natura. Accessible. Neta. Oberta i 

acollidora. Amb mobilitat sostenible. Saludable. Activa. Innovadora. 

Desenvolupament 
urbà 

● En la línia del que apunta la diagnosi de l'Avanç del POUM, les 
persones participants reconeixen aquest excés de sòl urbanitzable 
actual i es proposa no créixer de manera extensiva, sinó en un 
model de ciutat compacta (ocupació de sectors + rehabilitació), 
amb un límit clar de la C-31 i respectant els espais naturals existents 
en el seu interior. 

● Es detecta la necessitat de crear oportunitats laborals dins de 
Vilanova i la Geltrú. Per aquest motiu es proposa prioritzar el sòl 
d’activitat econòmica. L’oportunitat de l’Eixample Nord, previst com 
a sòl mixt (activitat econòmica + residencial) i executar-lo en funció 
d’un Pla d’etapes (primer el sòl d’activitat econòmica i després el 
residencial), ha estat una aportació recollida en aquesta línia. 

● El decreixement i la possibilitat de desclassificació se centra 
sobretot en l’Ortoll. També s’ha mencionat que s’ha de tenir en 
compte les conseqüències econòmiques i jurídiques d’aquesta 
desclassificació. Com a alternatives s’ha proposat la possibilitat que 
el Sector 1 de l’Ortoll pugui acollir algun sòl urbanitzable per 
compensar les càrregues derivades d’aquesta actuació, així com la 
classificació de la resta dels sectors com a sòl d’espai lliure o 
protegit per a tenir en compte la seva cura. 

Habitatge 

● S’ha detectat una dificultat d’accés a l’habitatge, i per resoldre això 
s’han proposat accions (sense especificar) per “abaratir costos”, 
“prevenir l’especulació” i “regular mercat”. En aquesta línia es 
proposa promoure el lloguer per millorar l’accés a l’habitatge, amb 
accions per a la reducció del preu, fomentar el lloguer social, etc. 
Totes aquestes accions no són competència directa d’un POUM. 

● S’ha proposat impulsar models d’accés a l’habitatge diferents: 
cooperatives, cessió d’ús de solars públics, cohabitatge, etc. En 
l’anàlisi de l’Avanç es podria detectar sòl urbà o urbanitzable que 
sigui de propietat municipal per a poder cedir aquests terrenys en 
algun tipus de model proposat. 

● Una sèrie de propostes i de competència del POUM és la de 
permetre l’ús d’habitatge en plantes baixes amb l’objectiu 
d’augmentar el parc d’habitatge i poder servir per a col·lectius amb 
problemes d’accessibilitat. 

      Pàg 19/63 



 

 

 

   

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Activitats 
econòmiques 

● Necessitat de generar oportunitats laborals dins o a prop del 
municipi, per no convertir Vilanova i la Geltrú en una ciutat dormitori. 
Com a possibles mesures proposades destaquem: ampliar l’estudi 
de sòl i naus buides actuals destinades a activitat econòmica, la 
priorització del sòl d’activitat econòmica en la proposta de l’Avanç de 
POUM, l’adaptació d’aquest sòl a les necessitats de les empreses 
d’alt valor afegit (accés a infraestructures, parcel·les adequades, 
etc.) i una gestió del sòl ràpida (per exemple flexibilitzar normes 
urbanístiques actuals). 

● De les activitats primàries, les persones participants s’han mostrat 
d’acord en línies generals amb la visió de la diagnosi de recuperar i 
fer valdre el sòl agrícola. Només s’ha de posar l’alerta en la 
dimensió d’aquest sòl i que sigui atractiu i rendible. S’hauran 
d’estudiar fórmules ja existents (Parc Agrícola, segells de qualitat o 
similar) o innovadores per fomentar l’aprofitament d’aquest sòl. 

● Pel que fa a les activitats de serveis i comerços, les aportacions 
dels joves van en la línia del model de gran superfície, però a les 
enquestes és molt majoritari el model de petit comerç o de 
proximitat (en el centre urbà). 

Equipaments 

● Segon les enquestes els equipaments sanitaris són els més 
necessaris. Concretament l’Hospital és l’equipament estratègic i que 
recull més necessitats després dels culturals. És important recollir-lo 
en l’Avanç del POUM, encara que la seva execució no sigui 
competència directa. 

● Es detecta una necessitat d’espais culturals al centre de la vila, tot 
i que actualment hi ha una bona cobertura. L’element que recull més 
aportacions és la necessitat de cinemes (sobretot amb joves), tot i 
que es pot considerar una activitat econòmica. Es menciona també 
la poca diversitat d’espais de trobada.  

● L’equilibri dels equipaments en el territori, un tema important 
recollit en l’anàlisi, ha estat reconegut en les sessions virtuals. Es va 
comentar que fer més equipaments educatius en la perifèria 
reduiria la mobilitat cap al centre de la vila. 
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● S’ha d’apostar clarament per un model que potenciï la mobilitat 
interna a peu i bicicleta.  

● El mitjà de transport que té més potencial de millora és el de la 
bicicleta: amb la creació d’una xarxa interna i la possibilitat de fer 
vies ciclables cap als barris perifèrics i municipis propers. 

● La millora del transport públic també és una preocupació molt gran 
tot i que no és competència directa del POUM. Pel que fa al transport 
públic intern cal destacar la millora de l’eficiència de les línies de bus: 
que siguin més directes i freqüents. 

● La previsió de la Línia Orbital Ferroviària, que està recollida a l’Avanç 
del POUM es reconeix com una aposta pel transport públic que 
hauria d’ajudar a resoldre les mancances de transport públic extern i 
permetre alliberar l’espai de les vies al centre de la ciutat en el futur. 

● Finalment cal tenir en compte que, a partir del que s’ha recollit, el 
transport privat és una preocupació important per a les persones 
participants. Es creu necessari acompanyar aquesta transició de 
model de transport i a curt termini garantir l’accés en cotxe i 
l’aparcament, especialment de la gent que viu al centre. 

Entorn natural 

● Es comparteix la visió plantejada per l’equip redactor en l’anàlisi i 
diagnosi de l’Avanç del POUM: protegir els espais naturals, potenciar 
la recuperació de camins, millorar la connexió amb el territori, 
integrar la natura en la ciutat, mantenir i recuperar els corredors 
ecològics, reduir el sòl urbanitzable, recuperar espais agrícoles, etc.). 

● Aquestes accions van en la línia de la majoria d’aportacions que 
proposen “un model de ciutat sostenible”. 

● Cal aprofundir en el “com” es realitzen aquestes accions i 
especialment en tres espais estratègics: l’Ortoll, l’espai de l’Eixample 
Nord i els espais costaners. 

Espais lliures 
● Es proposa sobretot crear més zones verdes dins de la ciutat 

(recuperant places dures, amb més vegetació. La sensació és que 
cal més verd dins de la trama urbana. 
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5.1. Valors i identitat de Vilanova i la Geltrú 

El primer aspecte que s’ha volgut identificar són els valors que hauria de projectar 
Vilanova i la Geltrú en un futur, és a dir, el model de ciutat que les persones que han participat 
s’imaginen. 

Resultats enquesta: 

A l’enquesta es va demanar fer una valoració de l’1 al 5 a partir d’una sèrie de valors 
inicials:  
Vilanova i la Geltrú ha de ser una ciutat: 

Pel que fa a les respostes obertes els valors més destacats són (s’ha posat al gràfic 
aquells que tenen més de 10 aportacions similars): 

● El més destacat és la neteja, tot i que no és competència directa de l’Avanç del POUM. 
● Com a valors que podrien ser inspiradors per a la redacció del POUM podem destacar: 

○ Oberta i acollidora.  
○ Mobilitat sostenible. 
○ Sostenible 
○ Saludable 
○ Innovadora. 
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Els valors més 
importants són: que 
sigui accessible i 
sostenible i vinculada 
amb la natura. 
 
Per l’altra banda, 
majoritàriament no es 
vol identificar 
Vilanova i la Geltrú 
amb la indústria ni el 
turisme. 
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5.2. Desenvolupament urbà 

En aquest eix s’agrupen les aportacions i preguntes que tenen a veure amb el 
creixement urbanístic de la ciutat. Poden donar orientacions sobre el model de creixement i on 
s’hauria de realitzar. 

Resultats enquesta: 

A l’enquesta es van fer tres preguntes tancades sobre aquest eix: 
Com creus que ha d’evolucionar la població de Vilanova i la Geltrú d’aquí a vint anys? 

 
Com t’imagines que ha de créixer la ciutat d’aquí a vint anys? 
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S’aposta per mantenir 
la població (70% de 
les respostes). 

 

Pràcticament la 
totalitat de les 
persones participants 
s’imagina un 
desenvolupament 
urbà dins dels límits 
de la carretera C-31. 
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Si hi ha un creixement urbà, com creus que ha de ser? Valoració de l’1 al 5. 

Podem concloure que es té una visió conservadora del creixement urbà, amb accions 
que van per l’ocupació del teixit urbà existent i del sòl urbà no executat ja planificat (sectors 
dins de la trama urbana que encara no estan edificats). 

Valoracions obertes: 

A la resta d’espais de participació es van identificar en els debats els següents temes 
d’interès, agrupats en tres àmbits. 

Valoracions sobre creixement urbà: 

● Ocupar els sectors ja planificats. Algunes aportacions són més genèriques, però 
d’altres fan menció a sectors concrets. D’aquests últims podem destacar : 7

“Aprofitar els espais que ja estan en procés de desenvolupament (Fondo Somella, 
Llimonet, etc.).” 
“Hi ha petites illes entre zones urbanitzades (com el Fraig) que s'haurien de solucionar 
abans d'obrir noves zones” 
“Dins de Vilanova encara tenim sòl urbà. Tots aquests àmbits estan delimitats com a 
PERI i es troben pendents de desenvolupament del planejament derivat de fa més de 
trenta anys”. 
“S'hauria de prioritzar les actuacions i plantejaments a les zones periurbanes i urbanes. 
No a les zones urbanitzables”. 

● En els tallers virtuals es va aprofundir en créixer però no tant en sòl residencial, sinó en 
sòl d’activitat econòmica. La preocupació sobre aquest tema és no crear una ciutat 

7 Els textos en cursiva mostren aportacions textuals recollides en els diferents espais de participació. 
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Prioritat per a la 
rehabilitació i ocupar 
els sectors no 
desenvolupats. 
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dormitori, sinó compensar el creixement de sòl residencial de les últimes dècades amb 
més sòl per activitat econòmica: 

“Posar el focus en el sòl orientat a l'activitat econòmica, avui reduit, per tal de poder 
garantir oferta de treball a la població de Vilanova, reduint la mobilitat actual cap a l'Àrea 
Metropolitana”. 

 
Valoracions sobre decreixement o no ocupació de sòl: 

● Tant en les enquestes com en els tallers molta gent apostava per no créixer més. 
Aquestes aportacions es refereixen sobretot a espais que actualment són 
urbanitzables (l’Ortoll principalment, però també la Muntanyeta i l’Eixample Nord). 

● També destaquen les propostes per recuperar edificis existents, però que estan buits. 
Es menciona i es pregunta en diversos ocasions si s’ha fet una diagnosi de la situació 
dels edificis buits i si s’han incorporat en l’anàlisi.  

● Es proposa fomentar la rehabilitació per poder ocupar aquests edificis. 
● Destaquem un comentari puntual, que posa sobre la taula les conseqüències 

econòmiques de desclassificar el sòl urbanitzable actualment (en el sector de l’Ortoll 
específicament) per les compensacions que s’haurien de fer als propietaris del sòl. 

“Cal tenir en compte les conseqüències jurídiques i econòmiques en cas de 
desclassificar el sòl: cal un estudi en profunditat”. 
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Altres temes sobre desenvolupament urbà: 

● L’aportació més destacada és tenir una visió territorial. Això es concreta per exemple 
en apostar per un Pla Director Urbanístic (PDU) que tingui en compte la plana del 
Garraf en el seu conjunt i també donar més capacitat d’actuació al Consell Comarcal. 

● També es posa sobre la taula la problemàtica de les urbanitzacions periurbanes, en 
aquest cas la necessitat que tinguin accés a equipaments, serveis, etc. i que amb la 
situació actual no és possible. 
Creiem important concretar la resta de propostes, ja que poden donar pistes de cara al 
replantejament de l’Avanç: 

● Repensar sectors: el que es demanda és  
“Una profunda reflexió urbanística sobre el futur pròxim de la Ronda Europa, Solicrup, el 
sector industrial Roquetes i la Muntanyeta per al seu desenvolupament intrínsec i la seva 
connexió amb la ciutat”. 

● Flexibilitzar les claus urbanístiques. Es refereix a flexibilitzar la clau d’equipaments 
per poder acollir més tipologies diferents 

“Propongo integrar la clave H, que solo te permite hacer equipamientos educativos, en la 
clave E, más genérica, de equipamientos colectivos.”   
“A Vilanova hi ha molts terrenys amb la qualificació de Sistema d'Equipaments, però, en 
la seva gran majoria, amb la clau urbanística que tenen no permeten el seu ús per a 
Residències per a la gent gran o similars. La classificació actual dels Sistemes per a usos 
col·lectius és excessivament restrictiva i poc flexible”.  

● Delimitar nous Plans de Millora Urbana (PMU) 
“Dins del POUM jo proposaria delimitar un PMU a l'eixample central i un altre PMU al 
Barri de Mar. Precisament amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat i possibilitat de crear 
nous espais lliures i adquirir nous espais d’equipaments”. 

● Fer una pla d'etapes  (referit concretament a l’àmbit de l’Eixample Nord). 8

“Controlar que es compleixi primer l'ocupació de sòl d'activitat econòmica i després el 
residencial”. 

8 Un Pla d’Etapes és un mecanisme que pot incloure un POUM per a condicionar un desenvolupament 
urbà en el temps (per exemple no executar un sector fins que no es faci un altre). 
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Conclusions sobre desenvolupament urbà: 

De les més de 120 aportacions recollides sobre aquest tema podem extreure les 
següents conclusions: 

 

 
 

 
Distribució a l’Ortoll en sectors segons el planejament vigent. 
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Desenvolupament 
urbà 

● En la línia del que apunta la diagnosi de l'Avanç del POUM les 
persones participants reconeixen aquest excés de sòl urbanitzable 
actual i es proposa no créixer de manera extensiva, sinó en un 
model de ciutat compacta (ocupació de sectors + rehabilitació), 
amb un límit clar de la C-31 i respectant els espais naturals existents 
en el seu interior. 

● Es detecta la necessitat de crear oportunitats laborals dins de 
Vilanova i la Geltrú. Per aquest motiu es proposa prioritzar el sòl 
d’activitat econòmica. L’oportunitat de l’Eixample Nord, previst com 
a sòl mixt (activitat econòmica + residencial) i executar-lo funció 
d’un Pla d’etapes (primer el sòl d’activitat econòmica i després el 
residencial), ha estat una aportació recollida en aquesta línia. 

● El decreixement i la possibilitat de desclassificació se centra 
sobretot en l’Ortoll. També s’ha mencionat que s’ha de tenir en 
compte les conseqüències econòmiques i jurídiques d’aquesta 
desclassificació. Com a alternatives s’ha proposat la possibilitat que 
el Sector 1 de l’Ortoll pugui acollir algun sòl urbanitzable per 
compensar les càrregues derivades d’aquesta actuació, així com la 
classificació de la resta dels sectors com a sòl d’espai lliure o 
protegit per a tenir en compte la seva cura. 
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5.2.1. Habitatge 

Hi ha hagut poques aportacions a les enquestes referents a aquest tema, i en els 
tallers virtuals tampoc ha estat un tema molt mencionat. 

Resultats enquesta: 

A l’enquesta es van fer una pregunta sobre aquest tema. 
Quin tipus d’habitatge creus que s’ha de fomentar? 
Valoració de l’1 al 5. 

Valoracions obertes: 

S’han recollit només 31 valoracions sobre habitatge i s’han classificat les aportacions 
en dos blocs: 

Model d’accés a l’habitatge. 

● Destaca sobretot promoure el lloguer per millorar l’accés a l’habitatge, amb accions 
per a la reducció del preu, fomentar el lloguer social, etc. Cal recordar que aquestes 
accions no són competència directa d’un POUM. 

● També es poden trobar propostes per a impulsar models d’accés a l’habitatge 
diferents: cooperatives, cessió d’ús de solars públics, cohabitatge, etc. El POUM 
tampoc pot impulsar aquestes polítiques d’habitatge, però sí que l’anàlisi podria 
detectar sòl urbà o urbanitzable que sigui de propietat municipal per a, posteriorment, 
poder cedir aquests terrenys en algun tipus de model proposat. 
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Criteris i altres propostes per als habitatges. 

● Es proposen accions per “abaratir costos”, “prevenir l’especulació” i “regular mercat”, 
reforçant la problemàtica detectada de la dificultat d’accés a l’habitatge. 

● També s’han recollit propostes que aposten per introduir paràmetres de sostenibilitat 
en la construcció dels habitatges. 

● Una sèrie de propostes (recollides sobretot al web de participa.vilanova) i de 
competència del POUM és la de permetre l’ús d’habitatge en plantes baixes i en 
alguns teixits de la ciutat amb l’objectiu d’augmentar el parc d’habitatge i poder servir 
per a col·lectius amb problemes d’accessibilitat. 
 

Conclusions sobre habitatge 
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Habitatge 

● S’ha detectat una dificultat d’accés a l’habitatge, i per resoldre això 
s’han proposat accions (sense especificar) per “abaratir costos”, 
“prevenir l’especulació” i “regular mercat”. En aquesta línia es 
proposa promoure el lloguer per millorar l’accés a l’habitatge, amb 
accions per a la reducció del preu, fomentar el lloguer social, etc. 
Totes aquestes accions no són competència directa d’un POUM. 

● S’ha proposat impulsar models d’accés a l’habitatge diferents: 
cooperatives, cessió d’ús de solars públics, cohabitatge, etc. En 
l’anàlisi de l’Avanç es podria detectar sòl urbà o urbanitzable que 
sigui de propietat municipal per a poder cedir aquests terrenys en 
algun tipus de model proposat. 

● Una sèrie de propostes i de competència del POUM és la de 
permetre l’ús d’habitatge en plantes baixes amb l’objectiu 
d’augmentar el parc d’habitatge i poder servir per a col·lectius amb 
problemes d’accessibilitat. 
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5.3. Activitats econòmiques 

Resultats enquesta: 

A l’enquesta es va fer una pregunta sobre activitats econòmiques: 
Quin tipus d’activitats econòmiques creus que s’han de fomentar? 
Valoració de l’1 al 5. 

Valoracions obertes: 

En comparació amb altres temes no es van recollir moltes aportacions sobre activitats 
econòmiques. Tot i això es fa un resum de les principals conclusions de cada tema detectat. 

Valoracions sobre activitats primàries 

● Es destaca sobretot la necessitat de mantenir i fomentar els espais agrícoles, amb 
l’argument de crear una reserva de sòl per obtenir aliments de proximitat. Cal dir que 
va ser objecte de debat durant la sessió virtual sobre desenvolupament urbà i entorn 
natural, ja que es reconeixia aquest valor, però es deia que s’havia de dimensionar a la 
voluntat real de treballar el camp i al seu retorn econòmic. Mencionem dos dels 
comentaris sobre aquest debat per il·lustrar-lo. 

“Disposar d'una reserva de sòl per poder tenir aliments de proximitat en un futur.” 
“Èmfasi amb relació a l’activitat del primer sector. No vull dir que hagi de tenir aquesta 
activitat, però crec que cal dimensionar aquesta superfície a la viabilitat econòmica i la 
sortida al mercat.” 
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Valoracions sobre activitats industrials. 

 
En primer lloc cal dir que més que activitats industrials s’hauria de parlar de sòl per 

activitats econòmiques, ja que totes les propostes tenen a veure amb models d’activitat amb 
baix impacte (alt valor afegit, parc tecnològic, etc). 

 
● Si mirem els tipus d’activitats proposades, bàsicament s’han mencionat tres tipologies, 

empreses d’alt valor afegit, parcs tecnològics i logística. L’objectiu és generar un 
territori competitiu i atractiu per aquestes empreses a causa de la seva localització a 
prop de Barcelona. 

“Trobar empreses internacionals amb aquests valors que posin les seves seus a 
Catalunya a Vilanova, ja que té una ubicació ideal, propera a Barcelona però amb més 
comoditats.” 
“Fomentar empreses d'alt valor afegit que millorin les condicions laborals, reduir costos 
en l'administració pública per reduir el deute.” 
 

● També s’han proposat, més que models d’activitat, criteris d'ordenació. Aquests serien: 
○ Unificar les zones industrials (que no estiguin tan disperses). Les aportacions 

es refereixen en moltes ocasions a la fàbrica de “Componentes”. També es 
menciona que el fet de generar sòl concentrat i disponible per atraure més 
empreses més fàcilment. 

“Vist des de fora, té totes les zones industrials estan escampades i desorganitzades. 
Quan vol venir una empresa gran no sap on posar-se”. 

○ També, com a possibles idees per aprofundir en l’anàlisi, s’ha comentat en la 
necessitat de tenir en compte les “naus buides”, de la mateixa manera que els 
habitatges buits. 

“Igualment que el tema dels habitatges buits està bé, s’hauria d’estudiar els temes de 
les activitats econòmiques buides (naus industrials buides) i fer un procés de 
reconversió” 
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Valoracions sobre activitats de serveis. 
 

 
Si observem el gràfic, ja detectem que la majoria d’aportacions d’aquest apartat s’han 

generat en el taller amb instituts, a excepció del comerç de proximitat. També cal dir que en 
moltes de les aportacions el POUM té unes competències limitades. De totes maneres podem 
destacar 

 
● En el treball amb joves es va proposar tenir un espai d’oci per a menors d’edat i un 

centre comercial. Es va arribar a aquestes propostes perquè no troben espais d’oci i 
lleure per a la seva edat (15 a 16 anys). 

● D’altra banda destaca el comerç de proximitat. Recuperem un comentari que il·lustra el 
contingut d’aquestes propostes: no buidar el centre d’activitat amb grans superfícies 
als voltants de la ciutat. 

“Afavorir el petit comerç familiar que dona vida i història a la ciutat, envers les grans 
cadenes. Sense comerç local la Rambla i voltants perdria la principal essència, una cosa 
impossible de recuperar. En aquest sentit, el Parc Comercial farà molt mal al petit 
comerç i obligarà a tancar comerços històrics de la ciutat”. 

 
Valoracions sobre activitats de turisme 
 

De les poques aportacions referides a turisme, es creu necessari concretar l’aportació 
sobre diversificació. Aquesta aportació se centra en el Barri Mar, i es refereix al fet que 
l’activitat es concentra molt a l’estiu i que a l’hivern canvia molt i es converteix en un barri 
“mort”. 
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Altres valoracions sobre activitats econòmiques 

En aquest apartat s’han agrupat altres comentaris que tenen a veure amb tipologies 
d’activitats diferents de les anteriors, amb el model econòmic i també amb altres apunts. 
Podem destacar: 

● Fomentar el teixit empresarial amb l’objectiu de crear llocs de feina. 
● Fomentar l’Economia Social i el Consum km 0 (sostenibilitat i cooperativisme). 
● Falta d’estudi econòmic i financer: és un aspecte concret que es troba a faltar en la 

diagnosi de l’Avanç del POUM, segons una persona participant. 

Conclusions sobre activitats econòmiques: 

A partir de les quasi 80 aportacions recollides sobre aquest tema podem extreure les 
següents conclusions: 
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Activitats 
econòmiques 

● Necessitat de generar oportunitats laborals dins o a prop del 
municipi, per no convertir Vilanova i la Geltrú en una ciutat dormitori. 
Com a possibles mesures proposades destaquem: ampliar l’estudi 
de sòl i naus buides actuals destinades a activitat econòmica, la 
priorització del sòl d’activitat econòmica en la proposta de l’Avanç de 
POUM, l’adaptació d’aquest sòl a les necessitats de les empreses 
d’alt valor afegit (accés a infraestructures, parcel·les adequades, 
etc.) i una gestió del sòl ràpida (per exemple flexibilitzar normes 
urbanístiques actuals). 

● De les activitats primàries, les persones participants s’han mostrat 
d’acord en línies generals amb la visió de la diagnosi de recuperar i 
fer valdre el sòl agrícola. Només s’ha de posar l’alerta en la 
dimensió d’aquest sòl i que sigui atractiu i rendible. S’hauran 
d’estudiar fórmules ja existents (Parc Agrícola, segells de qualitat o 
similar) o innovadores per fomentar l’aprofitament d’aquest sòl. 

● Pel que fa a les activitats de serveis i comerços, les aportacions 
dels joves van en la línia del model de gran superfície, però a les 
enquestes és molt majoritari el model de petit comerç o de 
proximitat (en el centre urbà). 
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5.4. Equipaments 

Es va recollir la necessitat d’equipaments a escala municipal i també per barri. 

Resultats enquesta: 

Quins creus que són els equipaments i serveis més necessaris? 

Valoracions obertes: 

Quins equipaments trobes a faltar actualment al teu barri? 

 
   

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Els equipaments més 
necessaris, segons 
els participants són 
els sanitaris. 
 
 
Els menys necessaris 
segons l’opinió dels 
enquestats són els 
esportius. 
 

      Pàg 35/63 



 

 

 

 
Com a principals conclusions, podem extreure que els equipaments amb més 

necessitat segons la percepció de les persones participants són: 
● Els equipaments culturals en els barris més centrals (Barri Mar, Centrevila, La Geltrú i 

Ribes Roges). Es proposa per exemple: Biblioteques, Cinemes i Centres Cívics. 
● Els equipaments sanitaris (s’ha mencionat en molta diversitat de barris). Aquesta 

demanda va molt lligada a l’Hospital comarcal i més Centres d’Atenció Primària. 
● No es detecta una preferència en els barris perimetrals, degut en part a les poques 

respostes. 
● Crida l’atenció la demanda d’equipaments educatius en els barris centrals, on més 

disponibilitat hi ha actualment. La demanda se centra més en Escoles Bressol. 
 
Si no desglossem les aportacions per barri i anem a una mirada general, afegint les 

propostes de la resta d’espais de participació, obtenim el següent gràfic: 

 
● Com es pot observar els equipaments que són més necessaris segons les persones 

participants són els culturals (en la línia del que s’apuntava anteriorment). Destaca la 
necessitat d’un cinema, que tot i que es pot considerar activitat econòmica, es podria 
donar servei també en equipaments públics. En segon lloc es proposen Centres Cívics 
o culturals. 

● Pel que fa a equipaments sanitaris destaca l’equipament de l’Hospital, llargament 
reclamat des de fa anys i que té la previsió d'instal·lar-se en un dels sectors de 
l’Eixample Nord. 

● Sobre equipaments esportius es fa una menció genèrica (sobretot al taller amb el 
jovent). Es podria destacar la necessitat d’una piscina a l’aire lliure. 

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Els resultats d’aquesta pregunta s’han desglossat per barris. Cal dir que els 
resultats són proporcionals al nombre de gent que ha respost l’enquesta per 
cada barri i que, evidentment, no hi ha una proporció igual entre tots els barris. 
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● D’equipaments educatius es menciona de manera genèrica i en concret, si s’ha de 
destacar alguna cosa, seria la necessitat d’escoles bressol. 

● Les aportacions sobre equipaments per a joves destaquen els espais per joves (en 
genèric). 

● Finalment, les necessitats d’equipaments sobre gent gran se centren en residències i 
centres de dia. Cal destacar que s’han recollit 5 propostes en aquest sentit a través del 
web. 

Altres aportacions sobre equipaments: 
S’han recollit també propostes i comentaris sobre equipaments, que no mencionaven 

necessitats concretes, sinó criteris d’implantació i altres tipus d’equipaments no tan comuns. 
Destaquem algunes d’aquestes propostes en funció de la seva rellevància: 

● Cal destacar en primer lloc que hi ha hagut aportacions (sobretot al barri Centrevila i La 
Geltrú) que comenten que no calen més equipaments en els seus barris. 

● També, com a criteri principal, recollit a les sessions participatives és la necessitat de 
tenir un equilibri en la distribució dels equipaments en els barris perifèrics. 

● Equipament de gran format. S’ha discutit a les sessions virtuals la necessitat d’un 
equipament de referència a la comarca, i que la seva tipologia podria ser diversa 
(cultural, sanitari, administratiu, etc.). 

● Com a equipaments singulars que s’han recollit podem destacar: la necessitat d’un 
mercat, un parc botànic, equipaments de serveis tècnics associats a la gestió de 
l’aigua (crescudes), allotjaments dotacionals i alberg municipal. 

Conclusions sobre equipaments: 

De les més de 300 aportacions recollides sobre aquest tema podem extreure les 
següents conclusions: 
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Equipaments 

● Segon les enquestes els equipaments sanitaris són els més 
necessaris. Concretament l’Hospital és l’equipament estratègic i que 
recull més necessitats després dels culturals. És important recollir-lo 
en l’Avanç del POUM, encara que la seva execució no sigui 
competència directa. 

● Es detecta una necessitat d’espais culturals al centre de la vila, tot 
i que actualment hi ha una bona cobertura. L’element que recull més 
aportacions és la necessitat de cinemes (sobretot amb joves), tot i 
que es pot considerar una activitat econòmica. Es menciona també 
la poca diversitat d’espais de trobada.  

● L’equilibri dels equipaments en el territori, un tema important 
recollit en l’anàlisi, ha estat reconegut en les sessions virtuals. Es va 
comentar que fer més equipaments educatius en la perifèria 
reduiria la mobilitat cap al centre de la vila. 
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5.5. Mobilitat 

Sobre mobilitat s’han recollit un volum important d’aportacions. Cal dir que una part de 
l’enquesta estava orientada a detectar modes de transport actuals i una altra part a 
orientacions sobre el model de futur. 

Resultats enquesta: 

Com et mous majoritàriament dins de la ciutat? 
 

 
 
Quin és actualment el teu mitjà de transport per anar a treballar? 
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La majoria de la gent es mou a 
peu dins de la ciutat. 
 
En segon lloc en bicicleta. 

El mitjà de transport més utilitzat 
per anar a treballar és el cotxe. 
 
Els desplaçaments a peu són la 
segona opció (gent que viu i 
treballa a la ciutat). 

      Pàg 38/63 



 

 

Quin model de mobilitat creus que s’ha de fomentar en el futur? 
Valoració de l’1 al 5. 

Quines accions consideres prioritàries per a millorar la mobilitat?  
Valoració de l’1 al 5. 

Valoracions obertes: 

Les valoracions s’han organitzat en els quatre modes de transport: a peu, en bicicleta, 
transport públic i privat. S’han agrupat en un últim bloc temes transversals o enfocaments 
sobre el model de transport i necessitats genèriques. 

Mobilitat a peu 
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En general s’han de 
prioritzar tots els 
mitjans de transport, 
menys el transport 
privat (cotxe i motos). 
 

Dins de les mesures a 
prioritzar destaquen: 
potenciar la xarxa de 
camins naturals i la 
infraestructura per 
bicicletes. 
 
Destaca que no es 
pensa que s'han de 
millorar els accessos 
en cotxe a la ciutat. 
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Com a principals conclusions sobre la mobilitat de vianants podem extreure 

● Fer més zones de vianants (sobretot destaca al centre de la vila i al Passeig marítim). 
Com a comentaris destacats que il·lustren aquestes propostes podem mencionar: 

“Pacificat veritablement el centre. Ara mateix els cotxes són els amos del carrer”. 
“Definir itineraris de vianants relacionats amb el comerç que facilitin relació 
interpersonal”. 
“Continuidad a paseo marítimo y retoque zonas más abandonadas. Quitar el 
aparcamiento del paseo” 

● També s’han detectat diverses accions de millora de l’accessibilitat. Concretament es 
demana en moltes ocasions eixamplar les voreres al centre. 
 
Mobilitat en bicicleta 

Com es pot observar la mobilitat en bicicleta és un tema amb molt d’interès i de 
suport. S’han detectat tres grups de propostes: 

● Potenciar la mobilitat en bici amb la creació d’una xarxa de carrils bici i altres 
polítiques de promoció de la bicicleta. En els debats de la sessió virtual es reconeixia la 
potencialitat de Vilanova per aquest mode de transport i es reclama una aposta per 
impulsar-lo. Posem alguns exemples de les aportacions en aquest sentit: 

“Fer carrils bicis que envoltin la ciutat, una rambla a ronda Europa que arribi a far de Sant 
Cristòfol” 
“Amb un carril bici que connectes el barri de la Masia Nova amb el centre ja en tinc prou.” 
“Carrils bici en condicions, ben mantinguts, separats de vianants i cotxes i ben 
senyalitzats”. 

● Les proposta de vies ciclables va sorgir de les sessions de debat en línia i apunta a una 
visió més territorial, la idea de crear itineraris que connectin amb espais naturals i els 
municipis del voltant, recuperant camins tradicionals (torrents, camí ramader, camí de 
costa) amb l’objectiu d’un impuls del territori patrimonial i potser també generar una 
alternativa de transport a municipis propers o els barris més allunyats. 

“Bicicleta per la mitja distància” 

“Calen camins i vies verdes diferenciades de la xarxa de carreteres per afavorir l'ús de la 
bicicleta o anar a peu” 
“Millorar les vies que connectin els barris amb el centre. Unir els carrils bici fent-los 
arribar als barris més allunyats” 

● Concretament també es demanen aparcaments per a bicis que siguin segurs (moltes 
aportacions comenten els robatoris freqüents) i per facilitar el canvi de modes de 
transport (més aparcaments a l’estació d’ADIF i autobusos). 
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Transport públic. 

 
Com es pot observar moltes de les demandes se centren en aspectes fora de la 

competència d’un POUM. Explicarem una mica les motivacions de la demanda de millora de 
transport públic i ens centrarem en aquells temes que sí que tenen incidència en el POUM. 

● La millora del transport públic que es demana se centra en moltes mencions 
genèriques de “millora del transport públic”. Podem destacar: la necessitat de millora 
del transport públic als barris perifèrics, l’augment de la freqüència, la reducció del preu 
de les tarifes, la millora del servei de Rodalies, etc. 

● D’altra banda moltes demandes se centren en els autobusos. La següent aportació 
resumeix molt bé algunes de les problemàtiques recollides en la resta de comentaris: 

“L'oferta d'autobusos local actualment és dolenta, insuficient i poc pràctica. Està 
pensada per jubilats i gent que pugui dedicar temps a anar amb bus. Els horaris no es 
respecten, no hi ha informació a les parades, els recorreguts són poc eficients, les 
connexions entre les diferents línies no existeixen, etc. Fins que els autobusos no siguin 
una bona opció de transport, se seguirà utilitzant el vehicle privat sens dubte.” 

● Dels temes que l’Avanç del POUM podria tenir en compte per al futur model urbà de 
Vilanova està el possible soterrament de les vies, que està relacionat amb la Línia 
Orbital Ferroviària. Ha estat un tema debatut a les sessions participatives i que s’ha 
valorat com una bona oportunitat per a transformar la ciutat, tot i ser conscients de la 
dificultat d’executar-lo a curt i mitjà termini. 

“Soterrar les vies del tren per obrir la ciutat al mar i així aconseguir lloc per a habitatge 
públic, parcs i millorar el barri del mar” 
“S'ha de pressionar i creure en el soterrament de les vies. Ara per ara sembla que no és 
una qüestió estratègica de Vilanova i la Geltrú. Podríem buscar una doble via de 
soterrament i orbital.” 
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Transport privat: circulació. 
És un dels temes que més preocupa a la ciutadania, tenint en compte el gran nombre 

d’aportacions recollides. S’han dividit en dos apartats (circulació i aparcament) per poder 
veure més clarament les tendències que hi ha dins dels comentaris. 

 
D’aquest tema és difícil treure una conclusió perquè les valoracions més recollides són 

en certa manera contradictòries. En general el que es detecta és una consciència que el model 
de transport privat no s’ha de potenciar, però que encara hi ha resistències al canvi de model 
per la necessitat del vehicle en el dia a dia. Això no és una tendència només de Vilanova i la 
Geltrú i s’ha d’abordar amb polítiques de mobilitat que van més enllà del POUM.  

● Les millores de circulació es refereixen en la seva majoria degut al canvi produït a la 
Ronda Ibèrica (sentit de circulació i carril bici). També algunes mesures de circulació 
en alguns punts concrets com Santa Maria (connexió amb Fondo Somella) i en general 
(ordenar la circulació en general). 

● Les propostes de limitació, apunten a ser més restrictius amb l’accés al centre en 
cotxe i aplicar un model de limitació a 30 km/h. 
Com a propostes concretes que sí que poden inspirar en l’Avanç del POUM destaquem: 

● Estudiar la mobilitat derivada dels equipaments. És a dir si es proposen equipaments 
en algunes zones de la ciutat caldrà estudiar el que suposa (per exemple en l'àmbit 
comarcal amb l’Hospital, i també intentar potenciar equipaments a les zones 
perifèriques per evitar els desplaçaments al centre). 

   

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

 

      Pàg 42/63 



 

 

Transport privat: aparcaments. 

Sobre aparcament, les aportacions més freqüents són: 
● Aparcaments dissuasius: es proposen a les entrades de la ciutat i específicament a la 

Rambla Sant Jordi (als descampats), a la banda de ponent (càmping) i també a 
l’estació de Renfe per facilitar la intermodalitat. 

● Preocupa també que els residents, amb la política de guany d’espai per al vianant i la 
reducció d’espai d’aparcament, tinguin cada cop més dificultats per aparcar. Es 
proposen aparcaments per a residents, siguin en superfície o soterranis. 

● Podem destacar una altra proposta que tot i ser molt puntual i segons les persones 
que la van proposar “arriscada” sí que es podria incloure en les normes urbanístiques 
d’un POUM que és la de no fer aparcament en les noves promocions d’habitatge, per 
així acabar de manera decidida cap a la dependència del cotxe. 
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Altres propostes sobre transport: 

● Com veiem en el gràfic destaquen les aportacions de millora de la comunicació. S’han 
agrupat aquí aportacions que no es refereixen a modes de transport sinó més al 
disseny de la ciutat. Es refereixen sobretot a millorar les connexions en tres aspectes: 

○ Millorar la connexió entre els barris perifèrics (Masia Nova, la Geltrú, Collada i 
sis Camins, L’Armany, etc.) i el centre de la Vila. 

“Vilanova i la Geltrú es caracteritza per tenir diferents nuclis habitats, siguin 
barris o urbanitzacions periurbanes mal connectades amb el centre de la ciutat. 
La majoria de gent per desplaçar-se, utilitza generalment el cotxe, ja que no hi ha 
vies segures per al desplaçament de vianants, bicis o patinets. El POUM hauria 
de contemplar aquest aspecte”. 

○ Millorar la connexió entre Vilanova i la Geltrú i els municipis propers. 
“Millorar la connexió amb altres territoris” 
“La connexió amb BCN s'ha millorat, però cap a Vilafranca i Igualada, per 
exemple, caldria potenciar-ho” 

○ Resoldre deficiències de comunicació internes (connexió entre el Barri Mar a 
través de les vies de tren). 

“Existen muchas zonas mal conectadas, principalmente por las vías del tren. Un 
paso subterráneo en la estación de tren debería ayudar a unir Geltrú con Barri 
Mar (y en consecuencia al mar). Aragai/Moli no está bien conectada al mar”. 

La majoria de la resta dels d’aspectes recollits no són competència directa del POUM. 
Sí que podem destacar una aportació a tenir en compte per l’Avanç: 

● Preveure carrers amples que pugui assumir mitjans de transport diversos i que 
garanteixin la seguretat (per exemple avingudes o carrers amb una secció per a espai 
de vianant ample, carril bici, carrils de circulació de busos, etc.). 
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Conclusions sobre mobilitat: 
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Mobilitat 

● S’ha d’apostar clarament per un model que potenciï la mobilitat 
interna a peu i bicicleta.  

● El mode de transport que té més potencial de millora és el de la 
bicicleta: amb la creació d’una xarxa interna i la possibilitat de fer 
vies ciclables cap als barris perifèrics i municipis propers. 

● La millora del transport públic també és una preocupació molt gran 
tot i que no és competència directa del POUM. Pel que fa al transport 
públic intern cal destacar la millora de l’eficiència de les línies de bus: 
que siguin més directes i freqüents. 

● La previsió de la Línia Orbital Ferroviària, que està recollida a l’Avanç 
del POUM es reconeix com una aposta pel transport públic que 
hauria d’ajudar a resoldre les mancances de transport públic extern i 
permetre alliberar l’espai de les vies al centre de la ciutat en el futur. 

● Per últim cal tenir en compte que, a partir del que s’ha recollit, el 
transport privat és una preocupació important per les persones 
participants. Es creu necessari acompanyar aquesta transició de 
model de transport i a curt termini garantir l’accés en cotxe i 
l’aparcament, especialment de la gent que viu al centre. 
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5.6. Entorn natural 

En aquest eix s’agrupen propostes vinculades amb l’entorn natural. Cal destacar que és 
un tema que té una gran importància en l’anàlisi i diagnosi de l’Avanç del POUM. S’aposta per 
donar-li al sòl no urbanitzable més protagonisme dins del projecte territorial de Vilanova i la 
Geltrú. Per tant part de l’enquesta estava enfocada a recollir els espais naturals que, segons la 
ciutadania, tenen més necessitat de connexió amb la ciutat. 

Resultats enquesta: 

Quines accions consideres importants per a recuperar i mantenir l’entorn natural existent a 
Vilanova i la Geltrú? 

Quins espais naturals trobes que no estan ben connectats amb la ciutat? 
Resposta oberta. 
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No hi ha massa 
diferències entre les 
opcions proposades. 
 
En general s’haurien 
d’impulsar totes les 
accions possibles per 
a recuperar l’entorn 
natural. 
 

 

Destaca que s’ha de 
millorar la connexió 
amb l’Ortoll. 
 
En segon lloc s’ha dit 
que cal una millora 
general de connexió 
amb tots els espais. 
 
Els espais costaners 
(en genèric) i en 
particular els Colls, la 
platja llarga i Sant 
Cristòfor també 
destaquen. 
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Valoracions obertes: 

Les valoracions s’han organitzat en quatre aspectes: 
Conservació de la natura: 

● Destaca la protecció d’espais no urbanitzats, específicament l’Ortoll, la Platja Llarga, 
l’Eixample nord i els Colls, així com els “espais periurbans”. 

“Aprofitar els espais que ja estan en procés de desenvolupament (Fondo Somella, 
Llimonet, etc.), però NO carregar-se espais verds. Fomentar també la rehabilitació de 
l'Ortoll com a espai verd” 
“Revertir les zones espais oberts en no urbanitzables. Protegir a màxims per no créixer”. 

● La segona aportació més repetida (sobretot als tallers virtuals) va ser la de no només 
aprofitar els espais al voltant de la ciutat, sinó també fer un esforç per integrar la 
natura en la ciutat. 

“No crec que només s'hagin de preservar les zones amb valor paisatgístic com s'ha dit, 
hem de tenir en compte també l'espai verd com a "esponjador" de la ciutat”. 
“Incrementar les àrees verdes intercalades en el teixit urbà per a millorar les condicions 
tèrmiques i la qualitat de l'aire a la ciutat”. 
“Crear connectors naturals dins la ciutat que connectin amb les grans zones naturals 
com l'Ortoll i la zona de dalt de la Ronda ibèrica”. 

● La resta d’aportacions van molt en la línia del plantejat en l’anàlisi i diagnosi de l’Avanç 
del POUM: respecte a les zones agrícoles, recuperació dels torrents i connexió de 
les zones naturals. 
 
Lluita contra el canvi climàtic: 
En aquest bloc s’han classificat propostes que tenen a veure amb un “model de ciutat 

sostenible davant el canvi climàtic. S’han recollit bastants idees diferents que van en aquesta 
línia i també mencions genèriques a “ciutat resilient, o sostenible”. 
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● En el gràfic es recull com a genèric “Model de ciutat sostenible” aquelles mencions que 
no apunten a propostes concretes, però que sí que posen l’alerta a la necessitat de 
preparar la ciutat per a les conseqüències del canvi climàtic: 

“Disposar d'una ciutat sostenible que prioritza els espais naturals, les zones verdes, els 
parcs per a infants. Protegir els pocs espais naturals que queden. No promoure activitats 
d'elevat impacte ambiental” 
“Sostenibilitat en un futur de decreixement de recursos disponibles, basats en energies 
renovables, que tenen una taxa de retorn energètic menor a les energies fòssils i són 
més inestables”. 

● La resta de comentaris són propostes més concretes que apunten en la mateixa línia. 
● Destaquem l’impacte de les inundacions i la cobertura de torrents (vigilar i aprofundir 

en els estudis), ja que poden tenir més impacte en el cas específic de Vilanova i la 
Geltrú. 
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Recuperació de camins 
En aquest bloc agrupem aquelles mencions que tenen a veure amb una de les 

propostes que es menciona en l’anàlisi i diagnosi de l’Avanç del POUM: la recuperació i 
potenciació dels camins existents. 

● Com podem observar hi ha una menció genèrica a potenciar la xarxa de camins. 
● A més a més es fan mencions concretes a possibles camins a recuperar (Ramades, 

connexió nord -sud, possibles anelles verdes, camins costaners). 
● També es proposen algunes accions més transversals com fer un catàleg o anàlisi 

dels camins, donar suport a iniciatives de grups que fan cura dels camins i crear 
itineraris culturals i patrimonials per promocionar el coneixement dels camins. 
 
Altres mencions sobre medi ambient. 
Per últim es recullen algunes propostes concretes, que no són competència directa del 

POUM. Cal destacar que la majoria d’aquestes aportacions es van recollir en els tallers virtuals. 
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5.6.1. Espais lliures 

S’han inclòs en l’eix d’entorn natural les aportacions que es refereixen als espais lliures. 
Tot i no ser un tema que es va plantejar a l’enquesta de manera explícita, sí que s’han recollit 
moltes propostes, sobretot, com veurem relacionades amb les zones verdes. 

Valoracions obertes: 

 
● Com es pot observar es proposa crear més zones verdes. En general es detecta una 

mancança d’aquests espais en el centre urbà. 
“La ràtio d’espais lliures sí que està dins dels marges correctes, però cal més superfície 
verda (parcs i jardins)”. 
“Recuperar espai públic per verd, esponjament de la ciutat que és molt densa (treure 
aparcament)”.  
“Seria desitjable que les places "dures" es converteixen en verdes”. 
“No ens carreguem els pocs espais naturals que ens queden. Estaria molt bé rehabilitar 
espais dins de la ciutat per fer-los espais verds!” 

 
● Si podem destacar una segona proposta, seria la de crear una gran zona verda urbana, 

tipus “gran parc”.  
“Tenir un gran parc i no tan petits verds atomitzats que no donen la funció d'espai lliure 
real.” 
“Pulmó verd, que s’aconseguirà transformant els terrenys que ocupa actualment CIE 
Vilanova en un gran parc, amb zones verdes i llocs on es pugui passejar, fer esport i fins i 
tot un espai educacional per difondre els valors mediambientals i creant un gran passeig 
de vianants i per bicicletes a la Ronda Europa fins al mar, ja que de manera natural 
aconseguiríem la connexió amb la zona de Colls-Miralpeix-Platja de Sant Cristòfol.” 
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Conclusions sobre entorn natural i espais lliures 
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Entorn natural 

● Es comparteix la visió plantejada per l’equip redactor en l’anàlisi i 
diagnosi de l’Avanç del POUM: protegir els espais naturals, potenciar 
la recuperació de camins, millorar la connexió amb el territori, 
integrar la natura en la ciutat, mantenir i recuperar els corredors 
ecològics, reduir el sòl urbanitzable, recuperar espais agrícoles, etc.). 

● Aquestes accions van en la línia de la majoria d’aportacions que 
proposen “un model de ciutat sostenible”. 

● Cal aprofundir en el “com” es realitzen aquestes accions i 
especialment en tres espais estratègics: l’Ortoll, l’espai de l’Eixample 
Nord i els espais costaners. 

Espais lliures 
● Es proposa sobretot crear més zones verdes dins de la ciutat 

(recuperant places dures, amb més vegetació. La sensació és que 
cal més verd dins de la trama urbana. 
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6.1. Resultat taller amb jovent. 
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Retorn del taller amb el  
Col·legi de Santa Teresa de Jesús. 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  
de Vilanova i la Geltrú 

 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

 

   

 



 

 

Introducció. 

Aquest document recull les conclusions del taller realizat el 30 de gener de 2020 amb 
la classe de 4ºESO A del Col·legi Santa Teresa. El taller va consistir en una parte informativa 
inicial i en una part de dinàmica de grups on es van recollir diversos aspectes, tals com les 
activitats que es fan a la ciutat, la manera de moure’s dins i fora de la ciutat i també les idees i 
propostes en relació a com ens imaginem la ciutat en el futur. 

 

Presentació 

A la primera part vam fer una dinàmica de presentació, en la qual cada alumne havia 
de localitzar on viu i posteriorment explicar-nos quin element o espai de Vilanova i la Geltrú li 
mostraria a una persona que no conegués la ciutat. 

 
Dinàmica de mapatge de presentació 

Amb aquestes aportacions vam construir el següent núvol de paraules amb els 
elements més mencionats. 

 
Resultats de la dinàmica. 

Els espais més significatius i que ensenyarien són la Rambla, les platges i el camp de 
futbol. 
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Com evoluciona la ciutat? 

Posteriorment, com a part prèvia a la dinàmica de grup, es van mostrar diverses 
fotografies aèries amb l’evolució de la ciutat. Es van escollir fotografies dels anys 1945, 1993 i 
2018. En aquestes es pot apreciar l’aparició de molts elements, tals com el port, carreteres 
(C-31, C-32 i C-15), la construcció de molts habitatges i zones industrials. També es poden 
detectar elements que han desaparegut, com terrenys agrícoles, antigues fàbriques, masies, 
etc. 

 
Explicació de com canvien les ciutats amb fotografies històriques de Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquesta visió prèvia del passat de la ciutat serveix com a fil conductor per parlar 

posteriorment sobre com ens podem imaginar la ciutat del futur, tenint en compte que les 
ciutat tenen transformacions molt grans i en espais de temps relativament curts. 
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Treball per grups. Recollida d’aportacions.  

Aquest treball de recollida d’idees es va fer amb una dinàmica de grups en la qual es va 
proposar omplir una fitxa de treball. Es va dividir la dinàmica en dues parts. Primer una treball 
en petits grups de 3 o 4 persones i una part plenària al final del taller, en la qual es prioritzarien 
els tres elements més importants que s’han de realitzar. 

La informació recollida es pot dividir en quatre apartats. 
1. Com fem servir la ciutat? 

Quins equipaments públics feu servir a la ciutat? 

 
Els equipaments que fan servir més son els educatius (l’institut) i també culturals (es 

menciona el teatre, el museu i la biblioteca. 
Quines activitats feu a l’espai públic? 

 
Les activitats més realitzades son passejar (sobretot per la Rambla) i anar a la plaja 

(sobretot a l’estiu). 
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2. Com ens desplacem per la ciutat? 
Es va preguntar per dos modes de transport. El primer com es desplacem 

habitualment a l’escola i l'altra com es desplacen fora de VNG. 

Com veniu a l’escola habitualment? 

 
La majoria es desplaça habitualment a peu, tot i que 1 de cada 3 es desplaça en cotxe. 

Com us desplaceu habitualment fora de Vilanova i la Geltrú: 

 
La gran majoria (2 de cada 3) es desplacen en cotxe. 

Com penseu que es podria millorar del transport a la ciutat? 

 
La majoria pensa que s’ha de millorar el transport públic (sobretot la freqüència de 

busos) i l’aparcament de vehicles. 
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3. Coneixem Vilanova i la Geltrú? 
Es va proposar als alumnes que fessin dos exercicis per a determinar si coneixien el 

municipi de Vilanova i la Geltrú, més enllà del centre de la ciutat. Això pot complementar la 
diagnosi de l’equip redactor, que està incidint en la connexió entre el centre de la ciutat i el 
territori del voltant. Per avaluar això es demanava, en el primer exercici, que d’un llistat de 12 
topònims, puguin situar-los en un plànol, i en el segon exercici, que dibuixin, amb una línia 
vermella, quin és el límit percebut de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (el seu terme municipal). 

Els resultats del primer exercici són els següents: 

 
Només hi ha tres espais que són àmpliament coneguts (El museu del ferrocarril, la 

Platja Llarga i la Masia d’en Cabanyes). 
També destaca que hi ha tres espais que són totalment desconeguts (el Mas de l’Artís, 

la Torre del Veguer i les Bodegues Jaume Serra). Els altres punts que estan més allunyats del 
centre són també pràcticament desconeguts. 

Si ens fixem en els resultats del segon exercici també es detecta que el límit percebut 
de manera més àmplia és la C-31. Només hi ha un grup que l’ha fet fins la C-32. Destaca que 
es coneix molt bé el límit entre Cubelles, però no és tan clar entre les Roquetes. 
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4. Com ens imaginem la ciutat del futur? 
Aquesta part de la dinàmica recull les propostes pensant quines característiques 

hauria de tenir la ciutat del futur. Hem preguntat quins aspectes s’haurien de millorar de la 
ciutat (en general) i més en concret quins equipaments o espais son necessaris.  

Aquest treball s’ha fet en dos parts. Primer, un bolcat de les aportacions per grup, i 
després es va fer una priorització en plenària per seleccionar aquells tres aspectes que són 
més importants per la ciutat de cada un dels temes. 

Es presenta en aquest gràfic les respostes recollides en el treball en grup. 

 
El tema prioritari per resoldre és el transport públic i apareix també el manteniment de 

l’espai públic. Com a equipaments o activitats més necessàries destaquen les activitats d’oci 
nocturn i altres espais d’oci (bolera, karting) i el cinema. 

A la part plenària es va demanar que a partir d’aquest primer llistat es prioritzés aquells 
aspectes que són més importants, no només pensant de manera individual, sinó per a tota la 
ciutadania, amb el següent resultat: 

 
Els elements més importants són: el manteniment de carrers i carreteres i el 

transport públic. Com a equipaments destaquen el cinema i el centre comercial.   
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Participació i avaluació. 

Al taller van participar 23 persones, 10 noies i 13 nois. 
Com a última tasca es va demanar als alumnes que fessin una valoració de l’activitat. 

Aquesta valoració es va fer amb una diana d’avaluació, en la qual, quan més al centre més 
satisfactori havia sigut el taller. La nota va ser de 3,6 sobre 5. 
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6.2. Resultats de les sessions de debat virtuals 
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A partir de la informació compartida, en quin grau estàs d'acord amb...

A partir de la diagnosi presentada, quins altres aspectes aportaríeu a l'equip redactor?

Dinàmica:

5' - Dinàmica de valoració (mans) sobre si esteu d'acord o no (dues preguntes). La facilitadora fa una interpretació.

10' - Apuntar lliurement: altres aspectes a tenir en compte. El relator fa agrupacions.

5' - Posada en comú (lectura per part de la facilitadora/relatora i aclariments).

A

B

  PART 2: VALIDAR I COMPLETAR LA DIAGNOSI

Vilanova ciutat

dormitori o

ciutat on es pot

treballar i

viure?

L'estudi ha tingut en

compte les edificacions

desocupades, en mal

estat, parcel·les buides

dins del sòl urbà i en les

urbanitzacions no

consolidades?

Quin model de

ciutat volem?

ciutat de primera

residència o de

segona i

vacacional?

L'estudi ha tingut

en diferenciat

entre habitatges

de residència

habitual de les

segones

residències?

L'estudi ha tingut

en compte les

noves necessitats

o possibilitats de

mobilitat?

el sol previst

és suficient

però no

excessiu

Suposo que hem de justificar la nostra valoració que

hem donat a la diagnosi. En el meu cas un 4. Crec

que la valoració és alta perquè concorda amb el que

ja s'ha dit moltes vegades cada vegada que hem

parlat de la necessitat de l'Eixample Nord i de l'Ortoll.

en els plànols es veu veu que el terme municipal és

molt limitat i està molt ocupat. S'ha d'anar a la

preservació del sol no ocupat i a la rehabilitació i

aprofitament del que està construït. Una mica com la

pell de ceba del Pirineu.

Estic molt d'acord en què

cal recuperar més que

extendre la ciutat,

especialment en residència,

alló que cal es recuperar

els llocs de treball que la

planificació territorial

preveia per Vilanova i que

no van arribar mai.

25'

LÍMITS DE

POBLACIÓ

I SÓL

MOBILITAT

EDIFICACIÓ

I HABITATGE

�Ja que hi ha suficient sòl

urbà consolidat, proposar

eines per tal de millorar

l'estat de conservació del

parc edificat (p.e.

potenciació ITE, campanyes

de consienciació vers al

manteniment dels edificis,

etc., etc.)

Hauriem de

buscar eines per a

possibilitar que

puguessim

treballar i viure a

Vilanova

Cal assegurar la

desqualificació de

l'Ortoll i que en

converteixi en el

corredor que es

mostra en els

plànols de l'Avanç.

Posar el foco en el sol

orientat a l'activitat

econòmica, avui

colmatat, per tal de

poder garantir oferta de

treball a la població de

Vilanova, reduint la

mobilitat actual cap a

l'Àrea Metropolitana.

Un aspecet que

trobo a faltar és

una diagnosi

econòmico

financera ... un

avanç de la

programació.

Els espais naturals a

preservar.... no són

buits en el plànol ....

sinó qiue requereixen

una aportació de

recursos ... inversió..

Importància de les

accions orientades a

potenciar el

respecte al medi

ambient, la

sostenibilitat i la

ecología.

ECONÒMIC

MODEL

DE

CIUTAT

Es tenen en

compte els

habitatges

buits?

ZONES

VERDES

REHABILITACIÓ

I OPTIMITZACIÓ

DE L'ESPAI

racionalitzar i unificar

les zones industrials.

No em sembla massa

viable la proposta de

barrejar vivendes amb

zones industrials

(eixample nord)

La majoria de la gent estava

d'acord amb la diagnosi,

però molts exposaven

matissos que s'expliquen

més endavant

    PART 3: APORTACIONS A L'EQUIP REDACTOR

Dinàmica:

5' - Explicar la proposta d'activitat.

3'- Votació: quins son els prioritaris

10' - Ronda oberta de valoració (relatora apunta en els espais habilitats)

La Muntanyeta
Turó de Sant

Cristòfor
L'Ortoll 1L'Ortoll 2

Sant Jordi 2

Tacó Variant

Torre del

VeguerMas Tapet

Mas Roquer

Vilanova

Park

Santa Maria de

Cubelles

Eixample nord

Sector 1

Eixample nord

Sector 2

Eixample nord

Sector 3

Pau de

l'Hostal

Mas Seró

20'

Quins sectors (en vermell) penseu que NO s'han d'urbanitzar? Com valoreu el resultat de la priorització?

Cap a on creieu que hauria de créixer VNG?

Hi han zones que s'ha de

fer alguna cosa. És molt

diferent dir que no

s'urbanitzi que torni a

l'espai natural. Hiha certes

zones que son un forat:

urbanitzar fer zona verda.

Eixample nord (sector 1)

trianblge zona verda

Plantejament

simplista. No es

tracta de dir que

s'urbanitza o no. Si

és com estava

planificat l'hospital

sí.

Les zones

industrials estan

desorganitzades,

cal posar ordre

Valorar les

conseqüencies

jurídiques i

econòmiques en

cas de

desclassificar

Fer una

pla

d'etapes

Desenvolupament 

de Vianova: El fet de

creìxer està vinculat

en als llocs de treball

Urbanitzar

requereix semprei

ntervencions de

caire ecològiques i

ambientals

CIUTAT

COMPACTA

Es renaturalitzin

les taques

urbanes / fer

processos de

connexió amb la

ciutat compacta

El sól

industrial

està

colmatat

No n'hi ha

planificació per

promoure

l'activitat

econòmica al

territori

Major

llideratge de

l'Ajuntament

Com afrontem

les

urbanitzacions

en la C31 i C32

Naus

industrials

buides, cal

reutilitzar-les,

recuperar-les

Com

aconsseguir?

inversió

Com el Poum

desenvoluparà

la consolidació

d'aquetses

zones

REACTIVACIÓ

ECONÒMICA

Exemples

d'altres

ajuntaments

que han fet 

promoció

URBANITZACIÓ

Tenir sól

disponible

per atreure

diversitat

d'inversió

Prioritzar els

parcs

tecnològics

amb preus

atractiuis

CLASSIFICACIÓ

DEL SÒL

Com a veí de Torre del Veguer, se

l’ha de donar serveis pero no

deixen fer res. El

desenvolupament és per

somenpació. ELPOUM ha de tenir

clar com desenvoluparà tot això.

Hi ha gent que no pot acabar de

consolidar la seva construcció,

zones amb molta problemàtica.

Tenen un gran cost per als veïns:

urbanització: és un anàlisi diferent.

Llocs costaners.

Que no s’urbanitxi

no significa que no

s’hagi tenir cura.

Quines intervencies

s’haurien de fer?

Subrallat el (no urbanitzaria) m’imaigno una taca

urbana compacta. En el plànol que s’ha mostrat hi

ha taques dispereses que s’enfoqués en que

aquest entorn molt ruralitzat estigui (no legals)

que es pogués reconduir. Si tindrá uns costos o

tindrá uns costos. La resposta és molt important.

L’ajuntament no té molta capacitat econòmica.

Renaturalitzar, processos de connexió amb la

ciutat compacta.

Felix: d’acrod a Xavier:

urbanitzar ortoll 1 si

s’urbanitza amb les

afectacions de drets,

bastant impossible que

es pugui savlar sense un

cost bestial per

l’Ajuntament. 

Hi ha polígons

buits.

Envoltats de zones

urbanes (posar

ordre).

Xavier (tres sectors que

estan dibuizats com a

urbanitzable) procés de

legalització (com fondo

Somella) Mas Roquer, Mas

Tapet i Veguer (uns dels

grans reptes que té que

afrontar vilanova).

Igualment que el tema dels habitatges

buits està bé, s’hauria d’estudiar els

temes de les activitats econòmiques

buidaes (naus industrials buides) procés

de reconversió. Reutilitzar-les. Desjaust

entre la població i l’activitat

econòmica...com podem obtenir aquestes

inversions?

Com aconseguir inversions:

proactius en el lideratge per atraure

inversions (tinc exemples) Tinc la

sensació que aquesta ciutat durant

30 anys no hi ha hagut lideratge i

ambició per ser proactius per

capturar inversions. Visió ciutat

compacta un altre cop (reiterar).

Necessita sol de grans dimensions i

orientat a l’activitat econòmica: ser

polivalents per activitats

econòmiques.

Lideratge polític

fonamental. Gent que es

mogui molt. Sol...l’eixampel

nord té un parc teconòlig

previst. No desenvolupar

residencial fins que no

s’urbanitzi el

econòmic...preu competitiu.

Crec en la unió entre

l'universitat i el mon real (en

aquest sentit en fet

colaboracións diverses amb

l'universitat) de manera que

estudiants de universitat

desenvolupin projectes del

territori.

Xavier: lamentar

que no tenim un

PDU comarcal. els

titualar son els

mateixos. Des del

consell comarcal

s’ha demanar.

Al menys vist desde fora, té

totes las zones industrials,

escampades i

desorganitzades. M’ha

semblat un atràs. Quan vol

venir una empresa gran no

sap on pusar-se: s’ha de

recompensar el sol

industrial.

Descompensament entre la

població l’activitat econòmica. A diu

d’avui el sol d’activitat econòmica

està colmatat. L’ajuntament ha posar

sol sobre la marxa...sense

planejament. Així es va donar

resposta a la sortida de planejament

(reserves de sol d’activitat

econòmica) cerca inversions per

reconvertir entre població ocupada i

població que hi viu.

2

1

3

1

2

BLOC DESENVOLUPAMENT URBÀ

Conclusions de la diagnosi tècnica

Plànol amb sectors urbanitzables segons POUM 2001 i previsió

estimada de creixement en nombre de persones.

Sòl urbà consolidat

Podria acollir fins a 8.981 habitants més arribant a

una població total de 75.255 habitants.

Sòl urbanitzable

podria acollir fins a 33.464 habitants més arribant a

una població total de 108.719 habitants.

Sòl industrial o que ha assolit el seu potencial màxim. 

0 habitants

Què ha dit la gent que ha participat (360 persones)?B

      PART 1: INFORMACIÓ

El sòl qualificat com a residencial

actualment, seria suficient per acollir

a la població de totes les previsions

de creixement estudiades.

A

Quasi tot el sòl industrial està

desenvolupat.

Cal un anàlisi exhaustiu de la

demanda de sòl industrial i

comprovar que l'oferta és suficient.

Segons el model de ciutat que es

proposi, aquest sòl s'ha d'adaptar per

acollir empreses

La majoria de la

població (70%

respostes)

aposta per

mantenir la

població

Pràcticament la

totalitat de les

persones

participants

s'imagina un

desenvolupament

urbà dins dels

límits de la

carretera C-31

La gent ha

expressat una

prioritat per a

fomentar la

rehabilitació i

l'ocupació dels

sectors no

desenvolupats.

Les activitats

econòmiques més

valorades són la

indústria amb baix

impacte i apostar per un

equilibri entreles

diferents

activitatseconòmiques.

No s'aposta per la

indústria pesant ni pel

turisme.

BLOC ENTORN NATURAL

Com connectem la ciutat amb l'entorn natural?

Conclusions de la diagnosi tècnica

Què ha dit la gent?

Plànol amb els recursos naturals

estratègics detectats en la diagnosi

L'Ortoll és un sector que presenta

problemàtiques diverses: accessos i

camins, aparcament, colapse a l'estiu,

espai natural i rodejat per la trama

urbana. 

Bona part del municipi està protegit

per diversos planejaments superiors

que s’han de respectar (PEIM Massís

del Garraf, PEIN marí de les Costes del

Garraf, etc.).

S’està perdent la xarxa de camins

tradicionals (accessos vehicles,

asfaltat, manca conservació murs

contenció), que són un patrimoni

cultural de la ciutat que cal posar en

valor.

Vilanova i la Geltrú disposa d’un sòl

rústic potencial /425 Ha) que cal

defensar. 

Hi ha molt que està en desús: estem

període de recessió agrícola.

Plànol corredors ecològics del GarrafPlànol amb el sòl no urbanitzable

segons planificació de 2001

Plànol anàlisi de la xarxa de camins

existent

    PART 1: INFORMACIÓ.

5'

Actualment dins del terme municipal de

VNG hi ha un dels pocs corredors

ecològics que connecten la costa amb el

massís del Garraf

Quines accions consideres

importants per a recuperar i

mantenir l'entorn natural

exitent a Vilanova i la Geltrú?

No hi ha gaires

diferències entre les

opcions proposades. En

general es considera

que s'hauria d'impulsar

totes les accions

possibles per a

recuperar l'entorn

natural 

Quins espais naturals

trobes que no estan ben

connectats amb la ciutat?

Destaca que s'ha de millorar la connexió

amb l'Ortoll.

També amb els espais de la costa (Els

Colls, El Garraf i la Platja Llarga) i Sant

Cristòfol i la Platja en menor mesura.

algunes propostes també aposten er

integrar la natura en la ciutat de manera

integral.

   PART 2: VALIDAR I COMPLETAR LA DIAGNOSI

20'

A partir de la diagnosi presentada, quins altres aspectes aportaríeu a l'equip redactor?

A

B

A partir de la informació compartida, en quin grau estàs d'acord amb...

Sobre els camins

naturals s'ha de

potenciar l'entrada

d'aquests camins a la

ciutat, per unir la

ciutadania amb els

espais naturals i

disminuir els vehicles a

les zones perifèriques

Integració 

de l'entorn

natural a la

ciutat

Promoure activitat

econòmica del 1er

sector. Des de

l'Ajuntament s'està

fent un Pla per

promoure aquest

sector.

Dinàmica:

5' - Dinàmica de valoració (mans) sobre si esteu d'acord o no (dues preguntes). La facilitadora fa una interpretació.

10' - Apuntar lliurement: altres aspectes a tenir en compte. El relator fa agrupacions.

5' - Posada en comú (lectura per part de la facilitadora/relatora i aclariments).

Muntanyeta no

consolidar. Mantenir

espai natural. Ortoll a

protegir i fer

connexió per donar

sortida al passeig

marítim 

Potenciar els

corredors

naturals i la

xarxa de camins

naturals

Camí de

ciclovia per

la costa.

Insistir per

recuperar-lo

Camí

Ramader

camins amb

Activitats,

ecològic, àmbit

sociològic,

educatiu sobre

el medi ambient

Promoure

col·laboracions

entre universitats,

espais tècnics amb

l'Ajuntament per

fer estudis sobre

els camins.

EL tema de

protegir aquest

espais agraris no

es del tot cert,

s'han fet

aparcamente en

aquestes zones.

Posar en

valor el sól

agrícola

CORREDORS

ECOLÒGICS I

CAMINS 

NATURALS

Vies

ciclables

D’acorc amb el que

s’ha dit: medi

ambient ecologia,

que es preservés

(endreçar-lo una

mica). Preservar-lo. Si

és possible i es

factible.

Enfasi en relació a l’activitat del

primer sector. No vull dir que

hagi de tenir aquesta activitat,

però crec que cal dimensionar

aquesta superfície a la viabliltat

econòmica i la sortida al mercat.

No tinc la sensació a

voler trebalalr la terra

ia fer de pages. Ens

una constatacó per

eperiencia propia.

Superfície de conreu i

superficies de sol

apropiades.

Totalment d’acord en defensar els

corredors naurals i la xarxa de

camins fer les fórmules perquè es

faci de manera eficient. exempes

d’això. Que es fes d’una vegada el

camí ciclabe que uneix vilanova

amb el Pray de vilanova. Potenciar

aquesta xarxa ciclista. Interessant

el camí ramdar. Vilanova amb la

cerdanya. No només el camí si no

a nivel patrimonial. (patromoni

actiu de Vilanova).

Camí ciclable.

Molt difícil anar-

hi. El tema està

encallat amb

ADIF. 

l camí ciclable

endavant! Des de

camins escolars

tenim solucions de

mobilitat que han

de estar

connectada

Ultim: cami

ramader: el cami

ramader per la

zoan del pirineu

s’esta potenciant

amb jornades,

trobades, etc.

Cami ramader des

de la nostra

regidoria (Promoció

econòmica) s’esta

intervenir i s’esta

treballant en aquest

sentit.

Tenir en compte que

la sortida o l'enllaç

no sigui per a

cotxes, l'objectiu és

treure els cotxes del

passeig marítim

Es podria fer

una connexió

peatonal o amb

carril bici!

ESPAIS

AGRÍCOLES

(1er sector)

ENTORN

NATURAL

plantejament de zones

industrials (posar en

valor els horts) per

convenciment amcí sol

agrícola per

convenciment. No

entenc una ciutat

desvinculada del

camp…

Altra cosa: molt

desenganyats per que s’ha

de protegir zones

agrícoles...han protegit, ell no

se si sap que les vinyes que

estan protegides amb

nocturnitat les converteixen

en aparcament de cotxes. Un

senyar amb quadre dures i

les aixequi.

OBJECTIUS

Informar

Validar i complentar la diagnosi

Recollir aportacions per a que

incorpori l'equip redactor.

Trobar punts en comú.

INDICACIONS

Escolta

Respecte (torn paraules, opinions

diferents).

Equilibri amb l'ús dels temps

Aportacions breus i concretes

ESTRUCTURA I MOMENTS DE LA SESSIÓ

ORIENTACIÓ DE LA DINÀMICA

Enfocar en projecte de ciutat >

estem pensant la ciutat del futur

(20 a 30 anys).

Propostes per que l'equip

redactor pugui incorporar en el

POUM. 5'

25'

20'

Validar i completar

Noves 

aportacions

Informació

5'

20'

15'

Noves aportacions

Validar i completar la

diagnosi

Informació

Introducció i informació (plenària)

Desenvolupament urbà

Entorn natural

Diàleg i recollida d'aportacions

(treball per grups)

Tancament

(plenària)

18:30 - 18:44

18:45 20:09

20:10 20:30

TALLER 1: DESENVOLUPAMENT URBÀ I ENTORN NATURAL



Conclusions de la diagnosi tècnica

Plànol amb sectors urbanitzables segons POUM 2001 i previsió

estimada de creixement en nombre de persones.

Sòl urbà consolidat

Podria acollir fins a 8.981 habitants més arribant a

una població total de 75.255 habitants.

Sòl urbanitzable

podria acollir fins a 33.464 habitants més arribant a

una població total de 108.719 habitants.

Sòl industrial o que ha assolit el seu potencial màxim. 

0 habitants

Picture not available

Picture not available Picture not available

Què ha dit la gent que ha participat (360 persones)?B

      PART 1: INFORMACIÓ

El sòl qualificat com a residencial

actualment seria suficient per acollir a

la població de totes les previsions de

creixement.

A

Quasi tot el sòl industrial està

desenvolupat.

Cal un anàlisi exhaustiu de la

demanda de sòl industrial i

comprovar que l'oferta és suficient.

Segons el model de ciutat que es

proposi, aquest sòl s'ha d'adaptar per

acollir empreses

La majoria de la

població (70%

respostes)

aposta per

mantenir la

població

Pràcticament la

totalitat de les

persones

participants

s'imagina un

desenvolupament

urbà dins dels

límits de la

carretera C-31

La gent ha

expressat una

prioritat per a

fomentar la

rehabilitació i

l'ocupació dels

sectors no

desenvolupats.

Dinàmica:

2' - Plantejar la pregunta.

15' - Ronda oberta de valoració (relatora apunta en els espais habilitats)

No

urbanitzar

l'Ortoll-St

Gervasi

Crear connectors

naturals dins la ciutat

que connectin amb

les grans zones

naturals com l'Ortoll i

la zon de dalt de la

Ronda ibèrica

No tota la zona té

el mateix valor

paisatgístic. El

nivell de

preservació ha de

ser diferent en

funció del sector

Fer espais d'horts

urbans a la zona

de l'Ortoll. Amb

accés per tothom

que ho demani

L'Ortoll

s'hauria de

requalificar a

sòl No

Urbanitzable

Millorar connexió 

amb la platja Platja

LLarga fent un

camí tipus "Camins

de Cavalls"

Limitar molt l'accés

motoritzat als camins

asfaltats del municipi

ja que a vegades hi

passen cotxes a molta

velocitat, i són camins

on hi passeja molta

gent

 No és necessari

urbanitzar

l'Eixample Nord.

Hauria de ser una

reserva agrària.

Plantacions

d'arbrat autòcton

   PART 3: APORTACIONS A L'EQUIP REDACTOR

Com penseu que es podria millorar la connexió de

la ciutat amb aquests espais naturals?

En aquest cas, en quins espais en concret s’hauria

de millorar aquesta connexió?

A BQuines zones naturals s'haurien de

protegir a més de les ja protegides?

15'

Aquestes mesures

haurien de ser a

nivell

ciutat.Bosquets

urbans, els arbres

no viuen bé dins

dels escorcels

No crec que només

s'hagin de preservar les

zones amb valor

paisatgístic com s'ha dit,

hem de tenir en compte

també l'espai verd com a

"esponjador" de la ciutat

Recuperar els marges

de pedra seca, i els

camins ramaders�No

mercantilitzar les

platges i conservar-

les com espais

naturals, no turístics
A la zona de

l'eixample nord

hi ha activitat del

sector primari

molt rellevant

CAMINS I

CONNECTORS

NATURALS

BOSCOS

I VERD

URBÀ

ORTOLL

Eixample

Nord

A partir de la informació compartida, en quin grau estàs d'acord amb...

A partir de la diagnosi presentada, quins altres aspectes aportaríeu a l'equip redactor?

Dinàmica:

5' - Dinàmica de valoració (mans) sobre si esteu d'acord o no (dues preguntes). La facilitadora fa una interpretació.

10' - Apuntar lliurement: altres aspectes a tenir en compte. El relator fa agrupacions.

5' - Posada en comú (lectura per part de la facilitadora/relatora i aclariments).

Picture not available

... els resultats de l'enquesta?

A

B

  PART 2: VALIDAR I COMPLETAR LA DIAGNOSI

... les conclusions de la diagnosi de

l'equip redactor? 

molt

desacord
molt

dacord

molt

desacord

molt

dacord

Ens hem de

preparar pel pick

del petroli que

comportarà un

decreixement

Crec que les

previsions

demogràfiques

són excesives

creo que

habrá que

limitar las

zona

urbanizable.

18'

25'

7'

Si es creix, que sigui

amb una construcció

sostenible, arbrat

(voreres de 2 metres),

grans parcs.

Experiències positives

altres ciutats (catàleg

de bones pràctiques)

Tendir a la

rehabilitació dels

barris existents

(exemple Marina)

Compatibilitzar la

ciutat amable amb

l'activitat

econòmica?

Equilibri activitats

productives, ciutat

amb serveis

Cal recuperar i posar en

moviment tots els habitatges

buits de la ciutat, cal garantir

habitatge digne i accessible

per a totes les persones.�cal

repensar la industria a

vilanova�No volem una ciutat

dormitori�Volem una ciutat

viva i activa

no una ciutat de

serveis per a

tercers. També

cal repensar la

industria

urbanitzar més no

garantitza més

accés a feina, hi

hauran negocis de

serveis però poca

cosa més

HA DE

CRÈIXER

LA

CIUTAT?

ACTIVITAT

ECONÒMICA

Buscar equilibri

entre el

creixement però

també activitat

econòmica pq la

gent no marxi

COM HA DE

CRÉIXER LA

CIUTAT?

Les activitats

econòmiques més

valorades són la

indústria amb baix

impacte i apostar per un

equilibri entreles

diferents

activitatseconòmiques.

No s'aposta per la

indústria pesant ni pel

turisme.

Com connectem la ciutat amb l'entorn natural?

Picture not available

Conclusions de la diagnosi tècnica

Què ha dit la gent?

Plànol amb els recursos naturals

estratègics detectats en la diagnosi

L'Ortoll és un sector que presenta

problemàtiques diverses: accessos i

camins, aparcament, colapse a l'estiu,

espai natural i rodejat per la trama

urbana. 

Bona part del municipi està protegit

per diversos planejaments superiors

que s’han de respectar (PEIM Massís

del Garraf, PEIN marí de les Costes del

Garraf, etc.).

S’està perdent la xarxa de camins

tradicionals (accessos vehicles,

asfaltat, manca conservació murs

contenció), que són un patrimoni

cultural de la ciutat que cal posar en

valor.

Vilanova i la Geltrú disposa d’un sòl

rústic potencial /425 Ha) que cal

defensar. 

Hi ha molt que està en desús: estem

període de recessió agrícola.

Picture not available
Picture not available

Picture not available

Plànol corredors ecològics del Garraf

Picture not available

Plànol amb el sòl no urbanitzable

segons planificació de 2001

Plànol anàlisi de la xarxa de camins

existent

    PART 1: INFORMACIÓ.

5'

Actualment dins del terme municipal de

VNG hi ha un dels pocs corredors

ecològics que connecten la costa amb el

massís del Garraf

Quines accions consideres

importants per a recuperar i

mantenir l'entorn natural

exitent a Vilanova i la Geltrú?

Quins espais naturals

trobes que no estan ben

connectats amb la ciutat?

Destaca que s'ha de millorar la connexió

amb l'Ortoll.

També amb els espais de la costa (Els

Colls, El Garraf i la Platja Llarga) i Sant

Cristòfol i la Platja en menor mesura.

algunes propostes també aposten er

integrar la natura en la ciutat de manera

integral.

No hi ha gaires

diferències entre les

opcions proposades. En

general es considera

que s'hauria d'impulsar

totes les accions

possibles per a

recuperar l'entorn

natural 

   PART 2: VALIDAR I COMPLETAR LA DIAGNOSI

20'

A partir de la diagnosi presentada, quins altres aspectes aportaríeu a l'equip redactor?

...  els resultats de l'enquesta?

A

B

A partir de la informació compartida, en quin grau estàs d'acord amb...

Valoritzar molt

més el terreny

rústic agrícola.

Potenciar la

producció local.

Fer un banc

de terres per

protegir

l'agricultura

Ens hem de

preparar per

l'emergència

climàtica

Si la zona de l'Ortoll i

l'eixample nord es

desenvolupéssin hi hauria

una gran zona de trama

urbana contínua, sense

espais verds

considerables. Molts

espais verds actuals són

places encimentades

... les conclusions de la diagnosi de

l'equip redactor?

Les urbanitzacions

en zones naturals

es troben molt mal

connectades. Hi viu

bastanta gent i crec

que no hi ha massa

serveis

molt

desacord

molt

dacord

molt

desacord

molt

dacord

5'

15'

Dinàmica:

5' - Dinàmica de valoració (mans) sobre si esteu d'acord o no (dues preguntes). La facilitadora fa una interpretació.

10' - Apuntar lliurement: altres aspectes a tenir en compte. El relator fa agrupacions.

5' - Posada en comú (lectura per part de la facilitadora/relatora i aclariments).

Picture not available

Integrar habitatge  a la

zona natural. Habitatge

baix impacte ecològic.

Sostenibles. Arbrat

degradat, potenciar

zona boscosa. (detectar

boscos amb valor i no)

ORTOLL

URBANITZACIONS

ZONES

AGRÍCOLES

La ciutat del futur ha de

de ser amable, verda,

sostenible ,educadora

amb perspectiva

feminista i accessible per

a infants, persones amb

mobilitat reduïda,

etc...Posar la vida al

centre

Horts per la

ciutadania

El tema clau de

l'Ortoll és quina

qualificació

tindrà en el futur

Integrar

l'entorn

natural amb

l'habitatge

MODEL

FUTUR I

EMERGÈNCIA

CLIMÀTICA

OBJECTIUS

Informar

Validar i complentar la diagnosi

Recollir aportacions per a que

incorpori l'equip redactor.

Trobar punts en comú.

INDICACIONS

Escolta

Respecte (torn paraules, opinions

diferents).

Equilibri amb l'ús dels temps

Aportacions breus i concretes

ESTRUCTURA I MOMENTS DE LA SESSIÓ

ORIENTACIÓ DE LA DINÀMICA

Enfocar en projecte de ciutat >

estem pensant la ciutat del futur

(20 a 30 anys).

Propostes per que l'equip

redactor pugui incorporar en el

POUM.

TALLER 1: DESENVOLUPAMENT URBÀ I ENTORN NATURAL

5'

20'

10'

Validar i completar

Noves 

aportacions

Informació

5'

20'

15'

Noves aportacions

Validar i completar la

diagnosi

Informació

Introducció i informació (plenària)

Desenvolupament urbà

Entorn natural

Diàleg i recollida d'aportacions

(treball per grups)

Tancament

(plenària)

18:30 - 18:44

18:45 20:09

20:10 20:30

BLOC ENTORN NATURAL

BLOC DESENVOLUPAMENT URBÀ



A partir de la informació compartida, en quin grau estàs d'acord amb...

A partir de la diagnosi presentada, quins altres aspectes aportaríeu a l'equip redactor?

Dinàmica:

5' - Dinàmica de valoració (mans) sobre si esteu d'acord o no (dues preguntes). La facilitadora fa una interpretació.

10' - Apuntar lliurement: altres aspectes a tenir en compte. El relator fa agrupacions.

5' - Posada en comú (lectura per part de la facilitadora/relatora i aclariments).

estaria bien pensar

en objectivo global,

como por ejemplo

una ciudad amiga de

las familias : que

implicaria al nivel

practico ?

No es té en

compte el

possible

decreixement

poblacional

... els resultats de l'enquesta?

A

B

  PART 2: VALIDAR I COMPLETAR LA DIAGNOSI

al parlar de

capacitat

d'habitants, cal tenir

present també els

recursos necessaris

Incrementar

espai socials per

als joves i per el

conoxiement de

la natura

num. d'habitants

ha d'estar

relacionat amb els

recursos (energia,

aigua), i amb els

serveis.

autosuficiencia

energética

facilitar la

mobilitat a la

gent gran i

amb

dificultats

Abans de crèixer  per

les zones urbaitzable,

s'hauria de tenir en

compte la

problemàtica de les

urbanitzacions

periurbanes il·legals.

no limitaria

el número

de població

arribar a ser

una ciutat

humana ,eco-

friendly i

compasiva

... les conclusions de la diagnosi de

l'equip redactor? 

potenciar la

ciutat

compacte

Cal tenir en compte

també la visió

territorial (comarcal?)

en tota planificació

"no se tendria que

recubrir mas terreno

de cemento sin una

compensacion

inmediata y pactada

en arboles plantados"

como no hay limites

geográficos al desarrollo

urbano en Vilanova, como

ocure en muchas sitios, la

delimitación del espacio entre

naturaleza y ocupación

humana tiene que ser

voluntaria y muy clara, lo que

hace el papel de los

planificadores muy clave 

recollida de

la brossa

porta a porta

Distribuir els

equipaments

més

equitativament

en la totalitat

dels barris

Potenciar la

rehabilitació dels

edificis existents

abans que el

creixement de la

ciutat amb noves

construccions

Potenciar un

creixement de la ciutat

amb criteris

d'arquitectura

sostenible en les

noves edificacions/o

en la rehabilitació

d'edificis existents

molt

desacord

molt

desacord

molt

dacord

18'

25'

En el cas de que hi hagès un

inevitable augment de la

població, S'hauria de pensar

en una solució per a

minimitzar el impacte de GEH

(gasos d'efecte hivernacle) 

que es generarien en direcció

de poder avançar cap a una

cuitat d'emprenda de carboni

0

como no hay limites

geográficos al desarrollo

urbano en Vilanova, como

occurtiene que ser

voluntaria y muy clara, lo

que hace el papel de los

planificadores

promocionar

habitatges en

cessio d’ús

MODEL

DE

CIUTAT

SOSTENIBILITAT

CIUTAT

AMIGA
MOBILITAT

POLÍTIQUES

D'HABITATGE

7'

4 2 3
5 4

CREIXEMENT

POBLACIONAL

Moció al ple de 5 de maig en pro

de la conservació patrimonial i

natural de l'Ortoll- Sant Gervasi -

Darró - La Millera i de la

recuperació i neteja de la zona per

a la ciutadania.

Entre altres mocions i moviments

socials que han sorgit per tal de

protegir espais com l'Eixample

Nord, Els Colls, Platja Llarga o

l'Ortoll

PROTECCIÓ

DELS ESPAIS

NATURALS

    PART 3: APORTACIONS A L'EQUIP REDACTOR

Dinàmica:

5' - Explicar la proposta d'activitat.

3'- Votació: quins son els prioritaris

10' - Ronda dirigida de valoració (relatora apunta en els espais habilitats)

La Muntanyeta
Turó de Sant

Cristòfor
L'Ortoll 1L'Ortoll 2

Sant Jordi 2

Tacó Variant

Torre del

VeguerMas Tapet

Mas Roquer

Vilanova

Park

Santa Maria de

Cubelles

Eixample nord

Sector 1

Eixample nord

Sector 2

Eixample nord

Sector 3

Pau de

l'Hostal

Mas Seró

20'

Quins sectors (en vermell) penseu que NO s'han d'urbanitzar? Com valoreu el resultat de la priorització?

Cap a on creieu que hauria de créixer VNG?

7' 13'

Tendir a la

compactació i

omplir els

buits

existents.

No créixer

Ciutat

"amigable" que

garanteixi el

benestar de les

persones que hi

vivim

Garantir que hi

hagi connexions

ecològiques,

mobilitat

sostenible (a peu i

bicicleta)

S'hauria de prioritzar

les actuacions  i

plantejaments a les

zones periurbanes i

urbanes. No a les

zones urbanitzables.

Garantir també

les connexions

socials

Muntanyeta

protegida per

l'actual

planejament.

Caldria protegir-

la més

Es reforça la

idea del

decreixement

Aprofitar l'espai

existent habitable,

recuperació i

rehabilitació dels

edificis buits

la pregunta de crecer no es la

buena : creo que los Vilanova se

merecen una mejor calidad de

vivienda : mejor, y no mas

estoy de acuerdo con la persona

que habla ahora, las conexiones

son mas importantes que la

concentración : una ciudad donde

se puede pasar muy facilmente de

zonas verdes a habitaciones y

servicios

6 2 34

2

2

1

Potenciar la

rehabilitació del

parc edilici

existent abans

de pensar en fer

edificis nous

DECREIXEMENT
ESPAIS

PROTEGITS

CORREDORS

ECOLÒGICS I

CAMINS

URBANITZACIONS

Conclusions de la diagnosi tècnica

Plànol amb sectors urbanitzables segons POUM 2001 i previsió

estimada de creixement en nombre de persones.

Sòl urbà consolidat

Podria acollir fins a 8.981 habitants més arribant a

una població total de 75.255 habitants.

Sòl urbanitzable

podria acollir fins a 33.464 habitants més arribant a

una població total de 108.719 habitants.

Sòl industrial o que ha assolit el seu potencial màxim. 

0 habitants

Què ha dit la gent que ha participat (360 persones)?B

      PART 1: INFORMACIÓ

El sòl qualificat com a residencial

actualment seria suficient per acollir a

la població de totes les previsions de

creixement.

A

Quasi tot el sòl industrial està

desenvolupat.

Cal un anàlisi exhaustiu de la

demanda de sòl industrial i

comprovar que l'oferta és suficient.

Segons el model de ciutat que es

proposi, aquest sòl s'ha d'adaptar per

acollir empreses

La majoria de la

població (70%

respostes)

aposta per

mantenir la

població

Pràcticament la

totalitat de les

persones

participants

s'imagina un

desenvolupament

urbà dins dels

límits de la

carretera C-31

La gent ha

expressat una

prioritat per a

fomentar la

rehabilitació i

l'ocupació dels

sectors no

desenvolupats.

Les activitats

econòmiques més

valorades són la

indústria amb baix

impacte i apostar per un

equilibri entreles

diferents

activitatseconòmiques.

No s'aposta per la

indústria pesant ni pel

turisme.

Com connectem la ciutat amb l'entorn natural?

Conclusions de la diagnosi tècnica

Què ha dit la gent?

Plànol amb els recursos naturals

estratègics detectats en la diagnosi

L'Ortoll és un sector que presenta

problemàtiques diverses: accessos i

camins, aparcament, colapse a l'estiu,

espai natural i rodejat per la trama

urbana. 

Bona part del municipi està protegit

per diversos planejaments superiors

que s’han de respectar (PEIM Massís

del Garraf, PEIN marí de les Costes del

Garraf, etc.).

S’està perdent la xarxa de camins

tradicionals (accessos vehicles,

asfaltat, manca conservació murs

contenció), que són un patrimoni

cultural de la ciutat que cal posar en

valor.

Vilanova i la Geltrú disposa d’un sòl

rústic potencial /425 Ha) que cal

defensar. 

Hi ha molt que està en desús: estem

període de recessió agrícola.

Plànol corredors ecològics del GarrafPlànol amb el sòl no urbanitzable

segons planificació de 2001

Plànol anàlisi de la xarxa de camins

existent

    PART 1: INFORMACIÓ.

5'

Actualment dins del terme municipal de

VNG hi ha un dels pocs corredors

ecològics que connecten la costa amb el

massís del Garraf

Quines accions consideres

importants per a recuperar i

mantenir l'entorn natural

exitent a Vilanova i la Geltrú?

No hi ha gaires

diferències entre les

opcions proposades. En

general es considera

que s'hauria d'impulsar

totes les accions

possibles per a

recuperar l'entorn

natural 

Quins espais naturals

trobes que no estan ben

connectats amb la ciutat?

Destaca que s'ha de millorar la connexió

amb l'Ortoll.

També amb els espais de la costa (Els

Colls, El Garraf i la Platja Llarga) i Sant

Cristòfol i la Platja en menor mesura.

algunes propostes també aposten er

integrar la natura en la ciutat de manera

integral.

identificar,

mantenir i

informar dels

camins rurals

tenir present

el sector

agrícola i

marítim

Falta un anàlis

exhaustiu/inventari

dels camins

municipals

   PART 2: VALIDAR I COMPLETAR LA DIAGNOSI

20'

A partir de la diagnosi presentada, quins altres aspectes aportaríeu a l'equip redactor?

Necesitat de

recionalitzar els

recursos hidrics

de la ciutat i dels

ciutadans.

posar en valor la

fauna.quan

parlem d'entorn

natural, sovint,

oblidem la fauna

...  els resultats de l'enquesta?

A

B

A partir de la informació compartida, en quin grau estàs d'acord amb...

en el camp

marí, la

interrelacio

amb la

Mediterrània 

plantar arboles

frutales en la

ciudad en vez

de arboles

decorativos

australianos

NETEJA

En el terreny natural

vinculació amb els

feectes del canvi

climàtic. De fet ja

tenim un Pla

d'Adaptació que

caldrà introduir al

POUM

iinvolucrar los

ciudadadanos

en el cultivo y

cuidado de

plantas en la

calle

Plantar tres

arboles para

cada plaza

de parking

Les construccions de pedra

seca existents i la

potenciació/preservaci�o

de l'entorn agrícola,

ramader i arqueològic

Los huertos son

tan importantes

como campos

profesionales : es

descanso,

educacion a la

naturaleza

importancia

de la zona

litoral i la

marina

EDUCACIÓ I

SENSIBILITZACIÓ

AMBIENTAL

Cal tenir en

compte la visió

territorial a

nivell comarcal

una ciudad para las

familias : lugares de

encuentro y trabajo

juntos entre ninos

padres y ancianos en

huertos urbanos

... les conclusions de la diagnosi de

l'equip redactor?

Fomentar la ecología

de todos los sistemas

naturales y urbanos a

traves de

sensibilización de

las/los ciudadanos/as

Planificar com podríem

incloure generadors

d'energia renovable en el

pla urbanístic de la ciutat.

Potser no cal destinar un

espai a plaques solars,

però... i revestir-ne els

edificis? (és un exemple de

que el creixement no

sempre és en ample).

Reforç de la

qualitat de vida

mitjançant  la

millora de la

relació de la ciutat

amb la natura

Càlcul de la petjada de

carboni de la ciutat i càlcul

del CO2 que capten en

total els arbres que

actualment hi ha per veure

quina direcció hem de

prendre en el creixement

d'espai verds

Educacióambiental i

de l'estat actual de

la ciutat las joves

SIUSPLAU

molt

desacord

molt

dacord

molt

desacord

molt

dacord

5'

15'

Dinàmica:

5' - Dinàmica de valoració (mans) sobre si esteu d'acord o no (dues preguntes). La facilitadora fa una interpretació.

10' - Apuntar lliurement: altres aspectes a tenir en compte. El relator fa agrupacions.

5' - Posada en comú (lectura per part de la facilitadora/relatora i aclariments).

4 4
2 6

ÀMBIT

MARÍTIM I

AGRÍCOLA

POLÍTIQUES DE

RENATURALITZACIÓ

DE LA CIUTAT

ESPAIS

PÚBLICS DE

QUALITAT I

BENESTAR

SOSTENIBILITAT I

ADAPTACIÓ AL

CANVI CLIMÀTIC

renaturalitzar

la ciutat

ESPAIS VERS,

NATURALITZACIÓ

DE LA CIUTAT

Incorporar els terrats

verds en el

planejament

Incrementar les àrees

verdes intercalades en

el teixit urbà per a

millorar les condicions

tèrmiques i la qualitat

de l'aire a la ciutat

OBJECTIUS

Informar

Validar i complentar la diagnosi

Recollir aportacions per a que

incorpori l'equip redactor.

Trobar punts en comú.

INDICACIONS

Escolta

Respecte (torn paraules, opinions

diferents).

Equilibri amb l'ús dels temps

Aportacions breus i concretes

ESTRUCTURA I MOMENTS DE LA SESSIÓ

ORIENTACIÓ DE LA DINÀMICA

Enfocar en projecte de ciutat >

estem pensant la ciutat del futur

(20 a 30 anys).

Propostes per que l'equip

redactor pugui incorporar en el

POUM.

5'

25'

20'

Validar i completar

Noves 

aportacions

Informació

5'

20'

15'

Noves aportacions

Validar i completar la

diagnosi

Informació

Introducció i informació (plenària)

Desenvolupament

urbà

Entorn natural

Diàleg i recollida d'aportacions

(treball per grups)

Tancament

(plenària)

18:30 - 18:44

18:45 20:09

20:10 20:30

BLOC DESENVOLUPAMENT URBÀ

BLOC ENTORN NATURALTALLER 1: DESENVOLUPAMENT URBÀ I ENTORN NATURAL



Segons el PMUS hi ha bona cobertura i valoració del transport.

Es detecten dèficits d’infraestructura. 

El Pla d'Infraestructures del Transport de 2006 preveu la construcció

de la Línia Orbital Ferroviària.

EL POUM té poques competències: defineix la malla, la base on

s'implanta el sistema de transport públic.

Informacio Mobilitat

OBJECTIUS

Informar

Validar i complentar la diagnosi

Recollir aportacions per a que incorpori

l'equip redactor.

Trobar punts en comú.

INDICACIONS

Escolta

Respecte (torn paraules, opinions diferents).

Equilibri amb l'ús dels temps

Aportacions breus i concretes

ESTRUCTURA I MOMENTS DE LA SESSIÓ

Introducció i informació (plenària)

Mobilitat

Equipaments i espais lliures

Tancament

(plenària)

19.00 20:20

TALLER 2: MOBILITAT I EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

Diàleg i recollida d'aportacions

(treball per grups)

Informacio equip-espais

GRUP B: Lucia i Sònia

Alberg per

a persones

sense llar 

centres de

dia i

residències

Falten

allotjament

cooperatius

seniors, per a

la gent gran.

centres

educatius

tots als

centre

Ribes Roges

no té cap

equipament

social i

cultural.

zones més

perifèriques

no tenen

equipaments

propers

Hospital el

sòl està

destinat però

anem amb

retràs

cada vegada

falten més per

gent gran i

sanitaris

Barrio de Mar no hay

equipamientos, ni biblioteca ni

cap... S'està construyendo y

aumentará la población hi no

hay equipamientos. Barrio

abandonado. Hay un edificio de

Pirelli que podría ser Centro

Cívico, Bliblioteca... Dar destino

a este edificio y buscar fondos.

Hospital

demanda

històrica. S'ha

d'actualitzar, som

capital de

comarca.

Fer una

redistribució,

pq hi ha molts

tipus

falta

centre

cívic en

baixa mar

NO

Eva 

La percepció

particular depèn

una mica del què

necessitis

siempre faltan

equipamientos

Es veu que

és desigual

la

distribució

Biblioteca i

un altre

CAP

Habitatges

accessibles

Manquen espais

de trobada i de

creixement

comunitari a

nivell social

Repensar el model

d'equipament (molt grans

amb molts recursos),

potser redistribuir-ho i

centres més petits que

arribin als barris (no grans

infraestructures, més

repartides)

Zona Geltrú,

buena oferta

de

equipamientos

Equipamientos

deportivos hay 2

en Vilanova. En

general hay

buen nivel de

equipamientos.

A Baixa Mar

falten

equipaments

(Centre

Cívic...)

Zona Geltrú

no hi ha cap

que és de

primera

necessitat

Un equipament

multifuncional,

multicultural. Caldria

plantejar-se un

equipament de gran

format. Al costat del

pavelló nou (centric,

connectat, amb espai).

Zona Llimonet, por

ejemplo.

Tener equipamiento

de gran formato

requiere tener antes

un proyecto. Ya

tenemos Neopolis

infrautilizado.

Equipament

gran format

(diferents

visions)

Hospital

Redistribució

Gent

gran

Cultural /

Centre

Cívic

Habitatge

Ribes Roges

no té cap

equipament

social i

cultural.

Bona

disponibilitat

NO

NO

Repensar

model i

projecte

ciutat

Preguntes equipaments

O

GRUP B: Lucia i Sònia

DUBTES:

Quin criteri es

seguirà per

establir on va un

equipament, un

espai lliure...?

Continuidad al

paseo y retoque

zonas más

abandonadas.

Quitar el

aparcamiento del

paseo

Al centre li

falta molt

zona

verda

Zones

verdas

A vegades, no es tant un

equipament tancat sinó uns

espais lliures dignes, que

facilitin trobades, actes,

aptes per reunions,

assemblees, tertúlies

públiques, passis de peli o

documentals, escenaris

lliures per treatre

espontani...

A Mar

també

falta zona

verda.

Dar continuidad

al paseo de

inicio a fin de

Vilanova y zona

verde.

Passeig

Recuperar espai

públic per verd,

esponjament de la

ciutat que és molt

densa (treure

aparcament)

 calen bosquets

urbans a la nova

ordenació

urbana.

Espais

trobada

Dificultat implementar

zones verdas en

centre i geltrú. No

raonable treure

aparcaments.

Problema difícil

solució.

Cal preservar un

percentatge important

en l'espai públic

reservat a la qualitat

ambiental i verd urbà

recíproc pel medi i per

les persones,

platja

Cal recuperar la

platja com a espai

natural i no zones

mercantilitzades.

Son zones d'aus

migratòries que cal

respectar.

Totes les places

públiques han de

reservar un percentatge

per petits bosquets

urbans.  Reconvertir

zones d'estacionament

en petits jardins.

Preguntes espais lliures

PROPOSTES

Per acabar, crec que ens

manquen dades sobre el

percentatge d'espai públic

dedicat a l'estacionament i

circulació de vehicle motor

privat:�- Quin és el %

d'espai públic hi ha a vng?

Revisar totes les

zones d'aparcament

en zones pacificades

per afavorir carrers

més amples per a

desplaçar-se a peu i/o

en bici

Reduir la mobilitat

obligada per manca

de

serveis/equipaments

en barris perifèrics.

Millorar-ne la

distribució

potenciar

los parkings

disuasorios

En relació al Nucli

Antic, cal donar

compliment al

Projecte Integral del

Nucli Antic, i pacificar

realment els carrers

del centre ciutat.

n relació als

desplaçaments

interurbans, cal potenciar

fortament pel transport

públic; bus i renfe. I tal com

comenta en José, cal

reivindicar la zona

metropolinana i no situar-

nos a la zona 4.

Em sembla rellevant durant el

procés de l'avanç del POUM,

recuperar tots els processos

participatius dels moviments

socials i entitats en relació a la

mobilitat i equipaments públics,

com la moció presentada al

2018 per una mobilitat

sostenible a la ciutat, que

donava resposta a les

necessitats exposades per

zones perifèriques de la ciutat.

hacer un

verdadero y

seguro

itinerario de

carriles bicis

Túnels del

Garraf:

connexió.

Abús el preu.

Aparcaments

dissuassoris

per poder

anar a peu al

centre

 reivindicar l'aprovació unànime

de l'Assemblea Municipal Oberta

del novembre del 2016, on

s'exposava la necessitat de crear

un Pla Específic de Camins

Escolars, enllaçant TOTS els

centres educatius de la ciutat

amb els equipaments públics de

manera segura, educadora i

sostenible.

Paseo libre de coches

(como pueblos de la

costa). Lanzadera que

trae a personas de un

lado a otro del paseo.

Aparcamiento fuera.

Carrils bici

adequats i

que

connectin

tota la ciutat

GRUP B: Lucia i Sònia

Falta

infraestructura

de transport

públic per les

necessitats

Prioritzar i mentalitzar

a la ciutadania en

casos que es pugui

anar a peu i bici.

Carrils bicis adequats i

que connectin tota la

ciutat

No veo necesidad

de seguir

haciendo

aparcamientos y

perder zona

verde

Millorar

transport

públic, RENFE

(connexió)

Preus

transports

molt

elevats

Barris a l'extrarradi no

possibilitat anar

caminant. Necessitat

un aparcament

dissuasoris per poder

anar al centre a peu.

Potenciar els

transports

públics per

connectar les

zones

perifèriques

No prohibir la

circulación de

vehículos (a

veces también

es necessario)

Reducir el tráfico

todo lo que se

pueda para evitar

contaminación y

no perder espacio

público

Hi ha zones que no hi

ha combinació de

transport públic per

arribar. Millorar la

connexió amb altres

territoris (amb BCN

està millor resolt).

Revisar trams

de les tarifes

(zona

metropolitana)

Detectar les deficiències

en els barris i les diferents

situacions personals

(accés a comerços,

equipaments, ...) per

pensar una redistribució

dels equipaments per

menor mobilitat.

No ocupar més

espai amb

cotxes.

Accessibilitat de

les voreres.

Cal assegurar en primer lloc el

dret a l'accessibilitat a peu i en

bicicleta a tots els indrets de la

ciutat. Cal potenciar la mobilitat

activa i sostenible en els

desplaçaments interns de la

ciutat, així com potenciar el

transport públic, amb minibús

elèctric.

En relació al Nucli

Antic, cal donar

compliment al Projecte

Integral del Nucli Antic,

i pacificar realment els

carrers del centre

ciutat.

Dues artèries

per creuar la

ciutat i millorar el

tràfic. Millorar la

circul.lació 

Dues artèries

per creuar la

ciutat i millorar el

tràfic. Millorar la

circul.lació 

cal potenciar

l'ús de vehicle

compartit en

aquests

desplaçaments.

cal potenciar l'ús

de vehicle

compartit en

aquests

desplaçaments.

Revisar trams

de les tarifes

(zona

metropolitana)

Eixos

Carrils

bici

Pacificació i

recuperació

espai públic

Aparcaments

dissuassoris

Important tenint en compte el

canvi climàtic, i mesures sanitàries

per planificar una ciutat que

respecti el medi ambient i millori la

qualitat de l'aire!

Així com assegurar uns entorns

lliures de fums als entorns

educatius, de manera que

l'alumnat pugui arribar d'una

manera segura i sostenible.

Connexió

externa

Barris a l'extrarradi no

possibilitat anar

caminant. Necessitat

un aparcament

dissuasoris per poder

anar al centre a peu.

Transport

públic

Potenciar els

transports

públics per

connectar les

zones

perifèriques

Millorar la

connexió amb

altres territoris

(amb BCN està

millor resolt).

REDUIR

PRESÈNCIA

COTXES

MILLORAR

LA

CIRCULACIÓ

APARCAMENTS

DISSUASSORIS

PROMOCIONAR

VIANANTS I

BICICLETA

TRANSPORT

PÚBLIC

REDISTRIBUIR

EQUIPAMENTS

PER REDUIR

MOBILITAT

Preguntes mobilitat
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Segons el PMUS hi ha bona cobertura i valoració del transport.

Es detecten dèficits d’infraestructura. 

El Pla d'Infraestructures del Transport de 2006 preveu la construcció

de la Línia Orbital Ferroviària.

EL POUM té poques competències: defineix la malla, la base on

s'implanta el sistema de transport públic.

Informacio Mobilitat

TALLER 2: MOBILITAT I EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

Informacio equip-espais

GRUP C: Núria i Anna

"No dona pas la

impressió".

"Com s’ha dit

están mal

distribuíits"

En general es

considera que hi ha

equipaments però

mal distribuïts.

També que hi

manquen algun tipus

d'equipaments

Model Prat de

Llobregat tenen

quatre nuclis

esportius

replicats en 4

barris

Falten

equipaments

esportius i

pels joves

Potser seria interessant tenir

instal.lacions potents a nivell

comarcal no cal que cada

municipi en tingui una (no

haurien d'estar especificament

VNG). Ens falten instal.lacions

de primer nivell, per exemple,

aquests haurien de ser

comarcals (perexemple els

sanitaris, culturals i esportius)

"Sembla que els

barris no tinguin

cultura pròpia i

sempre hagin

de baixar al

centre"

Coincideixen en

la necessitat

d'un espai que

albergui un

hospital

comarcal

Manquen

equipaments d'oci

per exemple

aeromodelisme, o

altres espais de

tipus lúdic

Collada, Aragall, L

Molí de Vent caldria

un CAP (o més

equipaments

sanitaris)

Espais protegits, horts

urbans i equipaments

col.lectius. Caldria

doncs connectar els

espais verds protegits

(amb el GArraf,el

Foix...)

Respostes

de sí i no pel

xat: 2 sí, i 5

no

Respecte el

model i la

distribució

Tipologia

d'equipaments i

ubicació

Preguntes equipaments

O

GRUP C: Núria i Anna

Ortoll, eixample Nord i la

resta de terreny

actualment urbanitzable.

Revertir les zones espais

oberts en no

urbanitzables. Protegir a

màxims per no créixer 

Els espais lliures

haurien de estar

equilibradament

distribuits per

tota la ciutat

Calen espais lliures, tal

com s’han definit,

especialment als barris

perifèrics i contemplar-

los en properes

urbanitzacions futures.

Cal tenir en compte que

la planificació i

l'urbanisme no han de

tendir a prohibir ni evitar

el creixement. Per això

cal potenciar els espais

lliures existents com

torrents, rambles i

rieres...

Espais lliures n'hi ha molts,

però el que potenciaria és la

vegetació. Hi han moltes

formes d’augmentar la

vegetació, es pot fer en espais

verds però en altres llocs

també com en models edificis

sostenibles. Tenen moltes

propietats molt interessants. 

Important

protegir els

espais litorals i

la part marina

Seria desitjable

que les plaçes

"dures" es

converteixen en

verdes

allò que es construeixi

s'acabi (es fa

l'aclariment que el

desenvolupament

depèn de promotorsi

qu avegades no es

desenvolupa tal i com

es voldria)

Criteris de

distribució 

En quant a zones, no

crec que la Ciutat hagi

de crèixer més sino fer

una planificació del

territori ja près,

diferent.

Criteris de

classificació

Criteris estèticsi

de

renaturalització

Preguntes espais lliures

PROPOSTES

Xarxa de camins i

vies verdes

connectores tan a

nivell intramunicipal

com intermunicipal

Més plaçes

d'aparcament

dissuasoris

perimetrals, ben

connectats amb el

centre a peu, en bici

o transport pùblic

urbá

Crec que una de les coses

que indirectament més

emisions genera són les

27 voltes que hem de

donar per a aparcar el

cotxe. Potser cal priorizar

coses bàsiques com els

aparcaments.

Politiques de

promoció de

la bicicleta

Conscienciació

ciutadana per

evitar l'ús del cotxe

i afavorir mitjans

alternatius:

bicibleta, a peu

una bona

planificació i

ordenació

urbanística

Una ordenació

urbanística

coordinada amb

els plans veins

Una bona gestió del

pressupost fent

avanços planificats

que a llarg termini

ens duguin on

volguem: sense

quedar-se a mig fer

Que el

transport

public sigui

eficient i

assequible

Millorar els

accesos de

viananats i

ciclistes a les

carreteres

Inventariar la

xarxa de

camins

públics

Perspectiva de

capital de comarca.

Es donen serveis i

tràmits a la ciutat

per a ciutadans de

la comarca

l'educació i la

concienciació

per a fer un bon

ús del transport

(sostenible). 

En relació al

transport

públic

Contemplar i

potenciar els

circuits urbans

com la Ronda

d'Adarró (Ortoll)

Potenciar el

transport

compartit

elèctric

Millorar les vies que

connectin els barris

amb el centre. Unir

els carrils bici fent-los

arribar als barris  més

allunyats

GRUP C: Núria i Anna

Cal pensar la ciutat

de forma que estigui

organitzada per

jerarquies segons el

mitja de transport

per garantir

l'eficiència

Potenciar l'ús de

la bicilcleta,

carrils bici.

Revisar i reduir

l'ús del vehicle

privat

Barris

desconnectats

del centre,

l'eliminació de la

Ronda Europa és

un error.

Transport públic deficient i

les connexions existents

obliguen a agafar el cotxe.

Internament no cal cotxe,

però cal millorar com

arribar a Vilanova pels que

vivim a l'extraradi.

Bicicleta i a peu

mitjançant vies verdes

que connectin el nucli

urbà i regular l'accés al

centre amb

autoritzacions, pacificar el

nucli urbà i amb

aparcaments disuasoris a

fora del nucli

Caldria potenciar el bus,

sobretot si hem d'anar

acompanyats (si es va sol,

es pot anar perfectament

amb bicicleta). Però cal

millorar la connexió i la

freqüència per evitar

haver d'agafar el cotxe. 

Potenciar mobilitat

alternativa com ara el

patinet i la bicicleta. Cal

millorar la convivència

entre els vianants a peu i

els altres mitjans com

aquests (compatibilitat bici

peatons és una qüestió

d'educació en general)

Quin transport

hauríem de treure?

els cotxes. I el

transportpúblic, com

a via alternativa es

proposa el tramvia.

Bicicleta per

la mitja

distància 

TP especialment

els més

ecològics (tren,

bus elèctric...)

El vehicle particular

en determinades

circumstàncies és

necessari, es fa

difícil poder-lo

eliminar...

Dissenyar noves

línies  de TP que

permetessin

connectar amb els

barris més allunyats

del nucli

En relació a

l'accés a zones

més allunyades

del nucli 

planificació

coherent i

eficient

Nucli antic Pacifica

I vies ben

marcades que

respetan el

transport amb

bicicleta i el dels

vianants. 

CIUTAT

PACIFICADA

Falta espai al

centre per poder

anar a peu i amb

bicicleta, i la resta

ha d'estar ben

comunicat.

Per distències més

llargues:tramvia i

transport públic (FC

i bus)

Reflexió: "El millor

sistema de

transport és un bon

urbanisme, el

disseny de la

ciutat". 

TRANPORT

PÚBLIC

 Millorar en

seguretat els

espais que són

compartits per

més d'un mitjà

de transport

La connexió amb

BCN s'ha millorat

però cap a

Vilafranca i

Igualada, per

exemple, caldria

potenciar-ho

A PEU I EN

BICICLETA

ALTRES

CONSIDERACIONS

Calen camins i vies

verdes diferenciades

de la xarxade

carreteres per

afavorir l'ús d ela

bicicleta o anar a

peu

Vies clares,

exclusives per a

cotxes I transport

públic per conectar

els barris orbitals

entre ells I amb el

centre de la ciutat.

Jerarquització i

senyalització

diferenciadaaparcaments

Necessitem

aparcaments si

volem tendir a

l'ús d'altres

mitjans de

transport

Plans de

sensibilització i

comunicació

L'accessibilitat

del barri de Mar

cap a la Geltrú

caldria fer-hi

èmfasi en el

POUM

Preguntes mobilitat
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                        BLOC 1: MOBILITAT

OBJECTIUS

Informar

Validar i complentar la diagnosi

Recollir aportacions per a que incorpori

l'equip redactor.

Trobar punts en comú.

INDICACIONS

Escolta

Respecte (torn paraules, opinions diferents).

Equilibri amb l'ús dels temps

Aportacions breus i concretes

ESTRUCTURA I MOMENTS DE LA SESSIÓ

Introducció i informació (plenària)

Mobilitat

Equipaments i espais lliures

Diàleg i recollida d'aportacions

(treball per grups)

Tancament

(plenària)

19.00 20:20
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Informacio equip-espais

GRUP A: Andrés i Joan

Els equipaments no

estan on han d'estar. El

barri de Mar no té cap

equipament. Hi ha dos

solars i un edifici

(calderes, projectat a la

plaça del port i teòric

auditori). 

NO SINO

NO NO SI

SI

L'Hospital és igual on

vagi a parar

concretament, però

és un equipament

que si es fa el HUB

seria molt necessàri a

la comarca.

És evident

que cal

millorar la

distribució

Falta un bon

hospital que

doni resposta a

la població de

la comarca

Falten equipaments esportius a

VNG. Ubicació: en general. Hi

ha classificació de sol. A

antigues naus que eren

mezquita ja està qualificat com

a equipament esportiu (prop de

les pistes d'atletisme). Poden

estar dispersos però també els

podem tenir agrupats per

tipologies en un àmbit.

La distribució

d'equipaments no

és equilibrada. S'ha

fet el que s'ha

pogut, però ara ho

faríem diferent.

Una major

quantitat

d'equipaments.

Si es fa a VNG

pot ser

interessant pel

futur eixample

rambla nord.

Estructures

hidrauliques i

energètiques.

Recollida

d'escombraries i

falten

equipaments

per això.

Calen més

instal·lacions i

equipaments per la

totalitat de vehicles

elèctrics que estan

creixent (de cotxes a

patinets o motos per

la gent gran)

Parkings

mecanitzats que

els col·loquen

de manera més

estratègica.

Hi ha sol qualificat

com a equipament

però calen els

diners per poder

fer els

equipaments.

Veure si la

planificació pot

introduir com serà la

gestió dels

equipaments per

assegurar que sigui

sol i ús públic.

Cal un

Hospital

complert i

ben equipat.

Auditori més

gran (1.000-

2mil)

Espai joves:

gestionat

per

col·lectius

Espai gent

gran: com ho

tenim/falten

equipaments?

Potser els nous

equipaments s'han de

pensar des de la

mobilitat que tenen

associada. Pex: a un

auditori volem que la

gent vingui en cotxe o

en transport públic?

COM

ESTEM?

Equipaments

serveis

tècnics

Vincle amb

mobilitat

Possibles

Equipaments

Gestió

equipaments

HOSPITAL

Preguntes equipaments

O
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Si NOSi NO

Si

Espais lliures

potser n'hi ha. Però

falten espais lliures

verds, més

vegetació i menys

de paviment.

Si

Molt d'acord en

connectar els

espais lliures i

associanr-los a

recorreguts i

equipaments.

A les zones més

denses de

població i zones

"dures"

Obrir els espais

més estrets.

Molts dels espais

que es projecten

són espais de

mobilitat i no

espais lliures. Cal

tenir clar que és un

espai verd.

Tenir un gran parc i

no tant petits verds

atomitzats que no

donen la funció

d'espai lliure real

La ratio de zona

verda està dins

dels marges

correctes. Però cal

més superficie

verda (parcs i

jardins)

Les zones

verdes noves

que tinguin una

bona superfície

L'Ortoll caldria

mirar-s'ho bé

perquè és

complex però és

una oportunitat

Zones entre

torrents i

potenciar

aquests espais

Ruralitzar la

ciutat

incrementant les

zones verda

Espais verds

trenquen la

rigidesa de la

ciutat

Part interna falta

amplada a les

aceres

Espais verds

calen per a la

transició

ecològica i pels

cicles de l'aigua

Fomentar la

vegetació

autòctona i amb un

gran espai verd

que permet

generar un entorn

amable.

Aprofitar

l'estructura de

línia de mar per

protegir tot

l'ecosistema

associat.

Dins del POUM jo proposaria

delimitar un PMU al

l’eixample central i un altre

PMU al Barri de MAr.

Precisament amb l’objectiu

d’estudiar la viabilitat i

possibilitat de crear nous

espais lliures i adquirir nous

espais d’equipaments

Espais lliures

d'acord a la Llei

de costes, però

una de real.

Pulmons verds

necessàris

Plaça de les

Neus (plaça dura)

vs. Plaça de les

Casernes

(enjardinada)

COM

ESTEM?

CONNECTAR

ESPAIS

LLIURES

UN GRAN

PARC

INTRODUIR

MÉS VERD

EN LA

CIUTAT

ZONES

COSTANERES

Preguntes espais lliures

Reordenació de la

circulació de vehicles

fomentant l'entrada i

sortida, envers del

pas travessant la

ciutat

Dimensionar espais

(voreres, carrers,

etc) per fer

accessible tota la

ciutat (voreres 1,20m

mínim, 1,80m idoni)

Rambla Nord

Sud.

Gairebé tota

la ciutat zona

20

Definir zones de

parada per

càrrega/descàrrega

persones o coses, en

comptes

d'aparcament fixes

La tendència és

que no tinguem

cotxe. O que hi

hagi cotxes

autonòms.

Prohibir fer

aparcaments

privats en les

noves

promocions?

Només el

necessaris

Potenciar llocs de

parada, no

estacionament, per

portar persones als

equipaments, sense

parar a doble fila

estaria be

recuperar el

projecte de

soterrament de

la via del tren.

QUIMERA

Regular el pas

de vehicles

(persones que

no hi visquin)

als casc antics

GRUP A: Andrés i Joan

Xerrades a les

escoles per

fomentar l'ús

de la bicileta.

Anar a peu ha

guanyat pes

en els darrers

anys. 

Parlar

d'ecologia no

vol dir parlar

de bicicletes

sempre.

Carrils bici no

tenen prou

continuïtat, molts

obstacles (pex:

costat comissaria o

hospital). 

Pensar en la

regulació dels

patinets i

semblants.

Hem de fer més

permeable la ciutat per

afavorir el transport públic.

Hem de tenir present que

la bicicleta pot tenir alguns

límits d'ús en funció de les

persones (gent gran,

diversitat funcional)

Millorar la

siutació i la

tipologia

d'aparcaments

de bicicleta.

A peu i en bicicleta,

patinets (amb reserves).

Perquè VNG té disposició

plana is 'han de treure

cotxes de la ciutat. Cal

guanyar espai pel carril

bici, sobretot, nord-sud,

baix a mar.

Potenciar tot

tipus de

bicicletes

(elèctriques,

amb remolc, etc)

Transport públic

amb "emissions 0"

com autobus

perquè sigui útil,

sobretot, a barris

més perifèrics. 

Cal ordenar la ciutat

tenint present el

pes del cotxe i

ordenar-lo de

manera intel·ligent.

Cal evitar col·lapses.

Per Sant Jordi si

que es pot

baixar prou bé a

la via del tren i

zona marítima.

Petaonal i

potenciar lo més

ecològic. Cal

millorar la xarxa

de carrils bici.

Intentar treballar

el pes del cotxe

i, sobretot, el

que contamina.

Desencentivar

l'ús del cotxe

Prioritat de

pas vianants i

prioritats de

pas per les

bicicletes

No podem pensar la

ciutat només per anar a

peu o en bicicleta. Hi ha

certs serveis, feines o

usos particulars

(acompanyament

persones grans) que

necessiten el cotxe.

Cal regular llocs

(com entrades i

sortides d'escoles)

per evitar

aparcaments en

doble fila.

Es pot regular

la velocitat

però cal tenir

present l'ús del

cotxe.

No podem obviar

les periferies

urbanes que tenen

mobilitat en cotxe

o transport privat.

Tenir en compe

les inundacions.

No es pot

quedar un barri

aïllat

Reservar pas,

espais i

horaris per als

transportistes

Accions: definir

una trama de

connexions per

a la bicicleta

Cal fer eixos en bici

nord - sud i

aparcaments bicis

ben situats i

amplis,,,,, per

exemples a l'estació

de Renfe.

Campanyes de

conscienciació

per l'ús de la

bicicleta

Ús molt limitat de

pas per als veïns:

entrar i sortir dels

garatges i

desincentivar la

circulació supèrflua

Respecte

transport públic,

vehicles no

grans, i

ecològics

Establir una xarxa

d’espais que facilitin la

connexion amb

transport public de

forma ràpida i àgil per

arribar als grans

equipaments.

Prioritat de pas

de les bicicletes

en carrils bici i

zones

pacificades

Encatra que

consumeixi molt sòl

els carrers han de ser

amples per possibilitar

els mix de mobilitat

Cotxes bici a peu

transports públic,,,,,

Respecte transpot privat,

ús de les tecnologies

derivades del concepte

smart city, per millorar

circulació, reduïr

congestions, reduïr

contaminació, etc.

El tren orbilta no ha

de ser utòpic sinó

no es farpa mai,,,,,,

A la regió de

Madrid aquest tren

ja fa any que

estaria fet.

Definir itineraris

de vianants

relacionats amb el

comerç  que

facilitin relació

interpersonals

Promocionar ús

de transport

privat ecològic

(hidrògen, E-

fuel,...)

Foment cotxe

cooperatiu?

Minimitzar

petjada cotxe

De la mobilitat externa: em

costa entendre que un

equip redactor pugui fer la

feina sense saber si el tren

serà orbital o no serà. Són

dues ciutat molt diferents i

condiciona totalment la

feina de redactar el pla

(admiració :))

El POUM ha

d'incorporar

una reserva

de sol pel

tren orbital.

estaria be

recuperar el

projecte de

soterrament de

la via del tren.

QUIMERA

Preveure una gran

remodelació de

l'estació antiga

implicant a adif-

renfe que pot treure

rendiments.

Quan es va soterrar

algunes vies (Prat, Sant

Boi, etc). S'ha de

pressionar i creure en el

soterrament de les vies.

No és una qüestió

estratègica de VNG.

Podríem buscar una doble

via de soterrament i

orbital.

Dubtes de quan

es farà el tren

orbital.

Pantalla

arquitectònica

de la via és una

zona inundable i

cal vigilar-la.

BICICLETA

Posar el

centre de la

ciutat a les

persones

Transport

públic

Garantir la

mobilitat de

tothom

Promoció

zones

vianants

Transport

públic�

Bici

Cotxe

TREN I LOF

Preguntes mobilitat

                        BLOC 2: EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES

                        BLOC 1: MOBILITAT



 

 

6.3. Propostes recollides a l’espai web participa.vilanova.cat 

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Títol per Decidim  Nom  Buidatge 

Ampliar el sòl 
esportiu i 
incorporar els 
usos esportius en 
sòl industrial 

Club volei 
vilanova 

Donada l'alta demanda d'instal·lacions esportives, proposem ampliar la reserva 
de sòl destinat a aquest ús, no només en quantitat sinó en ampliació del nombre 
de zones, per descentralitza-ho i equipar a zones de la ciutat que tenen manca 
d'equipaments esportius propers. També proposem la incorporació de l'ús 
esportiu a les claus de sòl industrial perquè es faciliti la transició d'espais 
industrials en instal·lacions esportives que puguin convertir i desenvolupar les 
pròpies entitats esportives. 

Aspectes 
metodològics del 
POUM  Franc Roig 

Caldria que: 
1.- El pla definís a priori indicadors que permetin avaluar objectivament l’impacte 
social de cada una de les accions, establint, en funció del resultat, alternatives 
(incloent-hi si és necessari la reversibilitat de l’acció). Polítiques públiques sense 
models objectius d'avaluació no haurien de ser pròpies del municipalisme del 
segle XXI 
2.- Un cop elaborat, el POUM fos validat per mitjà d’un procés referendari que 
donés a tots els veïns de Vilanova la capacitat real de decidir el model de ciutat 
on volen viure. Això permetrà passar pel filtre democràtic els interessos dels 
diferents grups de pressió altament mobilitzats que sempre es veuen 
sobrerepresentats en els processos participatius, legitimant-ne el resultat, i 
generarà l’imprescindible i necessari debat públic que enriqueix la vida 
col·lectiva. 

Augmentar el 
parc d'habitatge 
en lloguer 

Finques 
Mallofré 

Es pot constatar fàcilment que hi han molts locals comercials buits des de fa 
anys en carrers secundaris, lluny de l'eix comercial i he demanat varies vegades 
informació a l'ajuntament sobre la possibilitat de canvi d'us i la resposta es quasi 
sempre negativa degut a la densitat i que no ho permet el actual POUM. Això es 
podria solucionar? Crec que si. 

Bloqueig de 
Vilanova  Antoni 

Dintre de Vilanova encara tenim sol urbà. Tots aquests àmbits estan delimitats 
com a PERI i es troben pendent de desenvolupament del plane. derivat de fa més 
de trenta anys, Cap de les diferents adminis. han iniciat la redacció del plane. 
Dins de la revisió del PG del 2001 es van introduir canvis substancials respecte a 
l'àmbit delimitat en el Pla General de 1983, reduint l'àmbit d'afectació dels PERI 
amb la voluntat de reduir les afectacions i simplificar la seva gestió urbanística. 
Però així i tot han passat molts anys des de la seva aprovació i no s'ha iniciat la 
redacció del planejament derivat, posposant el compromís del Consistori 
especificat en l'article 161.3 que determina que els Plans Especials hauran de 
formular-se en un termini no superior als dos anys. És evident que es genera un 
greu perjudici al desenvolupament d'aquestes zones així com de la seva pròpia 
regeneració, provocant la degradació d'una part important de les edificacions 
que conformen aquests sectors. 

Carril bici al 
carrer de Pere 
Gari 

Joan 
Fuste 

Hola, Vilanova necessita un carril bici de nord - sud . Proposo el carrer de Pere 
Gari per la seva amplada. 
 
Salutacions. 

Cobertes Mosaic. 
Fer aprofitables 
les cobertes 
existents. 

Lluïsa 
Arranz 
Diez 

Fer aprofitables les cobertes existents, per a instal.lacions d'energies renovables, 
per fer-hi horts urbans i/o jardins, i espais per realitzar activitats de lleure i/o 
educatives diverses. Ajuden a minoritzar la contaminació i a reduïr l'escalfament 
ambiental. 
Veure el "Concurs de Cobertes Verdes" de l'Ajuntament de Barcelona. S'han 
realitzat 10 cobertes verdes en edificis de comunitats de veïns, escoles i d'altres 
seveis, (un a cada districte) subvencionats per l'Ajuntament i enguany ja s'ha 
convocat el Segon concurs. 
Forma part dels projectes participatius de B+S Barcelona pel Clima; he impulsat i 
participat els darrers 3 anys, el projecte de Cobertes Mosaic. 

Comunicacion 
entre consorcios 
sanitarios Alt 
Penedes Garraf  Christian 

Hasta que no se haga realidad el nuevo hospital de VNG, es necesario programar 
un sistema de transporte entre los dos consorcios para los enfermos de cada 
comarca que tiene consulta e /o ingreso en la otra. 
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Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Creacion de un 
parque de 
agricultura 
periurbana  christian 

Para delimitar y proteger las tierras adaptadas a la horticultura/fruticultura de 
proximidad, se necesita un mapa de la riqueza en Materia Orgánica 
especialmente, (mapa pedológica de la plana) para aprovechar las tierras que 
fueron en el pasado abonadas/estercoladas por los agricultores y después 
abandonadas tanto en zona urbanizable no construida como en zona no 
urbanizable. Asi se podrá beneficiar del trabajo del pasado sin tener que hacerlo. 
Se podrán añadir a las actualmente cultivadas. 

Crear un 
connector 
biològic entre la 
Talaia i l'Ortoll pel 
Torrent de Santa 
Maria / Sant Joan  Òs M Gir 

Establir connectors biològics entre la Talaia i l'Ortoll II / El Prat de Vilanova, 
vertebrant-ho pel Torrent de Santa Maria i el Torrent de Sant Joan ja que 
actualment està amenaçat pel continu urbà. 

Flexibilizar usos  Mateo 

Propongo dar más versatilidad y flexibilidad a los diferentes usos de manera que 
no perjudique a muchos pequeños propietarios que desde hace años sufrimos 
un auténtico agravio con respecto a muchos otros. Por ejemplo, unificando 
claves muy perjudicadas por el planeamiento actual por otras más flexibles que 
permitan alguna salida razonable. Especificamente, yo propongo integrar la clave 
H, que solo te permite hacer equipamientos educativos, en la clave E, más 
genérica, de equipamientos colectivos. 
Muchas gracias. 

La gent gran té 
necessitats  Anna Sole 

Si ja fa prou pena que no podem cuidar dels nostres avis, encara és més punyent 
que si els volem portar a una residencia o pis assistit, no ho puguem fer per 
manca de places. 
Hom ens diu que el problema rau bàsicament per la falta de sol adient. 
Perquè no creem superfície idònia per poder bastir residencies o habitatge 
assistit per tenir cura dels nostres avis? 

Mes espai per 
edificar 
residencies per la 
gent gran del 
nostre poble 

Xavier 
Audet 

És molt important tenir cura dels nostres avis. Ells ho han fet tot per nosaltres. 
Crec que a Vilanova i la Geltrú hi ha una escassesa molt gran de places de 
residencies per la gent gran. 
Aquest tema si mirem la piràmide de població encara tindrà mes importància en 
el futur. 
Creem noves places de residències pels nostre avis. 

Millorar la 
conexió dels 
diferents barris 
perifèrics amb el 
centre 

Bàrbara 
Flaquer 

Vilanova i la Geltrú es caracteritza per tenir diferents nuclis habitats, ja siguin 
barris o urbanitzacions periurbanes mal conectades amb el centre de la ciutat. La 
majoria gent per desplaçar-se, utilitza generalment el cotxe, ja que no hi ha vies 
segueres per al desplaçament de vianants, bicis o patinets. El Poum hauria de 
contemplar aquest aspecte. 

Molí de vent. Tan 
a prop del mar i, a 
la vegada, tan 
lluny  Juan 

El barri del molí de vent està ben a prop del mar. Aquells que tenen la sort de 
viure a pisos alts d'aquest barri són ben conscients, gaudint de les magnífiques 
vistes de les que disposen. 
Però a la vegada, rara vegada decideixen anar a passejar al passeig o la platja, ja 
que les comunicacions no són gaire agradables. 
Convertim el carrer del Montseny en la Rambla del Montseny! Només tapant el 
torrent de Sant Joan, en el seu pas pel carrer del Montseny, i fent un pas a la vía 
(ja sigui por sota o per d'alt), es pot aconseguir fàcilment unir el barri de Sant 
Joan directament amb la Rambla de Lluís Companys. 
Aprofitant el carril bici del carrer del Montseny, es pot tapar el torrent amb una 
rambla, a on es pugui gaudir d'un agradable passeig des del barri del Molí de vent 
fins a Mar. 
Gràcies i salutacions! 

Nucli Antic com 
espai lliure de 
vehicles 

Anna 
Bertran 
Crespo 

Pensar en l’espai públic interior del Nucli Antic com a element per millorar la 
coexistència i convivència de diversos usos i col·lectius, fent que esdevingui un 
espai lliure de vehicles i un lloc amable per la circulació dels vianants . 
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Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Ordenar Zones 
Rustiques on hi 
han habitatges 

Finques 
Mallofré 

Hi han moltes urbanitzacions a Vilanova i la Geltrú que ara estan considerades 
com a rústiques, encara que siguin urbanitzables, en les que hi viuen molta gent 
que no tenen tots els serveis i moltes en condicions precàries perquè no es 
permeten fer obres de millora (nomes de manteniment) i continuen havent-hi 
moltes cases sense els serveis basics com llum i aigua. Es podria millorar 
aquesta situació? Es podria crear una nova modalitat de zona, es podrien donar 
accés als subministraments basics com llum i aigua, es podrien crear zones per 
recollida d'escombraries, per recollida de correspondència, etc. i també es 
podrien imposar algunes limitacions com en les zones urbanes en quant a 
superfície construïda, usos, etc. 

Ortoll I i II, Espai 
Agroecològic 
Protegit  Òs M Gir 

Revertir la qualificació urbanitzable i protegir l'espai de les 100 ha., 
Promocionar-lo turísticament. 
Implantació d'un espai verd que uneix la zona urbana, la muntanya i la platja, 
promocionant els recorreguts per camins històrics, platges i zones boscoses que 
podria esdevenir en un "Espai Agroecològic Protegit" que potencien l'equilibri 
ecològic natural i sostenible que convidés a vilanovins/es i forans a gaudir dels 
seus racons. A més, la recuperació de camps de cultiu, promoure activitats 
econòmiques, esportives i culturals respectuoses amb el medi ambient, generant 
productes de proximitat i de qualitat. 
Respectar i protegir el corredor biològic del Torrent de Santa Maria i Torrent de 
Sant Joan. 

Paviment Carrer 
Coroleu 

Natalia 
Fernandes 
Garcia 

El carrer Coroleu és una de les vies principals de la ciutat, és una de les entrades 
a la vila i també s'usa per creuar la ciutat de nord a sud. 
Els tram que va des del creuament amb el carrer Sant Onofre i carrer de l'Aigua 
per una banda i el tram que entre l'Avinguda Francesc Macià i el carrer Pelegrí 
Ballester per l'altra, es troben en bastant mal estat. Hi ha molts esborancs i la 
circulació es fa molt difícil. 
M'agradaria proposar l'arranjament d'ambdós trams. 

Per a una xarxa 
eficaç i contínua 
de rutes ciclistes 
protegides 

Pierre-Alai
n Rolle 

Observant el mapa dels camins bici de la ciutat veig que la xarxa és 
completament discontínua. Em pregunto quina seria la reacció dels 
automobilistes si les carreteres destinades a elles fossin tan tallades i s’aturaven 
de cop cada 2 quilòmetres ? No es tenen en compte seriosament les necessitats 
i la seguretat del ciclista. A més, la situació no està canviant, i els plans per al 
2014 corresponen gairebé exactament a la situació del 2020. Això vol dir que hi 
ha una manca de serietat per part dels líders polítics locals. Demano que 
completem la creació d’una xarxa eficient i contínua de rutes ciclistes protegides. 
És donar un munt d’espai a les bicicletes que donem confiança als ciutadans i 
als nens per utilitzar aquest mitjà de transport suau. Aquesta sol·licitud també 
afecta la col·laboració intermunicipal de tot el Garraf (rutes bici comarcals) i de 
la Diputació. Aixi es podria fer tambe una inversió turística de gran valor afegit. 

Perquè els 
nostres avis no 
poden gaudir de 
residencies per la 
gent gran? 

Xavier 
Audet 

Es increïble que en el segle XXI i a priori en ple estat del benestar, en un lloc com 
Vilanova i la Geltrú, la nostra gent més gran no poden gaudir d’una plaça de 
residencia. 
Seria possible alliberar sol per poder crear residencies o habitatges assistits tan 
públics com privats. 
El més important és que n’hi hagin, a part de la seva titularitat. 

Propostes Mas 
joliu  Sílvia Ruiz 

Proposta feta en nom de l'Av Mas Joliu 
1. Reclassificar l’indret anomenat Mas Joliu com sòl urbanitzable 
2. Reservar part del futur sòl qualificat de sistema d’equipaments en un 
equipament sòcio-sanitari assistencial 

      Pàg 57/63 



 

 

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Propuesta Avanç 
del Poum 

Antonio 
Pujol 
Santiago 

Estimados Sres. 
  
Expongo: solicitud de pacificación viaria para la c. Ventosa i Roig, datos a 
considerar, se han registrado 5.182 vehículos, de media, con puntas de 6,152 y 
6668, en la c. Ventosa i Roig, en verano este tráfico aumenta por el acceso al 
frente marítimo y las grandes superficies, mas a considerar, que la Rambla Sant 
Jordi no está construida en su totalidad ni habitada, se prevee un aumento 
considerable en un futuro. 
 SOLICITO: La desviación del tráfico de bajada en la c. Ventosa i Roig, 
dirigiendolo por la Avenida Eduard Toldrá hacia la c. Solicrup, con una 
intervención mínima, la supresión de unos 5m del parterre, para facilitar el giro de 
camiones. Quedaría para un futuro la ampliación de aceras para facilitar el paso 
a peatones que también habría que considerar.  Agradecido por su atención. 
Reciba un cordial saludo. 
 Antonio Pujol Santiago.  C. Ventosa i Roig, 16. Vilanova i la Geltrú. 
 Tel. 676 356 395  

Recuperació de 
vies i entorn 
rurals mas 
Roquer i Corral 
d'en Milà 

Thaïs 
Morata 

Fa dos anys el nostre entorn era urbanitzable, i ens van desqualificar com a 
rústic. Aquest fet ha provocat una comunitat residencial, la qual se ens 
qualificada de il·legal, tot i que limitem amb Mas Roquer la qual te tota 
consideració d'urbanització. 
L’entorn Pi Torrat Corral d’en Milà podria tenir un potencial interès turístic rural i 
ambiental força important per a la ciutat, ja que conserva parcialment un entorn 
ric en bosc, explotacions agrícoles, i un entorn que podria ser una oportunitat per 
a obrir noves rutes naturals a la ciutat les quals es podrien connectar via 
transport públic i a la porta del turisme al ser al costat del Càmping Vilanova 
Parc. 
Proposem la recuperació de les connexions via camins rurals des del Càmping 
on hi ha el bus fins el Corral d’en Tort on hi podria haver camins cimentats per 
passejar la gent gran, fer excursions els joves en bicicleta i o patinet per a gaudir 
de instal·lacions com son les granges, els horts i les dues hípiques. 

Reservar suelos 
para ampliar la 
oferta de 
residencias para 
mayores  Christian 

En Vilanova los mayores de 65 años son el 18% de la población. Según las 
normas de la OMS tendríamos que tener por lo menos 5 % de plazas en 
residencias y ahora estamos en 3,4% o sea que falta 200 plazas. Teniendo en 
cuenta que la población de mayores esta creciendo, en 2030 se calcula que se 
necesitara 400 plazas mas. En consecuencia, se tiene que reservar terrenos y 
favorecer la instalación de nuevas residencias. Estos terrenos deberán estar 
situados en zonas fáciles de accesos y movilidad asi como con vida social no 
como las dos localizadas en Ibersol. 

Residencies 
d'avis 

Elisenda 
Arnau 

Trobo a faltar residencies per a la gent gran a Vilanova que no estiguin al centre 
del municipi. En la proposta de reforma del POUM caldria preveure més sòl apte 
per construir aquest tipus d'equipament tan necessari a la nostra societat i més 
amb la previsió d'envelliment de la població. 
Si aquestes residencies poden estar en entorns menys densificats i properes a 
espais naturals serà més gratificant i beneficiós per a la nostra gent gran. 

Residències per a 
la gent gran 

Josep 
Llinàs 

A Vilanova actualment hi ha molta escassetat de Residències per a la gent gran, i 
aquest dèficit augmentarà notablement en els propers anys tal com demostren 
les dades de què disposa l'Ajuntament. 
A Vilanova actualment hi ha molts terrenys amb la qualificació de Sistema 
d'Equipaments però, en la seva gran majoria, amb la clau urbanística que tenen 
no permeten el seu ús per a Residències per a la gent gran o similars. La 
classificació actual dels Sistemes per a usos col·lectius és excessivament 
restrictiva i poc flexible. 
Cal repensar la Classificació dels Sistemes per a usos col·lectius del POUM 
vigent per donar-los una major flexibilitat, que permeti la utilització de diferents 
usos i facilitar també la possibilitat de canviar la clau que determina i limita el 
seu ús. 
Cal doncs que el nou POUM faci una nova re-assignació de les claus actuals dels 
Sistemes d'Equipaments per a què s'ajustin millor a les necessitats reals actuals 
i a la dels pròxims anys. 

Riesgo de 
inundacion por el 
mar  Christian 

Debido al impacto del cambio climático sobre el nivel del mar, esta previsto una 
elevación de este en el futuro. En los documentos preparados, no he visto 
ninguna información ni tampoco previsión sobre el impacto que tendría esta 
subida sobre la costa y los barrios de VNG próximos al mar. Solo se habla del 
riesgo de inundaciones por los ríos. 
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Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 

Ronda Europa 
vianants i carril 
bici-Connexió 
barris 

Maribel 
Ruiz 
Citores 

1-CONNEXIÓ BARRIS i pulmó verd, que s’aconseguirà transformant els terrenys 
que ocupa actualment CIE Vilanova en un gran parc, amb zones verdes i llocs on 
es pugui passejar, fer esport i fins i tot un espai educacional per difondre els 
valors mediambientals i creant un gran passeig de vianants i per bicicletes a la 
Ronda Europa fins el mar, ja que de manera natural aconseguiríem la connexió 
amb la zona de Colls-Miralpeix-Platja de Sant Cristòfol. 
 
2-aprofitament finca SOLICRUP un espai format per una masia i una torre de 
defensa. Ara està abandonat. Volem que es faci un centre cívic o algú ús 
comunitari i que els jardins els puguem utilitzar els veïns, per poder passejar i 
amb zona de parc infantil per la canalla. 

Transformar 
locales vacios en 
pisos  Christian 

Especialmente desde la crisis del 2008 y ahora todavía mas con la pandemia, hay 
en VNG un gran numero de bajos/locales vacíos/abandonados que en gran parte 
no se reocuparan después de la crisis. Hay una necesidad alta de pisos en planta 
baja para personas con discapacitación física o pisos compartidos para mayores 
solas/os. El ayuntamiento debería legislar para facilitar la transformación estos 
locales en viviendas con objetivos sociales . 

Valorar la 
idoneïtat dels 
establiments 
d'oci nocturn 

Anna 
Bertran 
Crespo 

Independentment dels horaris COVID-19, abans de concedir llicencies i permisos, 
valorar idoneïtat dels horaris d'establiments d'oci nocturn en general i de 
l'enrenou que suposa pels veïns/es tenir que suportar, tant el soroll que fan per la 
seva activitat com el que fan els clients/es que es queden al lloc una vegada que 
aquest ha tancat. 
La valoració la demano no pas pels impostos que poden aportar a l'ajuntament, 
si no pel malestar/benestar que es proporciona als veïns/es i que també paguen 
impostos. 

Veins de Santa 
Maria aillats 

Javier 
Sanchez 

Els veins de Santa María hem de anar per la carretera fins a Cubelles per poder 
entrar a aquest barri. Es podria obrir alguna vía alternativa enllaçant amb la ronda 
de America que crec que es la part nord de Fondo Sumella 

Via verda 
camping Vilanova 
park-centre  David 

Els veïns de la Collada estem farts de veure com turistes desorientats circulen a 
peu o en bicicleta per la carretera de l’Arboç. Fet que suposa un greu risc per la 
seva seguretat i la dels veïns que diàriament agafem aquesta via per accedir al 
centre de la ciutat. Crear una via verda per caminar i circular amb bici per anar 
desde la zona del camping fins al centre dotarà a la ciutat de millors connexions 
entre barris, més seguretat, connectarà la ciutat amb vies verdes i donarà una 
millor imatge al turisme. Recordar que es una via sense voral i molt transitada. 
L’itinerari no te perquè ser paral·lel a la carretera, es podria valorar altres opcions 
com podria ser l’avinguda del riu Foix etc. 

Via Verda Mas 
Roquer / Mar  Òs M Gir 

Habilitar vies verdes Mar/Muntanya pel Fondo del Fraig (Collada) amb diferents 
ramals: 
1 Amb baixa inversió econòmica, mantenint/rehabilitant vials existents 
2 Millorant la connexió, cohesió i vertebració del territori 
3 Satisfer l'alta demanda de mobilitat sostenible 
4 Augment dels Km. de Carrils bici i adequació dels existents 
5 Connectar amb mínima distància i desnivell mar/muntanya 
6 Connectar i promocionar punts d'interès cultural, històric, etnològic i turístic: 
Monuments, Carrerades, camins tradicionals, camins rals, Camins de Ronda, 
masies, monuments, ermites, etc. 
7 Millorar l’enllumenat públic i les infraestructures adjacents, amb fonts d'aigua 
potable i senyalització 
8 Vertebració del territori, enllaçant camins intermunicipals, connexió 
d’equipaments turístics de forma amigable amb el litoral i platges de Vva. fins 
Adarró i el passeig marítim 
9 Millorar la seguretat d’alguns trams de carreteres 
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6.4. Altres aportacions 

Propostes sobre Civisme i convivència: 

 

Propostes sobre Patrimoni 

 

Propostes sobre Gestió i Innovació 

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 
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Propostes sobre Ciutadania i drets 

 

Propostes sobre Participació 

 
   

 

 

 

 
Procés participatiu de l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Vilanova i la Geltrú 
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