
Marta Fonseca
www.punt6.org



Fig. Estudi de programació 
del Passeig Vilanova



Fig. Estudi de programació del Passeig Vilanova

C
. d

el P
iu

lar

C
. d

e Jo
se

p
 M

estres

Col·legi Públic Josep 
Andreu Charlie Rivel

Plaça de 
Jaime Marsé



Esfera 
productiva

Esfera 
reproductiva

Esfera 
comunitària

Esfera 
pròpia

Fig. Estudi de programació del Passeig Vilanova



Objectius
Metodologia 
Programació

Exercici preliminar

TALLERS DE 
DIAGNOSI

TALLERS 
PROPOSITIUS

EXPOSICIÓ DE 
RESULTATS

+

JORNADA 
LÚDICA:

Descriure les 
necessitats des de la 

vida quotidiana i 
enunciar propostes

Posar en valor les 
necessitats i les 

propostes

Exposar els criteris 
propositius

1 2 + +3 4



























DADES DE PARTICIPACIÓ

Procés 
participatiu

% SEXE Nre. PARTICIPANTS / EDAT / SEXE



EXERCICI LÚDIC · DIAGNOSI

qualitats

Quines  qualitats té el passeig Vilanova?



EXERCICI LÚDIC · DIAGNOSI

activitats

Quines  activitats fas a l’entorn del pg. Vilanova?





ALTRES EXPERIÈNCIES VISCUDES AL PASSEIG VILANOVA 


























GRUP 1
JOVES

DIAGNOSI PROPOSITIVA













ALTRES EXPERIÈNCIES VISCUDES AL PASSEIG VILANOVA 





















DIAGNOSI PROPOSITIVA

























GRUP 2 
INFÀNCIA



EL PASSEIG VILANOVA COM A ESPAI COMUNITARI
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COMERÇ 
I

ENTITATS



LES XARXES QUOTIDIANES AL VOLTANT DEL PG. VILANOVA























GRUP 1 
VEINAT

DIAGNOSI PROPOSITIVA











LES XARXES QUOTIDIANES AL VOLTANT DEL PG. VILANOVA






























GRUP 2
VEINAT
DONES

DIAGNOSI PROPOSITIVA

















LES XARXES QUOTIDIANES AL VOLTANT DEL PG. VILANOVA























GRUP 3
VEINAT
HOMES DIAGNOSI PROPOSITIVA




























APORTACIONS NO PRESENCIALS





 No hi ha diagnosi.





DIAGNOSI PROPOSITIVA

TELEMÀ
TIQUES















TRANSFORMAR EL PG. VILANOVA  
PROPOSTES INFANTS DERIVADES DE LA DIAGNOSI
àmbit: PASSEIG VILANOVA



TRANSFORMAR EL PG. VILANOVA  
PROPOSTES VEÏNAT DERIVADES DE LA DIAGNOSI
àmbit: PASSEIG VILANOVA









CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

1. DIVERSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
2. CONFIGURACIÓ DE LLOCS DE TROBADA

ACTIVITATS al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Proposar una veritable plaça a la pl. Jaume 
Marsé com a espai de trobada acollidora. A la 
plaça hi ha massa permissivitat amb el gir de 
cotxes a l’esquerra i és necessari treure la zona 
d’aparcament. (CE, SP, T)

Mantenir una zona de càrrega i descarrega 
amb horari establert. (SP)

1a. Promoure el comerç de 
proximitat 

2a. Generar espais de trobada

Fomentar, bonificar, incentivar el comerç 
de proximitat. Hi ha molts locals buits, el pg. 
Vilanova és un carrer neuràlgic de la ciutat i ve 
gent de tot el poble per fer ús dels comerços 
i serveis que hi ha. El comerç s’ha d’incentivar 
a través d’ impostos i incentius. Hi ha moltes 
cafeteries i bars però poc de roba i sabates. 
(CE, L, SP, T)

Modificar el PGM i delimitar un àmbit de Pla 
Especial per a regular els usos. Caldria regular 
els usos admesos al passeig Vilanova així com 
els usos admesos als carrers que el travessen. 
Subvencionar (mitjançant la modificació de 
les ordenances fiscals) la instal·lació de noves 
activitats en els locals buits. (Veure proposta 
Telemàtica 2)  (T)

Posar comerços per a joves. “Tothom va a 
Vilanova i la Geltrú perquè està al costat”. 
Falten bars, llocs per prendre gelats, etc., que 
serveixin de punts de trobada. Per altra banda, 
també s’ha dit que bars i cafeteries no falten.  
(J, SP)

Fer la vorera més gran a l’entrada de l’escola. 
Actualment hi ha una solució provisional per 
evitar que les famílies es posin al carrer però es 
necessita ampliar la vorera.  (I, E)

Ampliar les voreres per a encabir veritables 
espais amb bancs.  (SP)

Amb la col·laboració

2b. Dignificar la plaça Jaume 
Marsé.

           1

                     1

         

                     2

                     2

         

                     3



3. UBICACIÓ D’UN EQUIPAMENT EDUCATIU
 AMB 600 ESCOLARS

ACTIVITATS al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Tallar el carrer al principi (c. del Piular) durant 
l’entrada i sortida de l’escola. Per exemple entre 
12:30 i 13:30 h. També es poden buscar maneres 
com automatitzar amb pilotis que tallin el trànsit 
en horaris determinats o deixin passar certes 
matrícules (com les ambulàncies).  (I, SP, E)

Eixamplar la vorera i senyalitzar bé per facilitar i 
cuidar el pas al parc. Treure la barana davant la 
porta de l’escola perquè hi ha nens i nenes que 
pugen i fan tombarelles. Actualment la barana 
serveix per guanyar espai i conduir als passos de 
vianants però la solució és provisional.  (I, E, SP)

3a. Atenció a la percepció d’(in)seguretat a l’entrada i sortida de l’Escola. 3b. Fer educació vial.

           1

                 2

         

                     3

         

                     3

                 2
                     3

                     3

CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 
Amb la col·laboració

Proposar que la figura del conserge tingui un 
paper actiu perquè pot ajudar a la vigilància i 
seguretat dels infants. (SP)

Col·locar un semàfor a l’alçada de l’escola per 
passar al parc. Altres persones diuen que un 
semàfor només genera més cua i que el millor és 
tancar quan els infants surtin.   (I, SP)

Ensenyar als i les petites que no es pot córrer 
quan s’escapa la pilota. Es fa educació vial 
a l’escola però també s’ha parlat que és una 
feina de la comunitat educativa ampliada.      
(I, SP, E)

Posar una tanca al parc per aturar la pilota (per 
exemple, com la que hi ha al poliesportiu). (I)

Tallar el trànsit amb tanques de treure i posar 
a l’entrada i sortida de l’escola o obrir abans 
l’escola, tant de grans com de petits, per tal que 
els infants puguin jugar a dins mentre s’esperen 
a les famílies. L’escola funciona amb 9 edificis 
separats i gestionar la seguretat a les entrades i 
sortides fa inviable l’obertura de la porta amb la 
configuració actual de les edificacions i els patis.  
(I, SP, E)

Senyalitzar que hi ha el pas de l’escola i posar 
un “stop” perquè els cotxes s’aturin. (I)



4. ATENCIÓ A LA CONVIVÈNCIA
ACTIVITATS al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Treballar la convivència amb la figura de l’agent 
cívic. Per exemple, al banc que hi ha abans 
d’arribar al c. Gallifa habitualment l’utilitzen 
joves que fan molt soroll, també fan servir el 
parc que hi ha davant l’escola i ho deixen molt 
brut (brutícia, condons, etc.). Es recomana 
transmetre a la ciutadania les competències 
que té un agent cívic i un policia per aclarir la 
seva actuació. (H, SP, E)

A l’inici del passeig hi ha baralles i males actituds 
no només a la nit. Es recomana atendre les 
problemàtiques del c. Gallifa sense traslladar el 
conflicte a un altre lloc.  (E, SP, T)

4a. Atendre la percepció d’(in)
seguretat. 

4b. Contenir l’incivisme.

Fomentar els tallers d’autodefensa feminista que 
s’organitzen institucionalment cada any, per tal 
de treballar l’empoderament i la defensa física, 
així com la gestió de la por i la consciència 
feminista. Hi ha molt assetjament als carrers, 
“Quan torno a casa no torno mai per Passeig 
Vilanova. Em fa por, i sempre em diuen coses”. 
Aquest fet genera inseguretat a moltes zones.  
(J, SP)

Posar càmeres de vigilància dissuasòries o 
comptar amb la figura d’un agent cívic per 
combatre l’incivisme al pg. Vilanova. (CE)

4c. Disposar d’una persona agent 
cívica.

           1          

                     1

         

                     2

CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 
Amb la col·laboració



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

1. PACIFICACIÓ DEL PG. VILANOVA
MOBILITAT al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Posar tot el pg. Vilanova al mateix nivell, amb 
una plataforma única i mantenint el pas de 
cotxes amb control de velocitat. El pg. Vilanova 
no es pot proposar només per a vianants perquè 
actualment, el cap de setmana, dissabte a la 
tarda i diumenge, obren molt pocs comerços. 
Si fos només per a vianants, es necessitaria molt 
més comerç per sostenir-ho i els preus pujarien 
molt. 
La pacificació ajudarà a millorar l’autonomia 
de l’alumnat que fa extraescolars a l’entorn 
del Charlie Rivel i durant els horaris d’entrada i 
sortida. 
Es deixa com pregunta: com es creuarà el 
passeig? (CE, L, E, SP, T)

Millorar l’accessibilitat, treure les barreres 
arquitectòniques. Donar continuïtat als 
recorreguts a peu plà pel pg. Vilanova. Les 
voreres estan en mal estat i els passos de 
vianants no tenen continuitat.  (L, H, E, SP, T)

Prioritzar el pas de vianants en el tram de la pl. 
Marsé, amb horaris establerts per als treballs de 
càrrega i descàrrega.  (H)

Cuidar els encreuaments on s’ha instal·lat 
terrasses al carrer perque treuen visibilitat i 
donen percepció d’(in)seguretat. (L, SP)

                     2

1a. Fer una plataforma única 1b. Disminuir la velocitat dels 
cotxes

Pacificar i fer que els cotxes circulin a 20km/h.   
(I, E)

Amb la col·laboració

1d. Conservar l’entrada de 
suministres a l’Escola.

L’entrada de cotxes que té la Escola al pg. 
Vilanova és fonamental, perquè no hi ha altra 
per rebre els diversos suministres (cadires, grua, 
servei de poda, etc. (E)

           1          

                     2

         

                     1

1c. Disposar d’un pg.Vilanova 
accessible i prioritzar anar a peu

                     2

à



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

2. DISPOSICIÓ DE MITJANS DE MOBILITAT SOSTENIBLES
MOBILITAT al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Reordenar, donar-li continuïtat, es a dir, estudiar 
alternatives pel carril bici per fomentar l’ús de 
la bici al poble, per exemple, posar-lo al c. Nou 
per enllaçar amb l’av. de la Riera i arribar al 
mar.   (CE; C, H, SP)

                     

2a. El passeig només per a 
vianants

2b. Treure el carril bici

Fer un pg. Vilanova per a vianants. Fer el passeig 
només com a zona de vianants es molt difícil, 
però es pot proposar que els cotxes fessin zigzag 
per reduir la velocitat.  (L, C, SP, T)

Treure el carril bici perquè no té continuïtat i 
és molt poc utilitzat i perillós. Es fa ús en contra 
direcció i hi ha hagut accidents. El pendent del 
carrer és molt pronunciat. Actualment s’ha tret 
de davant l’escola per incorporar, de manera 
provisional, més espai a la vorera.   (CE, V, C, H, 
I, L, E)

Amb la col·laboració

           1          

                     

         

                     3

2c. Fer un nou carril bici



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

3. ADECUACIÓ DEL SERVEI D’AUTOBÚS
4. CONNECTIVITAT D’ACTIVITATS QUOTIDIANES

MOBILITAT al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

3a. Senyalitzar i adequar la 
parada de bus

3b. Canviar característiques del servei de l’autobús

Senyalitzar la parada de bus del pg. Vilanova, 
entre c. Gallifa i c. Rocacrespa.  (J)

Aparcar l’autobús més a baix, excepte quan 
va a recollir l’alumnat per a les excursions. La 
parada del bus urbà s’ha traslladat i forma 
part del treball que es fa des de fa 3 anys per a 
millorar la percepció d’(in)seguretat que hi ha 
per l’aglomeració de gent a l’entrada i sortida 
de l’escola.   (I, E)

Fer que l’autobús passi per un altre lloc. (I)

Amb la col·laboració

4a. Facilitar les mobilitats.

Senyalitzar bé l’aparcament de la farmàcia al 
pg. Vilanova. (H)
 

Fer que es respecti la prohibició d’aparcar a 
l’inici de la pujada en el c. Piular (línia groga a 
terra) perquè els cotxes aparcats no deixen girar 
l’autobús. 
Es podria reservar algunes places d’aparcament 
per a treballadores de l’escola en l’aparcament 
en bateria que hi ha a dalt del passeig? (E)

Donar continuïtat al ptge. Soletat per a millorar 
la mobilitat al mercat i treure trànsit del c. Gallifa 
i el c. Rocacrespa (L)

           1          

                     3

         

                     2

                     3

Incrementar la freqüència de l’autobús en horari 
de menjador per facilitar que l’alumnat pugui 
anar a menjar a casa. Actualment l’autobús 
passa cada hora i no els hi dóna temps. Això 
suposaria un estalvi per a les famílies i donar 
atenció als centres que són una zona única en 
un territori molt dispers.  (E)

                     2

                     3



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

1. ATENCIÓ A NECESSITATS DIVERSES
2. DISPOSICIÓ DE LA NATURA 

ELEMENTS URBANS al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Repensar l’arbrat del Passeig Vilanova sense 
talar els que hi ha. Cal mantenir-los, a vegades 
hi ha plagues, només hi ha poda una vegada a 
l’any i molesten a les balconades del voltant i els 
arrels aixequen el paviment.  (D, L, SP)

Posar un tipus d’arbrat com els del c. Major al 
pg. Vilanova, perquè els que hi ha, són massa 
grans. Hi ha desacord entre treure i deixar 
l’arbrat que hi ha.   (C, L, T)

                     2

1a. Seure’ns al passeig 1b. Millorar aspectes de 
l’accessibilitat 

Posar més bancs davant l’entrada de l’escola i 
al llarg del pg.  (I, L, SP, T)

Posar bancs o altres elements a la part alta del 
pg. Vilanova perquè hi ha molt desnivell i cansa 
pujar. Resoldre amb el disseny de l’espai públic 
els problemes del desnivell. (J, L, SP)

Separar les papereres dels llocs per a seure, per 
evitar sentir la pudor i reubicar els bancs perquè 
s’han posat sota els arbres i es mantenen plens 
de cagades. (H, SP)

Tapar els escocells dels arbres perquè són molt 
perillosos.  (H)

Treure el pàrquing de motos de la cantonada 
del pg. Vilanova amb c. Gallifa i el c. 
Rocacrespa, ja que ocupen més del permès i 
disminuexen el pas. (J, SP)

Amb la col·laboració

Reformar la part on esta la sorra del parc que 
hi ha davant de l’escola, amb més arbres i més 
naturalesa, fer-ho com a un petit bosc. Arreglar 
el parc.  (I, SP)

Atendre l’escocell perillós que hi ha a l’entrada 
d’Infantil en l’Escola, on s’ha ensopegat molta 
gent, als cotxes els hi cau una roda dintre, etc. 
(E)

           1          

                     2

         

                     3

2a. Resoldre els problemes de l’arbrat i aproximar-se a la natura

                     3

                     2

                     2

                     2
                     2



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

3. CONSIDERACIÓ DE LES QUALITATS AMBIENTALS
ELEMENTS URBANS al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Col·locar papereres de recollida selectiva al 
parc davant l’escola.  (I)

3a. Acompanyar les activitats 
amb bona il·luminació

3b. Disposar de proteccions i 
atendre deficiències envers el clima 

Millorar la il·luminació del pg. Vilanova amb 
altres tipus de lluminàries perquè actualment 
els arbres tapen la llum. Donar manteniment a 
l’arbrat, i adaptar la il·luminació a l’arbrat actual 
(V, SP)

Millorar la il·luminació del parc davant l’escola.  
(I)

Solucionar els talls de llum eventuals que es 
donen en carrers al voltant del pg. Vilanova. En 
general hi ha mala il·luminació fins l’escola. (SP)

Arreglar els bassals que esfan davant l’escola 
quan plou.  (I)

Posar un tendal a l’entrada de l’Escola per 
protegir de la pluja i del sol. (I)

Posar ombra o un mini tendal al parc per a 
refugiar-se de la pluja. (I, SP)

Estudiar amb l’Escola si es pot obrir la porta 
de l’escola quan plou per a que pares i mares 
puguin entrar i resguardar-se. (I, SP)

Amb la col·laboració

Fer la canalització d’aigües pluvials i de l’aigua 
de la neteja de terrats i balcons que cau a la 
vorera perquè la gent pot relliscar, és perillós. (H)

           1          

                     2

         

                     2

3c. Promoure el reciclatge al 
carrer

                     1

                     2
                     2

                     2

                     2

                     3

3d. Canalitzar les aigües pluvials 
al passeig



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

3. CONSIDERACIÓ DE LES QUALITATS AMBIENTALS
ELEMENTS URBANS al PG. VILANOVA

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Canviar la senyal de prohibit gossos al parc 
davant de l’escola perquè està malament. (I)

Pintar millor els passos de zebra. (I)

Donar manteniment al parc davant l’escola. 
(SP)

3e. Millorar el servei de recollida d’escombraries i fer Campanya 
de recollida selectiva

Augmentar la freqüència de recollida als 
contenidors desbordats en general i als que hi 
ha a la pl. Jaume Marsé, al c. Gallifa amb el 
ptge. Vilaseca, a la  pl. de la Font o al c. de la 
Creu amb J. Miró  (D, V, L, SP)

Posar més punts de recollida o augmentar 
la capacitat dels contenidors perquè són 
insuficients per al comerç i les persones residents. 
Per ex., al c. Gallifa cantonada pg. Vilanova.   
(CE, H, V, SP)

Distingir els contenidors que estan destinats al 
comerç per millorar la convivència.  (CE, L, SP)

Atendre els contenidors de la Plaça de la Font 
perquè fan molta pudor, són insuficients pel 
comerç i les persones residents, insalubres i cal 
augmentar la freqüència de neteja.  (D, SP)

Posar els contenidors d’escombraries soterrats 
per millorar les problemàtiques.  (CE)

Amb la col·laboració

           1                   

                     2

3f. Donar manteniment a l’espai 
públic

                     1

                     2

                     3

                     2

                     3

                     2



1. CONNECTIVITAT DE LES ACTIVITATS QUOTIDIANES
2. DISPOSICIÓ DE MITJANS DE MOBILITAT SOSTENIBLES

MOBILITAT al BARRI

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

1a. Connectar els barris tallats 
per la C31. 

1b. Prioritzar la mobilitat a peu

Obrir un pas a través de Can Travé per gaudir 
del jardí i per a connectar el c. de la Creu amb 
la C31 i els barris que hi ha per sota d’aquesta 
via. (CE, C, V, H, L)

Els semàfors dels carrers que creuen l’Avinguda 
Catalunya C31 triguen massa pels vianants. (J)

Afavorir l’accés a la ubicació de la nova 
biblioteca resolent els creuaments de la C31 (SP)

2a. Oferir la bici com a mitjà de 
mobilitat.

Tenir un Bicing com a Barcelona o alguna 
iniciativa d’aquest tipus. (J)

           1          

                     2

         

CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 
Amb la col·laboració

2b. Ofeir servei d’autobús el cap 
de setmana.

Estendre el servei de bus que connecta amb 
l’Hospital perquè no funciona durant el cap de 
setmana. (D)

                     1

                     2
                     2



3. REDUCCIÓ DE LA VELOCITAT A L’INTERIOR DEL POBLE
MOBILITAT al BARRI

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

3a. Desviar el trànsit. 3b. Controlar la velocitat a l’interior del poble.

Reconduir el transit que surt de les urbanitzacions 
cap a Barcelona perquè els cotxes travessen pel 
mig del poble. Potser per l’av. del Terme i el c. 
Nou fins que no es faci la connexió pel camí de 
les Planes. (H)

Posar senyals de velocitat a totes les entrades 
del poble per a pacificar el trànsit i millorar 
els senyals que indiquen llocs del poble i els 
elements que controlen la velocitat.  (CE, SP)

Controlar el trànsit i la velocitat dels cotxes que 
circulen per dins el poble per estalviar-se els 
semàfors de la C31. La ruta que fan és: Plaça 
de la Fita, Carrer Sant Antoni, Carrer de la Creu, 
Carrer Rocacrespa, Carrer Nou, Plaça Melcior 
Güell, Carrer Raval del Torrent i C31. (D)

Reduir la velocitat al c. Raval del Torrent perquè 
els cotxes agafen molta velocitat a la recta i és 
un camí bastant utilitzat per anar en bici. (E)

           1          

                     1

         

CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 
Amb la col·laboració
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CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

1. ADECUACIÓ DELS SERVEIS
EQUIPAMENTS I SERVEIS al BARRI

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Plantejar un nou aparcament soterrat al lloc 
on s’ubica la pl. del Mercat. Hi ha opinions 
oposades respecte a aquesta proposta. (C, SP)

Replantejar l’aparcament d’una zona àmplia 
del barri per fer la transformació del pg. 
Vilanova i evitar que els vehicles, tant motos 
com cotxes, ocupin tot el carrer. (CE, SP)

Fer campanya de sensibilització per potenciar el 
reciclatge, la recollida selectiva amb educació i 
implicació de les famílies. (H, SP)

                     2

1a. Disposar de zones 
d’aparcament

1b. Millorar el servei de recollida d’escombraries i fer Campanya 
de recollida selectiva

Posar contenidors i netejar als carrers del 
voltant del riu i a l’Avinguda Onze de Setembre. 
Tampoc hi ha papereres per posar les 
escombraries des de l’estació fins a l’institut. (J)

Fer manteniment i augmentar la freqüència de 
recollida en els contenidors de la pl. Melcior 
Güell. (L, SP)

Amb la col·laboració

           1          

                     2
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2. RELACIONS AMB ELS EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS
EQUIPAMENTS I SERVEIS al BARRI

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

2a. Fer accessible l’entrada al 
CAP pel c. Josep Mestres 

2b. Adequar la nova biblioteca a 
les necessitats actuals.

Posar un ascensor per arribar a peu al CAP pel 
c. Sebastià Puig. (H)

Posar la Biblioteca de Cubelles a la Xarxa de 
Biblioteques de Catalunya i disposar de sales 
d’estudi nocturnes (com a mínim fins les 22h). 
Actualment els espais d’estudi tanquen massa 
d’hora. (J, SP)

2c. Millorar el manteniment als 
espais públics.

En general falta manteniment als parcs infantils 
de Cubelles. Per exemple, els arbrats no estan ni 
ben escollits ni ben cuidats perquè a l’estiu no 
pots estar-hi. (D)

Donar-li vida i manteniment al parc que hi ha 
al c. Josep Mestres amb el pg. Vilanova perquè 
actualment es fa mal ús com a pipican. (E) 

           1          

                     2

         

CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 
Amb la col·laboració
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CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

1. ATENCIÓ A LA PERCEPCIÓ D’(IN)SEGURETAT 
PERCEPCIÓ D’(in)SEGURETAT al BARRI

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    

Millorar els passos de vianants que arriben al 
CAP i a l’aparcament del costat. Per exemple: 
col·locar un semàfor ambre, ampliar la vorera 
que puja des de l’aparcament i col·locar una 
protecció tipus barana. (C, H, V, L)

Reduir la velocitat dels cotxes i acondicionar els 
passos de vianants al c. Nou  i al c. J. Mestres 
per cuidar els accessos al CAP i a l’Escola des 
de l’aparcament. (CE, L, E)

1a. Atendre els riscs d’incendi 1b. Millorar la il·luminació 

Fer manteniment i neteja de la vegetació que hi 
ha al costat del CAP i en general al poble. Hi ha 
moltes herbes seques que fa por que s’incendiïn. 
(J, SP)

Falta il·luminació al c. General Prim, al voltant 
del cementiri i del CAP i al c. Josep Mestres i al 
parc que hi ha al seu costat. (J)

Millorar la llum del c. Nou. (CE)  

Amb la col·laboració

Posar el carril bici en el mateix sentit de 
circulació que els cotxes, perquè genera 
inseguretat quan creues a peu si circula en dos 
sentits i posar mesures pel compliment de la 
normativa (D, SP)

           1                   

1c. Facilitar el pas al CAP

                     2
                     1
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                     2

1d. Prioritzar la mobilitat a peu

                     2



CRITERIS PROPOSITIUS PER LA TRANSFORMACIÓ DEL PG. VILANOVA 

LES PERSONES PARTICIPANTS 
IMATGES DE LES ACTIVITATS

L: lúdica  C: consistori  J: Joves  I: infància  CE: comerç i entitats  V: veïnat  D: dones veïnat   H: homes veïnat  SP: sessions propositives   T: telemàtiques  E: escola

     Priorització         Debatuda    Sense debat    Discrepància    
Amb la col·laboració

           1                   

Taller amb alumnat de l’escola Charlie Rivel

Taller amb infància Taller amb joves Taller amb comerç i entitats

Sessió lúdica Sessió propositiva Taller amb Veïnat, grup d’homes



gràcies . gracias

http://www.punt6.org      colectivopunto6@gmail.com




