
L ’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú està redactant 

l’Avanç del POUM. Es tracta 
d’un document que proposa 
un model de futur per a la 
ciutat, des del punt de vista 
urbanístic, amb totes les seves 
implicacions com la mobilitat, 
l’habitatge, les infraestruc-
tures, els equipaments, els 
espais naturals i l’activitat 
econòmica.

PER QUÈ FEM 
UN PROCÉS 
PARTICIPATIU?
Volem definir aquest futur 
conjuntament amb tu. A 
Vilanova i la Geltrú tenim 
reptes importants. Hem de 
créixer? Com ens connectem 
amb la natura? Com ens 
adaptem a la mobilitat del 
futur? Quins equipaments 
necessitem?

Hem previst diferents activitats 
per a recollir les teves 
propostes i debatre sobre els 
reptes de futur.

Ho farem conjuntament amb 
l’equip de persones que 
redacta l’Avanç del POUM, 
que aporta visions diferents, 
des de punts de vista com ara 
la sociologia, el dret, la cura 
del medi ambient, etc.

VINE I PARTICIPA! 

COM HI POTS 
PARTICIPAR?
Totes les activitats participatives 
aquí llistades han sigut 
dissenyades per acomplir amb les 
mesures de seguretat contra la 
Covid-19.

S’informarà a les persones 
inscrites dels canals i mitjans per 
a participar a les activitats.

PRESENTACIÓ PÚBLICA
Una sessió virtual en la qual 
es presentarà la proposta de 
diagnosi de l’avanç del POUM.

 O Dimecres 23 de setembre a 
les 18:30 hores en format de 
videoconferència en directe.

TALLERS PARTICIPATIUS
Tallers participatius virtuals per 
treballar col · l aborativament els 
temes més rellevants de l’avanç 
del POUM.

 O ENTORN NATURAL I 
DESENVOLUPAMENT URBÀ
Dimarts 20 d’octubre a les 
18:30 hores 

 O MOBILITAT, EQUIPAMENTS I 
ESPAIS LLIURES.
Dijous 29 d’octubre a les 
18:30 hores 

ITINERARIS PARTICIPATIUS
Recorreguts a peu per la ciutat 
per veure de primera mà els 
espais més significatius i rellevants 
per al futur de la ciutat. 

Els itineraris es faran amb els 
aforaments màxims permesos 
d’acord amb la situació sanitària 
i s’informarà les persones inscrites 
de les mesures de seguretat 
previstes.

 O CIUTAT I TERRITORI: USOS EN 
SÒL RÚSTIC 
Dissabte 26 de setembre a 
les 11h. Punt de trobada a 
l’aparcament de l’hospital de 
Sant Antoni Abat.

 O EL FRONT MARÍTIM: OBRIR 
VILANOVA I LA GELTRÚ AL 
MAR? 
Dissabte 17 d’octubre a les 11h.
Punt de trobada a l’Espai Far.

 O EL NORD DE LA CIUTAT: UNA 
NOVA CENTRALITAT?
Dissabte 24 d’octubre a les 11 
h. Punt de trobada a la plaça 
de la Vila.

ATENCIÓ
Per assistir a qualsevol d’aquestes 
activitats és imprescindible 
inscripció prèvia. Inscriu-te aquí:
ja.cat/AVANCPOUMVNG

FASES PER A 
L’ELABORACIÓ DE 
L’AVANÇ DEL POUM

REDACCIÓ DE L’AVANÇ
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
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AVANÇPOUMVNG MÉS INFORMACIÓ A 
PARTICIPA.VILANOVA.CAT
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A L’AVANÇ DEL 
PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA

AVANCEM-NOS 
AL FUTUR

FEM LA CIUTAT 
QUE VOLEM

“Connectem la 
ciutat amb els 

espais naturals?”

“Quines activitats 
econòmiques 
potenciem?”

“Ha de créixer la 
ciutat?” “Quins 

equipaments 
necessita Vilanova 

i la Geltrú?”

“Com ens adaptem 
a la mobilitat del 

futur?”“Preservem l’espai 
costaner?”


