
Millora del Passeig del Carme i Marítim  

 

El Passeig de Vilanova és un dels llocs més emblemàtics de la ciutat i segurament el que més 

gent de fora atrau. També és, segurament, el lloc més apreciat pels vilanovins i dels que més 

en gaudeixen tot l’any. 

S’ha reformat en el sector de Ribes Roges, es va reformar també el tros del Passeig del Carme 

entre Rambla Lluis Companys i Rambla Samà i queda per fer la resta. 

Aquesta “resta” és, aproximadament la meitat del Passeig. Està igual que fa 60 anys i es va 

deteriorant constantment. Enlloc de ser l’aparador que podria ser acaba sent el traster, amb 

edificis que ja haurien d’haver anat a terra (antiga nau DRADISA) que s’aguanten per 

l’obstinació econòmica de Ports.  

Que cal actuar-hi és tan evident que ja fa vint anys es va convocar un Procés Participatiu i un 

concurs d’idees, que va costar molts diners i que no es va tirar endavant per la falta d’energia 

dels Ajuntaments i la perpètua manca de diners i capacitat per obtenir-los de l’Ajuntament de 

Vilanova. Es va tornar a provar fa uns anys amb un altre procés participatiu i un altre concurs 

d’idees, que va costar altra vegada molts diners i que només va servir perquè Ports tirés 

endavant el  seu projecte de Plaça. 

I el Passeig s’ha seguit deteriorant amb uns terres fets amb un “patchwork” de rajoles 

trencades, fang, còdols, pedra de gravera, pedaços formigonats i esquerdats, voreres de pedra 

lliscant barrejats amb panots de formigó. També amb parterres vorejats amb pedres, moltes 

de les quals ja no hi són, similars al dels parterres del Passeig, entre el dit Passeig central i el 

vial de ports. En aquesta banda el conjunt guarda una certa harmonia i conservació. 

Tothom està d’acord que no es veu a l’horitzó cap possibilitat ni ganes de fer la projectada i 

estudiada  reforma integral. Però també hi ha molta gent que creu que no es pot seguir deu 

anys més amb aquest deteriorament. 

Per això, proposem: 

 

1. Que s’actuï preferentment a la zona del Passeig entre la Ronda Europa i la Rambla 

Samà. 

2. Que s’adopti una solució provisional (pels propers 10 anys?) però elegant, econòmica i 

duradora que homogeneïtzi i millori, tan en el sentit de seguretat pels vianants com 

estèticament, els terres descrits anteriorment, eliminant les voreres que toquen a les 

façanes, uniformitzant els terres, evitant el fangueig quan plou i la pols quan no. Amb 

això també s’eliminarien les herbes que surten pertot. 

3. Reposar les pedres i anclar-les millor en els parterres. 

4. Delimitar la vegetació dintre dels parterres. 

5. Tapar de manera permanent els forats de les rates que surten sota les voreres 

antigues. 

6. Millorar el mobiliari urbà. 

 

Es pot fer per fases per ajustar-ho al pressupost disponible. 



S’adjunten fotografies per explicar gràficament els problemes detallats. 

 

 

 

 

 

 

Voreres centenàries, boterudes, estretes i lliscants. Un malson per la gent gran, cadires de 

rodes, .... 

 



 

Terres de composicions diferents i pobres amb entregues absurdes. Parterres que han perdut 

la delimitació i les pedres que els circumdaven.  

 

 

 

 

 

Difícil passar sense mullar-se. Terra, fang i pols que després va a les cases i locals. 

 

 



 

Tres forats de rata. S’han tapat i tornat a obrir. Al costat dels restaurants. 

 

 

 

 

 

 

Més treball de “patxworck” urbà. Aquí s’hi poden veure fins a 4 tipus de terres diferents. Tots 

en mal estat. 

 



 

 

 

 

Gairebé dos anys així. 

 

 

 

 

Embans pluvials deteriorats. 

 



 

 

Les pedretes que haurien de cobrir el terra no es reposen i les herbes s’apoderen del lloc. 

Deixadesa 

 

 

 

 

Idem. Aquí ja no es distingeix ni el parterre. 


