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Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

«Reduir la contaminació i
millorar la qualitat ambiental
és un repte inajornable»
El projecte urbanístic «Al centre, les persones» serà una de les accions destacades
l’any 2022 a Vilanova i la Geltrú. L’alcaldessa Olga Arnau argumenta que el
compromís per la sostenibilitat ambiental i la configuració d’una ciutat més
amable implica reduir el trànsit rodat al nucli urbà en benefici dels vianants.

Què aportarà aquesta actuació a la ciutadania i al comerç?
Espais públics més amplis, diàfans i segurs, perquè incrementarem les zones
exclusives per a vianants. Crec que és una
actuació que permetrà que la ciutadania
gaudeixi més i millor les múltiples propostes socials i culturals que bateguen a Vilanova i la Geltrú. I la millora de l’experiència de gaudi i passeig també beneficiarà el
comerç de la ciutat. En alguns vials el paviment està deteriorat per l’excés de vehicles i l’actuació també preveu adequar
aquest paviment i establir nous espais de
càrrega i descàrrega ben delimitats.

Bicicletes i patinets són vehicles cada
vegada més utilitzats per la ciutadania
en el seu dia a dia. Han previst adaptar o
ampliar els carrils bici actuals?
El patinet és un mitjà de transport cada
cop més popular. S’ha de fer compatible
amb els vianants i per això estem treballant en la millora i ampliació dels carrils
bici que són l’espai on els patinets tenen
un espai òptim per circular. El model de
ciutat sostenible que defensem preveu
itineraris ciclables per tota la trama urbana, que permetin connectar la ciutat
de sud a nord, des de les platges i el barri
de Mar fins als equipaments i serveis com
l’Hospital de Sant Antoni, els Jutjats o el
centre tecnològic i els aularis del campus
de la UPC. A més, en els propers anys hem
previst crear 120 llocs d’estacionament
segur per a bicicletes amb noves cicloestacions.
Com valora, precisament, la nova
Cicloestació situada al costat de
l’estació de tren?
Ha estat un gran encert. És un aparcament de bicicletes en superfície, automatitzat i segur, amb capacitat per a
150 bicicletes. La seva ubicació a la plaça
d’Eduard Maristany no ha estat fruit de la
casualitat, és evident, ja que és on tenim
el node de transport més important de
la ciutat. A Vilanova i la Geltrú cada dia

Quin paper ha de tenir el transport públic
en aquest nou model de mobilitat i com
es pot millorar el servei actual?
La ciutat creix i això genera nous reptes.
Una mobilitat sostenible requereix una
aposta decidida pel transport públic en
detriment del privat, i en això estem treballant, sobretot per fer compatible el servei local amb els transports interurbans. El
repte a curt termini és renovar la flota de
bus urbà, i que aquest cobreixi tot el municipi i pugui donar servei a les urbanitzacions periurbanes.

Olga Arnau, alcaldessa

> Xavi Pujol @luzdcalle

prop de 20.000 persones es desplacen
en rodalies per estudiar o treballar fora
de la ciutat, per la qual cosa pensem que
equipaments com aquest són necessaris
perquè faciliten la mobilitat intermodal,
també en connexió amb l’estació d’autobusos. Confiem que la Cicloestació és una
eina que estimularà l’ús de la bicicleta
i que els ciclistes la utilitzaran cada cop
més.
En els darrers mesos s’ha fet una aposta
per incrementar els aparcaments dissuasius a la ciutat, amb la creació de nous
espais. Aquesta serà la tendència dels
pròxims anys?
Sense dubte, perquè tenir una gran àrea
urbana dedicada als vianants requereix
oferir alternatives per treure els cotxes del
centre. I és clar que els vehicles s’han de
poder estacionar en algun lloc, per això
als afores de la ciutat s’ha treballat per
tenir disponibilitat d’espai per satisfer la
demanda, amb actuacions específiques
en la campanya d’estiu quan s’incrementa el flux de circulació cap a la platja. A
més, com a municipi amb més de 50.000
habitants, l’any 2022 (tot i que esperem
ampliar el termini) haurem d’implementar la zona de baixes emissions. La dotació
d’aquests aparcaments d’enllaç al transport públic o l’accés caminant al centre
urbà es faran imprescindibles.
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En els pròxims mesos s’ha d’implantar
el nou projecte ‘Al centre, les persones’.
Quins objectius planteja?
És un projecte important d’aquest mandat. Reorganitzarem la circulació amb
l’objectiu de pacificar el centre de Vilanova i la Geltrú i evitar que els vehicles hi facin drecera per travessar la ciutat. El nostre compromís és reduir el trànsit rodat i
que al cor de Vilanova i la Geltrú hi tinguin
prioritat els vianants. Tenim un centre
magnífic amb una personalitat única i
el volem cuidar i potenciar sense cotxes.
És un canvi de tendència en l’urbanisme
contemporani que a Vilanova i la Geltrú
ja fa anys que es va començar a aplicar, i
ara el volem consolidar. Cal canviar l’ordre
de prioritats en la relació vehicle-vianant
i potenciar l’ús de la bicicleta. Reduir la
contaminació i millorar la qualitat ambiental és un repte inajornable, i a Vilanova
i la Geltrú estem plenament compromesos amb els objectius ODS de Nacions Unides per al 2030.

Un pla a mesura humana
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Al centre, les persones
Quatre paraules que condensen un canvi de model i d’usos en la mobilitat i que
reivindiquen el rescat i el retorn de la ciutat a la mesura original per la qual fou
concebuda: l’escala humana. El projecte de pacificació del centre de Vilanova i la
Geltrú pren aquest nom, «Al centre, les persones», que vol anar més enllà de la declaració d’intencions o l’obvietat, si es prefereix, que porta implícita la frase.

A

l centre, les persones és un projecte global de mesures de pacificació que proposa la reducció
del trànsit al centre de la ciutat i
el retorn a la ciutadania d’un espai que ara
ocupen majoritàriament els vehicles. Els
beneficis a obtenir: «desplaçaments amb
més seguretat, preferiblement a peu,
amb bicicleta, patinet o transport públic,
tot respirant un aire més net i permetent
que l’esbarjo, la socialització i el comerç
tinguin un millor entorn i condicions», afirma el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, Antoni Palacios.

El pla proposa ordenar i millorar la gestió de la logística del transport de mercaderies, tot endreçant els espais per a
la càrrega i descàrrega. Un altre dels objectius és evitar que els paviments es facin malbé per un ús excessiu de pas i per
tant prevenir el deteriorament prematur
i la continuada necessitat d’inversions
en manteniment. En sintonia amb tot
plegat, s’intervé per eliminar la possibilitat de fer servir els carrers del centre
per fer dreceres i dissuadir els conductors per evitar els desplaçaments amb el
vehicle privat.

Pacificar 4,8 hectàrees
del centre
L’àmbit del pla la de pacificació el conforma un espai de 40.826 m² en l’àrea
delimitada pels carrers de Tarragona, de
Sant Magí i de l’Hospital al nord; el carrer de la Unió, raval de la Pastera i nucli
antic de la Geltrú a l’est; les avingudes
d’Antoni Vidal i de Josep Tomàs Ventosa,
al sud i la rambla de Salvador Samà i
carrer del Pare Garí, a l’oest. També
formen part d’aquest àmbit les zones,
especialment protegides, com la rambla
Principal, els carrers dels Caputxins i de

Sant Sebastià, la plaça de Soler i Gustems o la plaça de les Cols.
«Aquests són carrers i places que fa dècades que estan pacificades com a illa de vianants, ja que concentren alguns dels principals eixos comercials de Vilanova», explica
el regidor. Vies que requereixen especial
atenció, per exemple, en la regulació de la
logística del transport de mercaderies o la
convivència dels vianants amb les bicicletes
i els vehicles de mobilitat personal, és a dir,
patinets elèctrics, plataformes elèctriques
(amb manillar, tipus segway o sense manillar, tipus hoverboards) i rodes elèctriques
(monocicles). «La construcció de dos grans
nous eixos ciclables de nord a sud, comunicant la ciutat de mar a muntanya, constituiran la gran alternativa per aquests vehicles, tot descongestionant l’actual pressió
sobre la rambla Principal», apunta Antoni
Palacios, que aposta per la bicicleta com a
alternativa de mobilitat en una ciutat de les
característiques de Vilanova i la Geltrú.
L’aplicació de les vuit grans mesures
establertes en el pla constitueixen una
oportunitat per completar les connexions

urbanes i interurbanes amb itineraris segurs per a bicicletes. Per exemple, aquest
darrer trimestre del 2021 s’ha portat a
terme la segona fase del Camí Pedalable
Costa del Garraf, que preveu generar un
recorregut continu amb bicicleta per tot el
litoral de la comarca. El projecte, coordinat pel Consell Comarcal del Garraf i amb
participació de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú, suposa una inversió total de
700.000 euros, amb un important finançament dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).
En el pas per Vilanova i la Geltrú, el Camí
Pedalable ha comportat la intervenció en
dos punts específics, per afavorir la circulació amb bicicleta. El primer, a la cruïlla
d’entrada a la façana marítima des de la
ronda d’Europa, i el segon, superant l’obstacle de la via del tren, amb la reforma del
pas soterrat de l’avinguda de Josep Coroleu. Són intervencions que suposen
la incorporació de carrils bici segregats
i protegits a la rotonda de Joan Olivé o
compartits, en el cas del pas sota la via de
Coroleu. Es tracta d’actuacions especial-

ment complexes en la principal via d’accés
al port i les platges de la ciutat, així com
en la superació de la barrera arquitectònica que tradicionalment ha suposat per
als municipis costaners el traçat de les vies
del ferrocarril, que travessen els nuclis urbans al sud i nord de Barcelona.

Carrils i vies pedalables
També en l’àmbit de la promoció de la
mobilitat sostenible amb bicicleta, les tres
primeres actuacions a desenvolupar són
les connexions amb carril bici o amb eixos
ciclables entre mar i muntanya. L’eix oest
suposa la creació d’un eix ciclable de més
de 1.625 metres, que comunicarà la ronda
Ibèrica des dels Jutjats (la zona nord) fins
al passeig de Ribes Roges. D’altra banda,
es preveu també un segon eix ciclable a
la zona est, amb 1.465 metres, amb el
mateix objectiu de connectar les zones de
muntanya i mar de la ciutat i amb la xarxa
de carrils bici preexistent. El pla preveu
també la creació d’un carril bici al llarg
de l’avinguda de Francesc Macià, un altre
dels eixos comercials locals amb un recorregut de 920 metres lineals.
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El pla de pacificació preveu vuit eixos d’actuació per una mobilitat més segura i sostenible >Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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1— La rambla Principal vertebra l’illa de vianants del centre vila. 2— El bus Exprés.cat a Barcelona compta amb més de 2.000 usuaris diaris. 3— El manteniment
dels passos de vianants és part del pla de pacificació. 4— Els eixos ciclables aprofiten els espais verds per crear rutes més amables > Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Ordenar la càrrega
i descàrrega

Eliminar dreceres i
restaurar paviments

El pla contempla també la reorganització
de l’actual sistema de zones de càrrega i
descàrrega amb la generació combinada
de grans àrees DUM (Distribució Urbana
de Mercaderies), que se situen envoltant
la zona pacificada. La regulació i control
s’estableix amb un sistema de regulació
dels accessos al centre amb càmeres.

Finalment, amb la previsió d’execució de
les actuacions de forma simultània, hi ha
la reorganització de la circulació de vehicles a la zona pacificada, amb l’objectiu
d’eliminar l’accessibilitat al centre de la
ciutat, utilitzant els carrers com a drecera. La totalitat de l’àmbit d’actuació
del pla s’ha dividit en set sectors, on la
reorganització dels senyals de circulació i
sentits dels carrers tenen com a objectiu
empènyer els conductors fora del centre,
tot organitzant els anomenats itineraris
endimoniats. «Juntament amb aquesta
mesura es farà tot un seguit d’intervencions per a la reparació i restitució dels
paviments de l’àrea pacificada, molts
dels quals són de plataforma única»,
avança el regidor de Mobilitat. D’aquesta
manera, es restauren uns paviments que
no estan previstos per a un ús intensiu
del trànsit.

De les quatre grans zones DUM previstes,
la principal i més rellevant és la del Mercat
del Centre, amb 1.300 m² de superfície.
La resta de zones DUM complementàries
són les del carrer de l’Havana, amb uns
450 m², la plaça de les Cols, amb 300 m²,
o el carrer de la Unió, amb 230 m². Un cop
reorganitzats tots aquests espais, la ciutat
creixerà en 95 places per a vehicles de distribució de mercaderies, el que suposa uns
570 m² més de superfície per a la càrrega i
descàrrega, tot traslladant aquests vehicles
al perímetre de la zona pacificada.
Les darreres mesures que s’implementaran al llarg del 2022 són la millora de la
connectivitat de la xarxa d’aparcaments
de dissuasió, específicament els situats al
llarg del traçat de la ronda Ibèrica (aparcaments dels Jutjats i aparcament de
l’Hospital de Sant Antoni Abat).

Les mesures per a la pacificació del centre de la ciutat venen de lluny. Els primers
plans i intervencions municipals dels primers anys dels ajuntaments democràtics
van consolidar les zones de vianants del
centre. També van marcar i delimitar els
nuclis històrics com a espais a preservar,
restaurar i conservar. Durant la segona

dècada del 2000 es van desplegar mesures ja clarament orientades a minorar els
efectes del canvi climàtic i impulsar accions per afavorir una mobilitat sostenible.
Propostes i mesures que intenten canviar
el focus i assolir un canvi de paradigma
que reverteixi el protagonisme dels vehicles i el retorni a la ciutadania.
Es tracta de considerar el ciutadà o la
ciutadana com a principal agent i escala
de mesura en les propostes a implementar. En aquesta línia es trobaven
els Pactes d’alcaldes i alcaldesses per
l’Energia Sostenible del 2008 i del 2016.
En sintonia amb aquests acords marc,
hi ha els Plans d’Acció per a l’Energia i el
Clima (PAESC 2009 i 2019), les eines de
planificació urbanística com el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Vilanova i
la Geltrú (2012) o el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic (2006-2012).
Tots aquests documents coincideixen
en la proposta d’accions de minoració i
supressió del trànsit de vehicles al centre
de la ciutat, l’extensió i potenciació de
xarxes de carrils bici en tota la trama
urbana i seguir avançant en accions que
millorin la mobilitat sostenible. I totes
aquestes eines convergeixen en el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova
i la Geltrú (2018).

La cicloestació:

mobilitat intermodal
bus-bici-tren 24/365

L

a plaça d’Eduard Maristany, popularment coneguda a Vilanova i la Geltrú
com la plaça de l’Estació, compta des
del juny del 2021 amb la primera cicloestació en superfície automatitzada. La
cicloestació és la primera d’una xarxa
d’aparcaments segurs per facilitar la mobilitat intermodal i s’ubica en el node de
transport més important de la ciutat.
La nova cicloestació possibilita la connexió amb les xarxes de transport públic
que comuniquen Vilanova i la Geltrú amb
Barcelona i Tarragona, des de la R-2 de
Rodalies Nord/Sud, amb una mitjana de
16.340 viatgers diaris (font: Rodalies de
Catalunya, 2018), i amb les línies de bus
interurbà, com el bus Exprés.cat, amb
dues línies a Barcelona (E-15 1 i E-15 2) que
tenen un flux superior als 2.000 viatgers
diaris (font www.gencat.cat). A més a
més, cal comptar les connexions amb la
resta de municipis del Garraf (Sitges, Sant
Pere de Ribes, Cubelles) i també, amb Vilafranca i El Vendrell.

L’espai ha obert amb una capacitat inicial
per a 150 bicicletes i ja compta amb uns
50 abonats, un terç de la seva capacitat.
El disseny modular permet ampliar aquest
nombre de places fins a 240 amb un sistema de suport hidràulic que permet estacionar les bicicletes suspeses en dos nivells.
El recinte està videovigilat, automatitzat i
adaptat per acollir bicicletes convencionals
i bicicletes de mides especials (amb remolc,
adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda). Els usuaris registrats hi accedeixen amb una targeta personalitzada que
els permet utilitzar el servei 24 hores els
365 dies a l’any. L’espai de la cicloestació és
tancat, ventilat, amb llum natural i connectat amb comunicadors amb les oficines de
l’empresa VNG Aparcaments, l’ens municipal que en porta la gestió.
Es tracta de facilitar la mobilitat sostenible de la ciutadania tot connectant els
itineraris pedalables urbans, amb les necessitats de desplaçament amb transport
interurbà. L’objectiu és la millora de l’efici-

ència, tot estalviant desplaçaments amb
vehicle privat al centre de la ciutat.
La cicloestació obeeix i dona resposta a
una demanda de la ciutadania expressada en diversos processos participatius previs. Una necessitat que també es
contemplava en les previsions del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova
i la Geltrú i el Pla Estratègic de la Bicicleta
2025, així com en el Pla de Mobilitat de la
regió Metropolitana de Barcelona, com a
infraestructura cabdal per a la millora de
la connexió amb les xarxes de transport
públic per carretera i ferrocarril.
La nova infraestructura es concep com
un aparcament de rotació i per aquest
motiu l’usuari té un termini màxim d’estacionament de 48 hores els dies feiners
i 72 hores els caps de setmana. Per registrar-se com a usuari cal sol·licitar-ho per
correu electrònic a VNG aparcaments i
adjuntar documentació i fotografies de
les bicicletes de l’usuari, amb un màxim
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Primera baula d’una cadena d’aparcaments segurs de bicicletes a Vilanova i la Geltrú

El senyal de la cicloestació a la plaça d’Eduard
Maristany > Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Les barres per fermar les bicicletes a la cicloestació. En segon pla s’aprecien els suports hidràulics per
penjar-les en el nivell superior > Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

de dos per cada abonat. Els abonaments
periòdics poden ser mensuals (amb un
preu de 5 €), trimestrals (10 €) o anuals
(30 €). Entre les condicions per als abonats hi ha la possibilitat de beneficiar-se
d’una assegurança contra robatori, incendi o danys de la bicicleta quan estigui
dins el recinte.

El següent pas en la mobilitat sostenible
de Vilanova i la Geltrú és crear i consolidar
una xarxa d’aparcaments segurs, interconnectant diferents espais de la ciutat. La
previsió, amb l’horitzó situat el 2023, vol
repartir 120 places d’estacionament en tres
noves cicloestacions vinculades a la xarxa
d’aparcaments soterrats de la ciutat, amb

40 places en cadascun d’aquests espais. A
llarg termini, el projecte preveu vuit cicloestacions més, distribuïdes pels itineraris pedalables de la trama urbana i connectant la
ciutat des de la platja i el barri de Mar fins
als equipaments i serveis, com l’Hospital de
Sant Antoni, els Jutjats o el centre tecnològic i aularis del campus de la UPC.

Bici inclusiva:
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l’aportació de la comunicació
visual a la mobilitat quotidiana

El carril bici que recorre d’est a oest la ciutat en el tram entre el parc de la Torre d’Enveja i la ronda Ibèrica. A la dreta, el nou símbol de la bici inclusiva > Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

L

a posada en marxa de la cicloestació
ha estat l’oportunitat per al desplegament d’una nova imatge i icona per
ser utilitzada en la senyalística dels espais
per a bicicletes de la ciutat. L’Ajuntament
i l’empresa d’arts i comunicació visual
penedesenca Zigor Disseny han creat un
nou símbol de bicicleta per a Vilanova i la
Geltrú: la bici inclusiva.
Aquesta imatge té com a objectiu reforçar

la idea de la integració de l’ús diari i intensiu de la bicicleta. La nova proposta presenta una bicicleta amb barra baixa, cadireta
i cistella que ens evoca i representa l’ús
quotidià d’aquest vehicle, sense distinció
d’edat, gènere o condició de les persones
que la fan servir en els seus desplaçaments
de forma cada cop més habitual.
La versió simple d’aquest isotip ha esdevingut també la imatge per a la retolació de la

cicloestació, el cartell de la qual és coincident amb la imatge d’una bicicleta. Aquest
nou símbol es traslladarà també als carrers
i vies pedalables, així com a la senyalització
de la trama de carrils bici de la ciutat, amb
una xarxa de 14 quilòmetres. Una petita
contribució, des de l’àmbit de la comunicació i el disseny, a l’impuls d’una mobilitat
més sostenible, saludable, econòmica i
segura per la ciutadania.

Fem de la tendència virtut:

la mobilitat postpandèmia
avala la reducció d’emissions

V

ilanova i la Geltrú, com molts ajuntaments a Catalunya, va haver
d’afanyar-se a aplicar mesures d’urbanisme tàctic per facilitar la mobilitat en
els desplaçaments dels vianants. Es van
eixamplar voreres, repintar calçades, eliminar cordons d’aparcament, senyalitzar carrers i reconvertir carrers i places en zones
de prioritat invertida.
La conjunció d’aquestes mesures i els successius confinaments també van ajudar a
minorar els fluxos de trànsit a la ciutat. Ara
les dades comencen a avalar que aquesta
reducció ha permès reduir emissions de gasos d’efecte hivernacle i millorar la qualitat
de l’aire que respirem.
Tot plegat serveix per mostrar que era
possible un rescat dels carrers i places per
als vianants. Això possibilitava accelerar
un escenari on els cotxes cedien el protagonisme a una mobilitat més amable,
l’equivalent al slow food gastronòmic i que
es comença a difondre sota l’etiqueta slow
mobility (mobilitat tranquil·la).
Els carrers es comporten com ecosistemes
que inicialment eren espais compartits.
L’efecte depredador o invasor del vehicle
de motor (cotxes, camions, motocicletes)
havia desestabilitzat la balança tot restant
espai a la comunitat, les activitats socials i
culturals, l’activitat econòmica i de negoci,
el comerç, l’oci i la socialització. Estem parlant doncs de guanyar un espai, de recuperar-lo en suma, a costa de bescanviar mo-

La pandèmia ha accelerat la interconnexió dels carrils bici preexistents

tors per pedals, soroll i clàxon per la fressa
de passes. I el preu per assolir l’objectiu
és posar fre a la velocitat i potenciar més i
millors xarxes de carrils bici i itineraris per
a vianants, fent d’aquesta tendència virtut
i mirant de millorar en molts casos la seva
eficiència i la seguretat de la ciutadania,
que n’és la principal usuària.
Els nivells de NO2 a menys de la meitat
dels límits de la UE
Ara ja tenim la certesa que demostra
l’eficiència més gran de les mesures, tot
observant les dades de l’estudi i anàlisis
del diòxid de nitrogen (NO2) a Vilanova
i la Geltrú. Les concentracions d’aquest
contaminant ha estat d’entre 9 µg/m³ i
20 µg/m³, sent la dada més baixa la corresponent als punts de mesura de fons, i
la més alta als punts de mesura situats a
les vies amb trànsit. La mitjana de tots els
valors enregistrats dona una mitjana de
18 µg/m³.
Les mesures es van prendre instal·lant un
total de 25 punts distribuïts per tota la ciutat. Durant tres setmanes, entre els mesos
de maig i juny del 2021, es van recollir les
dades, amb una única jornada de precipitació (la meteorologia és rellevant i influeix
en la concentració de contaminants). Sobre
fanals i pals de la llum i senyals es van fixar
aquests punts de mesura, consistents en
tubs de difusió passiva. Per la seva banda,
l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació de la plaça de les Danses
va acollir quatre captadors per obtenir els ín-

dexs de referència per fer l’anàlisi de la concentració de NO2 durant les tres setmanes.
Els resultats obtinguts pels tubs de difusió
confirmen que efectivament les fonts de
generació de NO2 són el trànsit de vehicles
de motor. Els captadors situats a les zones
de més trànsit rodat són els que van detectar concentracions més altes. És el cas dels
punts de mesura de la ronda d’Europa, una
de les vies d’accés a la ciutat i al port, amb
una concentració de 31 µg/m³. Per darrere
d’aquests índexs trobem punts de mesura
que han arribat a 26 µg/m³ (plaça de les Casernes), o a 25 µg/m³ (carrer de Correu, ronda Ibèrica). Els punts més baixos han estat
els del parc de la torre d’Enveja i del passeig
Marítim, amb concentracions de 9 µg/m³.
En comparació amb l’any 2018 i 2019, i sempre segons les dades enregistrades per l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació fixa del municipi (plaça de les
Danses), la concentració de NO2 va ser de 16 i
17 µg/m³; a 2020 aquesta mesura va ser de
14 μg/m3 i a 2021 ha estat de 10 μg/m3, molt
propera a la mitjana dels punts de mesura
situats en zones de poc trànsit de vehicles.
El diòxid de nitrogen es forma com a agent
contaminant durant el procés de combustió dels motors, és un dels responsables
de la pluja àcida i els seus nivells s’associen
sobretot a l’ús del dièsel. La Unió Europea
fixa el límit anual en 40 µg/m³, o un límit
de 200 µg/m³ en una hora i que no pot ser
superat per més de 18 cops a l’any.
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Segueix el canvi climàtic en línia

L

a coberta de la seu de l’Agència Pública d’Innovació, Neàpolis, compta des
del març de 2020 amb una estació
meteorològica municipal que ofereix dades del clima en directe, en línia i les 24
hores del dia. El servei és d’accés públic
i obert al web de l’Ajuntament. La ciutadania pot observar les dades en temps real
i veure l’evolució al llarg del dia o entre
períodes temporals específics dels fenòmens meteorològics locals.
L’estació meteorològica municipal integra
tecnologia per a la mesura de paràmetres
com la temperatura, la humitat, la pressió
atmosfèrica, el vent (direcció, intensitat,
ràfegues, etc.), la precipitació i la seva
intensitat, l’evapotranspiració, la radiació
solar i les hores d’insolació, o l’índex de
radiació ultraviolada, entre d’altres. Totes
les dades es recullen en gràfics evolutius
per franges de 24 hores o per setmanes,
mesos o anys.

10 | Vilanova i la Geltrú es mou

L’estació disposa d’una plataforma gràfica
molt visual. Les dades es poden consultar
en directe des del web municipal amb la

L’estació meteorològica, situada a la coberta de l’edifici Neàpolis > Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

resta de la informació relacionada amb
el temps local. Aquestes dades s’ofereixen en horari solar, l’anomenat temps
universal, que cal compensar afegint-hi
una hora a l’hivern i dues a l’estiu, per
adequar-se a l’horari real vigent per a
cada període.
En un municipi que ha vist, en un període relativament curt de temps, dos

Vilanova es
prepara per a la
mobilitat elèctrica

V

ilanova i la Geltrú compta amb quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics públics en superfície i
gratuïts. Aquests punts donen servei a un
parc mòbil que a la ciutat és de 97 vehicles
elèctrics i 556 vehicles híbrids. S’inclouen
en aquest parc mòbil els set vehicles elèctrics (quatre furgonetes i tres turismes)
que són part de la flota municipal.
El primer d’aquests és un punt doble de
càrrega al Dic de Ponent, davant del parc
de Ribes Roges. Es tracta d’un punt de càrrega de tipus semi ràpida, que pot donar
servei alhora a dos vehicles. El segon punt

fenòmens meteorològics de caràcter virulent, un de molt localitzat, com va ser
l’esclafit de l’agost del 2019, i un segon,
d’afectació territorial més àmplia, com
el temporal Glòria el gener del 2020,
aquesta nova eina ofereix informació
i registres sobre el comportament del
clima, que comença a fer visibles els
signes d’un canvi i dels nous reptes que
això comporta.

amb carregadors dobles en dues benzineres de la ciutat, públics però no gratuïts.

de recàrrega es troba també a la façana
marítima, davant les oficines del port de
Vilanova i la Geltrú. Aquest servei ha estat
promogut per Ports de la Generalitat.

Tots aquests punts de servei a la mobilitat elèctrica operen mitjançant la targeta
de l’aliança de municipis per la interoperabilitat de l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN), amb sistema contactless o bé
mitjançant l’app per a mòbil EVcharge,
amb registre previ. El tràmit per aconseguir aquestes targetes es pot fer de forma
electrònica i recollir el document a través
de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

El tercer és un punt de recàrrega ràpida,
amb capacitat per donar servei a dos vehicles, i es troba en ple centre urbà en un
dels aparcaments de zona blava en superfície, a la cruïlla del carrer dels Escolapis
amb el carrer de Tetuan. El darrer punt en
entrar en servei ha estat de càrrega semi
ràpida, situat a la zona esportiva de la
ciutat, davant el pavelló poliesportiu Isaac
Gálvez. Vilanova i la Geltrú compta també

Es preveu, a curt termini, incorporar tres
nous punts gratuïts de recàrrega semi
ràpida, un a la façana marítima i dos més
repartits en barris de la ciutat. D’altra
banda, Vilanova i la Geltrú disposa també
de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en els aparcaments públics que gestiona la societat anònima municipal VNG
Aparcaments, situats a les places de Charlie Rivel, de les Casernes i de la Peixateria.
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