Un urbanisme
amable per a
Vilafranca
Propostes per a
la llosa de la via
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Introducció
Introducció

assa sovint oblidem el valor que es mereix l’urbanisme de les nostres ciuM
tats, quan en realitat és l’eina que ens permet ordenar-la i posar-la al servei
veritable de la gent. Però per això ens cal un ajuntament transparent que promogui
la participació real i vinculant de la ciutadania i que respongui a les prioritats socials
del veïnat.

L’urbanisme participatiu ens pot proporcionar l’hàbitat endreçat i harmònic que assegura qualitat de vida mitjançant la renovació urbana al servei de la gent, tot garantint la cura de les generacions presents i futures.

Un model d’urbanisme poc encertat

Un model d’urbanisme poc encertat

a llosa de cobriment de la via del tren és un exemple d’urbanisme mal gestionL
at per l’Ajuntament vilafranquí. Un projecte participatiu l’any 2007 amb intervenció de més de 2000 ciutadans va quedar finalment en punt mort, en un curiós cas
d’amnèsia col·lectiva. I ara, 10 anys després, l’equip de govern municipal ha decidit
pel seu compte omplir la llosa només de jardí i aparcament de cotxes.

La llosa és una superfície de 80-90.000 m2, equivalent a unes 14 rambles de Sant
Francesc, que fa de frontera entre els barris de la Vila, dividint la ciutat en dos. La llosa és una oportunitat per cosir la Vila si la dotem de nous equipaments i serveis per
a l’esport, el lleure i la cultura, adaptats a les necessitats reals, actuals i futures, de la
població dels barris propers i de la futura estació del ferrocarril. Camuflant la taca de
ciment amb cotxes i verd se segueix consolidant la barrera de la via.
Vilafraca, envoltada de vinyes i espais verds a l’entorn, és el nostre parc natural. No
ens calen espais verds de tanta dimensió a l’interior. La llosa pot esdevenir un nou eix
estratègic de futura centralitat de la Vila, tal com anteriorment ho ha estat la N-340,
si continua augmentant la població als barris de la Girada i el Molí d’en Rovira.
Necessitem, doncs, una planificació integral de la superfície de la llosa. L’organisme
participatiu idoni per debatre-ho seria un Consell Municipal de Participació Ciutadana de Territori i Urbanisme, tal com Vilafranca en Comú ja va proposar en la moció
al Ple del 30 de maig 2016 (rebutjada per CiU i PSC) amb la finalitat de debatre els
grans temes urbanístics de la Vila.
La llosa de la via, l’espai urbà més emblemàtic i important durant molts anys, no té
acabada la urbanització de la cobertura, encara hi som a temps abans no es prenguin
decisions que hipotequin el futur de la Vila. Cal recuperar el fil estroncat amb els
veïns i veïnes, i reprendre el fil de cap on voldríem entre tots i totes portar el que
segurament és el principal repte urbanístic que té plantejat Vilafranca en els propers
vint-i-cinc anys.
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Una oportunitat de transformació urbana
quest document vol contemplar des d’una visió general del context històric
A
i urbà de la Vila fins a l’explicació de forma succinta dels possibles usos que
es podrien materialitzar al damunt de la llosa de la via. Es vol ressaltar de forma

clara i precisa que el cobriment de les vies de tren és una extraordinària oportunitat per a la cohesió urbana i social de la Vila, alhora que una ocasió inestimable
per preservar el sol rural de què encara disposa el municipi. Aquesta inestimable
oportunitat, fruit de la necessària i encertada decisió de fer passar la LAV (Línia
d’Alta Velocitat) pel bell mig de la població, pot convertir-se, si s’afronta amb tota
l’atenció, profunditat i temps, en un dels elements de transformació urbana del
municipi més importants de la primera meitat del s. XXI. Negar-ne el potencial, o
no encarar-ho de forma encertada, ens deixarà una població malgirbada.
L’oportunitat de què disposem avui de replantejar-nos els conflictes generats pel
pas de la LAV, entre molts altres temes, la devem al preciós lapse de temps, que,
paradoxalment, ens ha brindat la brutal crisi econòmica patida. Aprofitar-ho, o
no, depèn de tots.

Context històric i realitat urbana

Context històric i realitat urbana

V

ilafranca, com tantes altres poblacions, deu el seu origen a una suma de
factors, entre els quals, la proximitat a una via de comunicacions (la Via
Augusta, en el cas de Vilafranca) és un element fonamental. Des dels primers
assentaments apareguts als inicis del s.XII al voltant de la Torre Dela, fins a la vila
actual, Vilafranca ha anat transformant-se, com qualsevol població viva, físicament, socialment, econòmicament i demogràficament. Des del primer assentament, les principals transformacions morfològiques de la Vila han estat, principalment, el resultat de la seva vinculació a les vies de comunicació. La població,
pràcticament, no varia els seus límits des del s.XII fins a la primera meitat del
s.XIX, moment en què aparegueren tantes portes d’accés a la ciutat com camins
hi confluïen. Amb l’aparició de les carreteres de Barcelona-València (1804) i Vilafranca-Vilanova (1834), ambdues tangents a la població i perpendiculars entre
si, es genera una nova centralitat i una nova entrada a la població propiciant-ne
un nou eix: el format pel c/Parellada i la Plaça de la Constitució. Aquestes vies
faran que la vila comenci a expandir-se enfora de les muralles amb creixements
suburbans paral·lels a les carreteres anteriorment esmentades. La darrera gran
transformació urbana de la Vila arribarà amb el ferrocarril,l’any 1865. Amb la
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A partir de la dècada dels 60 la ciutat experimenta un fort creixement, una gran
transformació del sòl rústic en sòl industrial i un elevat augment del sòl per a ús
residencial. D’altra banda, les indústries més grans se situen de manera dispersa
prop de les comunicacions. És també el moment en què evolucionen les construccions de diferents àrees residencials: barri de cases barates al Molí d’en Rovira, que propiciarà futures operacions d’habitatge privat sobre la trama industrial;
blocs de la carretera de Moja; la promoció unitària de l’Espirall; operacions de
consolidació del Poble Nou... Al llarg de la dècada dels 70, la indústria segueix
augmentant i focalitza els nous creixements al costat de la carretera de Vilanova.
És un període amb escàs creixement del sòl urbà. Això comporta l’ocupació del
sòl urbanitzat en el període anterior i diverses operacions d’ocupació de solars a
l’interior del nucli antic.
Amb l’arribada de la democràcia es redacta el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). Elaborat entre 1979-1980 i revisat a principis del 2000, configura la
Vila pels pròxims anys. Aquest pla consolida els teixits urbans de la Vila, la dota
de nous mecanismes i preveu el pas d’infraestructures viàries pel municipi. Els
creixements que veiem actualment van quedar fixats i determinats per aquest Pla.
Són els següents: el polígon industrial situat a la carretera dels Monjos, la zona esportiva, el Pla del Diable, la Girada, el Molí d’en Rovira, l’autopista, el soterrament
de les vies de tren, etc.

El pas de la LAV: element de transformació territorial

El pas de la LAV: element de transformació territorial

L

’estudi del traçat de les grans infraestructures territorials necessita comprendre les components geogràfiques, econòmiques, polítiques, socials, etc. que
acabaran perfilant-ne els recorreguts. Vilafranca, per la seva situació geogràfica
estava predestinada a haver d’assumir el pas de la nova infraestructura ferroviària.
Pàg. següent: Planta general del municipi, amb detall de l’actuació proposada.
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implantació de l’estació del ferrocarril, aquest mateix any s’inicia la valoració del
sòl al sud de la carretera de Barcelona, prolifera la indústria al voltant de l’estació,
apareixen noves carreteres (Les Cabanyes i La Llacuna) i els ravals annexes, la densificació de la població intramurs origina l’inici de la destrucció de les muralles, etc.
Els processos iniciats amb l’arribada del ferrocarril continuen, fins a mitjans del
S.XX projectant-se nous carrers entre els buits sorgits de les diferents operacions
abans descrites. És el període en què es conforma l’eixample del Poble Nou o el
creixement de la zona nord, entre d’altres.

PLANTA GENERAL DEL MUNICIPI
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PLANTA DETALL DE L’ACTUACIÓ PROPOSADA ESCALA 1/2000
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El pas de la LAV per un territori és equiparable al pas de qualsevol infraestructura
lineal supramunicipal, tant siguin obres civils (camins, carreteres, autopistes, canals, viaductes, etc.) com elements naturals (rius, boscs, serralades, etc.), posat
que tenen una escala que no pertany ni als règims administratius locals, ni, en
certs casos, tampoc als estatals. Tan sols a Catalunya la LAV travessa un total de
100 municipis i ho fa en moltes situacions diferents. Municipis desvinculats prèviament del pas de la LAV hi han quedat ineludiblement relacionats en compartir els
conflictes i oportunitats derivades del traçat. La forma en què circula a través dels
municipis i la manera en què aquests hi han pogut fer front és tan divergent com
dramàtics són els intents per solucionar-ne els conflictes que ha generat. La capacitat de resposta que tenen els municipis petits i mitjans enfront de les infraestructures és molt limitada tan pel que fa als recursos econòmics de què disposen com
pel que fa ales eines de planejament disponibles, incapaces d’assimilar la velocitat
amb què aquest tipus d’infraestructures s’executen. Pel que fa als municipis grans
(Barcelona en seria el gran exemple) els conflictes i oportunitats que genera el pas
de la LAV són, inevitablement, d’una naturalesa i complexitat incomparables a la
resta de municipis.
La negociació d’aquest traçat va correspondre al Ministeri i a ADIF, deixant en un
segon terme als ajuntaments i a la Generalitat. Com és comprensible, la seva tramitació correspongué a l’obra civil, la qual té a veure molt poc amb l’urbanisme
o l’arquitectura. Aquesta diferència administrativa és clau perquè es perd la gran
oportunitat de parlar conjuntament entre totes les administracions per buscar un
benefici comú o, com a mínim, per fer-ho amb la fluïdesa imprescindible en casos
com aquests.
En el moment de la presa de decisions que va comportar el traçat actual, els diferents municipis van topar-se amb diverses administracions i agents que no van
fer possible la cohesió territorial ni el front comú necessari per acotar i precisar
encertadament moltes de les decisions funcionals i físiques del traçat. Nuclis poblacionals, que tot i ser dos municipis diferents conformaven una unitat social i
urbana, han quedat segats com a conseqüència d’una gestió de les necessitats de

Pàg. següent: Proposta d’equipament esportiu: pista coberta i zones esportives exteriors.
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L’encertada decisió de traçar el nou sistema ferroviari en paral·lel i a proximitat
del ja existent va ser la millor de les possibles solucions, aconseguint evitar un
nou tall/esquerda en un territori ja massa malmès i fracturat per causa del pas de
l’autopista i de la variant.

A. PROPOSTA D’EQUIPAMENT ESPORTIU: PISTA COBERTA I ZONES ESPORTIVES EXTERIORS
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CRUÏLLA C/ TOSSA DE MAR AMB PG. RAFAEL SOLER MIRANT A S-E
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La problemàtica del cobriment de Vilafranca normalment se circumscriu a l’àmbit
urbà, però mai s’emmarca en un continu paisatgístic i extraurbà. Les transformacions de la LAV també afecten el sòl extraurbà, conegut com a sòl no urbanitzable
(SNU). A l’impacte visual del traçat en el territori, se li hauria d’afegir una anàlisi
detallada de les transformacions que l’afecten.
El paisatge que circumda la Vila, tot i haver assumit necessitats i concessions inapel·lables resultants del progrés -connexions viàries, polígons industrials, serveis,
entre altres- que n’han delimitat i transformat la fisonomia i comportament, és el
bé més preuat a preservar. El territori, un bé finit, és una realitat a no menystenir.
Allò que podem deixar com a herència és la seva extrema preservació i una consciència madura que consideri que tan sols se’n procedirà a la requalificació i consum quan no es disposi d’altres alternatives,. Es, aquesta última, una característica
que dissortadament no és permutable doncs, exceptuant circumstàncies realment
extraordinàries, la recuperació d’un sòl com a no urbanitzable és pràcticament
inviable un cop hi ha interessos particulars vinculats al nou terreny.

El pas de la LAV: element de transformació urbana

El pas de la LAV: element de transformació urbana
a necessitat d’un parc lineal tan argumentada des de les institucions i estendard del concurs organitzat el 2006, és, malauradament, un eufemisme que
L
evita qualificar el cobriment com una desproporcionada i innecessària superfície

mancada d’un programa que sigui útil i necessari per a una capital de comarca
que, amb poc menys de 40.000 habitants, és i serà incapaç d’apropiar-se’n físicament i emocionalment. Aquesta va ser una de les conclusions a què vàrem arribar
conjuntament amb en Sergi González Benedí quan l’anàlisi iniciat el 2007, durant
el nostre període acadèmic, i que actualment encara mantenim.
El parc de Vilafranca és la suma dels conreus i de les vinyes que l’envolten i que
caracteritzen la població respecte d’altres nuclis urbans. Algunes de les caracterís-

Pàg. següent: Proposta d’equipament cultural: Biblioteca comarcal.
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la LAV que, en massa casos, desgraciadament, ha prevalgut per damunt dels interessos i necessitats particulars dels municipis. En aquest aspecte, el pas del temps
posarà en el seu lloc la gestió d’aquesta infraestructura i els responsables a fi de
poder acabar de valorar totes i cadascuna de les afectacions i oportunitats que ha
generat, tant per bé com per mal.

B. PROPOSTA D’EQUIPAMENT CULTURAL: BIBLIOTECA COMARCAL
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DES DE C/ CAMP DEL CELLEROT MIRANT A SUD
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La idea, atractiva en un primer moment, d’un parc interior, d’àmbit estrictament
urbà, és opinable. A nosaltres, com a professionals, ens agradaria que el pla d’actuació adjuntés un estudi d’impacte ambiental i paisatgístic, que ajudés a entendre la idoneïtat d’una operació d’aquestes característiques en un territori, el Penedès, marcat tradicionalment per l’agricultura. És aquest paisatge modelat per
l’home durant generacions el que és patrimoni intrínsec de la Vila, i el territori, un
valor a preservar que hauria de ser la referència per estructurar l’espai i la forma
del cobriment.
Com hem intentat resumir breument en la introducció, la morfologia urbana de la
Vila es deu a diversos aspectes històrics, social, econòmics. La zona d’afectació de
l’àmbit trastocat pel pas de la LAV en el sòl urbà del municipi va molt més enllà de
l’espai comprés damunt la llosa. La modificació física que suposa per a la població
és tan gran que acabarà suposant una transformació urbana que tindrà diferents
graus d’afectació a una gran varietat d’aspectes concrets de la Vila. Com és evident, en cas de no fer-se pertinentment aquesta transformació, la Vila convertirà
la gran oportunitat de què encara disposa en un problema molt difícil de resoldre.
Si aquesta transformació es fa pautada, organitzada, meditada, participada i amb
estratègies de llarg recorregut, pot significar un valor afegit de beneficis incalculables per a la Vila. Algunes de les seves virtuts podrien ser, entre altres:
•

a. la preservació de l’entorn rural proper.

•

b. la creació d’un contínuum urbà capaç de fer el salt definitiu per damunt les
vies i generar així un teixit capaç de propiciar una cohesió social i urbana entre
les dues parts segregades del municipi.

•

c. l’aparició d’un, o diversos, nodes de centralitat, fent de Vilafranca una població policèntrica menys dependent d’un centre històric.

Pàg. següent: Proposta d’habitatge públic: habitatges cooperatius o de protecció oficial.

Al fons, nova estació ferroviària.
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tiques a promoure i incentivar com a genuïnes de Vilafranca en la seva relació amb
el territori serien: mantenir uns perímetres permeables cap al territori mitjançant
prolongacions de parcs i camins; preservar les visuals cap als darrers contraforts
del Garraf a sud-est i cap a la prolongació dels contraforts del Montseny i les petites muntanyes veïnes dels Pujols, Sant Pau, Sant Jaume tots ells a nord-oest, sense
oblidar la permanent presència llunyana de Montserrat cap a nord.

C. PROPOSTA D’HABITATGE PÚBLIC: HABITAGES COOPERATIUS-PROTECCIÓ OFICIAL | PROPOSTA DE NOVA ESTACIÓ FERROVIÀRIA
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•

e. la transformació del carrer Comerç, entre d’altres, en un nou eix comercial

•

f. la implementació de polítiques de reducció de trànsit i de pacificació de certes àrees.

•

g. la possibilitat d’iniciar un procés de participació real per mirar de concretar
les diverses voluntats i sensibilitats

•

h. la possibilitat de replantejar l’estació intermodal a fi de millorar d’una vegada per totes la connectivitat de Vilafranca amb el territori.

Pensem que Vilafranca, per començar a fer possible aquesta transformació, hauria de dotar-se de les figures de planejament necessàries per fer front a la ingent
superfície que s’ha generat en el municipi, delimitant així un àmbit més ampli que
l’estrictament determinat per la llosa. La figura de planejament que determina la
transformació estructural del municipi com a conseqüència del pas de la LAV és actualment el 2005/017595/B Pla especial d’infraestructures del ferrocarril. Aquest
pla detalla les rasants bàsiques d’urbanització i vialitat i, per tant, de connexió
entre les dues meitats del municipi.
Tot i que la llei d’urbanisme preveu aquesta figura de planejament denominada
generalment com a Plans Especials Urbanístics Autònoms (PEUA) per a millorar la
implantació d’infraestructures no previstes en el planejament municipal o territorial, el seu ús, en aquest cas, és discutible per diversos motius:
•

La mateixa nomenclatura de pla especial (PE) s’ha multiplicat en una diversitat
de figures que provoquen gran confusió política i fins i tot, professional per no
parlar de la difícil comprensió que representa per a la ciutadania. A les figures
de desenvolupament (PEU; PEUD), contemplades al POUM o altre planejament general, s’ha unit aquesta darrera figura (PEUA), que és autònoma. De
manera que s’ha arribat a l’absurd situant terminologia i responsabilitats de
cada planejament sota un mateix nom.

Pàg. següent: Proposta d’equipament socio-cultural: Sala polivalent/Teatre-auditori.
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d. la possibilitat de satisfer les demandes d’equipaments públics necessaris
per a la Vila: biblioteca comarcal, habitatge social, equipaments esportius,
baixador i estació de rodalies, etc.
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•

D. PROPSTA D’EQUIPAMENT SOCIO-CULTURAL: SALA POLIVALENT-TEATRE-AUDITORI
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•

El seu ús com a planejament es circumscriu tradicionalment al pas autònom
d’infraestructures per municipis en sòl no urbanitzable. Serveix per solucionar actuacions i problemàtiques puntuals, no per resoldre situacions de gran
transformació interna del municipi.

•

La determinació de PEUA afecta directament a la naturalesa del futur projecte,
ja que el pla especial no pot modificar la qualificació del sòl ni, per tant, autoritzar edificacions, per posar un exemple.

•

La figura més propera a la naturalesa del problema de Vilafranca podria ser un
pla de millora urbana (PMU), ja que implica una reforma del teixit general del
municipi, reordenació de façanes, urbanització, etc. Desgraciadament, aquesta figura s’utilitza en entorns més acotats i no en actuacions de renovació tan
àmplies. De nou, apareix la manca d’encaix d’un problema d’aquest tipus en
el planejament.

Si tal com hem expressat, cal dotar el municipi de les eines necessàries per ordenar i estructurar la transformació, la primera qüestió que es pot tractar, encara que
sigui a escala d’hipòtesi, és l’urgent necessitat que té l’extensa superfície generada
de contenir usos diversos a fi que la població s’apropiï d’aquesta nova àrea de la
Vila. Serien usos i activitats d’ús tan diari com excepcional a fi de poder generar
fluxos i intensitats diferents de les diverses zones del cobriment.

Exemples de cosits urbans deguts al pas d’infraestructures

Exemples de cosits urbans deguts al pas d’infraestructures
inalment volem aprofitar per repassar alguns exemples desenvolupats en els
darrers anys arreu del món per tal d’exposar les diferents maneres en què es
F
pot fer front, amb voluntat i capacitat de gestió,a situacions semblants al cas de Vi-

lafranca tant pel que fa als requisits tècnics com a la necessitat de crear nous usos
i activitats en àrees negligides fins aleshores. Tant en el cas de la Gare d’Austerlitz
de París (encara en fase d’execució) com en els casos dels cobriments de part de
la Ronda litoral de Barcelona situats a la zona de Torre Baró i del Bon Pastor, desenvolupats el 1992, així com en el cobriment de la Ronda de Dalt de Barcelona en
les zones de Canyelles, les Roquetes, Trinitat Nova, la Guingueta i Verdum, també
desenvolupats el 1992, la translació dels conflictes i dels recursos emprats, és molt
semblant, tant per la mida com per la quantitat d’elements, en tots aquests casos
al cas de Vilafranca acceptant, això sí, la diferència d’escala entre aquelles dues
ciutats i la Vila.
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Els usos que podem trobar damunt de les lloses que han servit per cobrir les xarxes ferroviàries de París o els vials de Barcelona són tan variats com ho són els usos
en una ciutat. En aquestes dues operacions urbanes hi podem trobar habitatges,
oficines, centres esportius, biblioteques, arxius, centres de barri, gimnasos, sales
polivalents, parcs, skateparks, Pk, etc.
A continuació, encara dos exemples més poden servir per demostrar les diverses
maneres de resoldre tècnicament el “salt” per damunt de les vies alhora que serveixen per il·lustrar diferents actituds adoptades enfront d’aquests tipus d’espai.
El projecte pel museu d‘art de Sao Paolo realitzat entre el 1956 i el 1968 per l’arquitecta Lina bo Bardi, és un clar exemple de triomf i conquesta d’espai col·lectiu.
El museu disposa d’un gran porxo que esdevé un escenari urbà capaç d’acollir
tot tipus de manifestacions al llarg de l’any. L’altre exemple seria el projecte per a
l’edifici d’oficines a la Liverpool Station de Londres, realitzat per SOM el 1990, que
també contempla les circulacions públiques en la planta baixa, tot i que en aquest
cas, els espais són tractats com a passatges o espais de pas i no com a espais concrets en si mateixos. Com és evident aquesta manera distinta de tractar ambdues
plantes baixes es deu a la naturalesa i caràcter dels usos diferents que acullen els
dos projectes.

Idees per un possible desenvolupament urbà de la llosa

Idees per un possible desenvolupament urbà de la llosa

ELabaula Cooperativa d’arquitectes que, a tall d’hipòtesi, es podrien arribar a
n aquest document mostrem 5 imatges d’intervencions realitzades des de

plantejar en un futur en l’àmbit de la llosa. Aquestes propostes volen ser la guspira
que iniciï el debat sobre el potencial inacabable que té la nova superfície de què
disposa Vilafranca just a l’epicentre de la població. Les qüestions que es plantegen
són:
•

Proposta d’equipament esportiu: Pista coberta i zones esportives exteriors,
situat en un àmbit proper al pont de Moja (v. plana 7).

•

Proposta d’equipament cultural: Biblioteca comarcal, situada en l’àmbit proper a l’Arxiu comarcal (v. plana 9).

•

Proposta d’habitatge públic: habitatges cooperatius o de protecció oficial, situats en un àmbit pròxim al carrer del Comerç. Al fons, nova estació ferroviària, situada en l’àmbit de l’actual estació de Renfe. (v. plana 11).

•

Proposta d’equipament socio-cultural: Sala polivalent-Teatre-Auditori, situats
en l’àmbit proper al Pont de Carril (v. plana 13).
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Epíleg

Epíleg

al remarcar novament la importància de l’adequació del cobriment de la LAV
C
en el seu pas per Vilafranca. El sol fet de disposar d’una superfície pública
tan extensa, i en un emplaçament tan cabdal, hauria de ser motiu de celebració.

La nostra investigació s’inicia i se centra en les formes de transformació urbana,
acceptant el fet ineludible del pas de la infraestructura com una qüestió política.
Acceptar els riscos i beneficis d’una infraestructura d’aquesta magnitud implica
també la responsabilitat d’invertir en els projectes que la facin viable, tant en l’àmbit de la llosa com, especialment, al seu entorn.
Un possible desenvolupament urbanístic coherent hauria d’ampliar l’àmbit i profunditat de l’actuació, més acord amb la influència real del pas de la LAV per a la
Vila. Hauríem d’estendre la seva influència cap als perímetres i en especial cap a les
illes edificades del Poble Nou, Girada i Moli d’en Rovira, que resulten necessàries
per reordenar i dotar d’usos al projecte. Davant la impossibilitat de formular hipòtesi noves respecte al sistema de planejament actual, les eines disponibles haurien
d’encarar-se a una revisió profunda o reforjada del POUM, perquè l’escala d’afectació real serà a escala municipal o major.
Preservar l’escala, la identitat i el patrimoni (natural, rural i urbà) del municipi és
el que ha d’estructurar i ser la base a partir de la qual plantejar el projecte urbà de
cobriment. Una proposta que s’empelti a la Vila en totes i cadascuna de les seves
escales podrà aportar una resposta adequada a la problemàtica. Un possible projecte urbà futur hauria d’acotar i fragmentar l’immens i inabastable buit de la llosa
mitjançant edificacions, places, parcs, carrers, etc. en un esforç per cosir les dues
lleres de l’àmbit.
Bernat Hernández Sàbat /Arquitecte/.
Recull de la Jornada informativa i participativa celebrada a l’A.V. la Girada al setembre 2017

c/ Sant Pere, 28 - 08720 Vilafranca del Penedès
Tel: 931 536 301 - Mòbil/WhatsApp: 673 566 265
Web: http://www.vilafrancaencomu.cat
Correu electrònic: guanyem@vilafrancaencomu.cat
Canal Telegram: https://t.me/vilafrancaencomu
www.facebook.com/vilafrancaencomu
https://twitter.com/vilafrancaencomu
Obrim el local els dimarts i els dijous, de 19 a 21 h.
Aquests dies fem també intercanvi de llibres
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