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UN ESPAI ON VIURE,
TREBALLAR I ,

SOBRETOT,  GAUDIR
D’UNA BONA

QUALITAT DE VIDA

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha
iniciat els treballs d’elaboració del Pla del carrer
del Comerç, un pla urbanístic amb criteris de
desenvolupament sostenible que fomenten la
qualitat de vida de les generacions presents i
futures. A banda de permetre la generació i
diversificació de les activitats econòmiques, el
pla ha de garantir un paisatge urbà de qualitat,
millorar l’espai públic i afavorir la cohesió social.
És a dir, regenerar aquest àmbit i, sense oblidar
el seu passat, convertir-lo en un barri on viure,
treballar i, sobretot, gaudir d’una bona qualitat de
vida. 
 
El Pla del carrer del Comerç abasta un àmbit de
85.474 m2, quasi el 2% del sòl urbà del municipi:
15.879m2 de noves zones verdes, 3.293m2 per a
nous equipaments públics, i 14.647m2 de vials. 
 
Les qüestions que us formulem pretenen obtenir
una reflexió sobre com us imagineu el barri a
partir de la regeneració que ha de suposar el Pla
del carrer del Comerç. La vostra participació,
com a veí/na del barri, contribuirà a definir i
dissenyar els nous espais verds i les
infraestructures, i els seu usos presents i futurs.
Les vostres respostes i propostes es tindran en
compte a l’hora de dissenyar el Pla del carrer del
Comerç. 
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Els equipaments són espais de titularitat i gestió
pública dirigits a la població per a fer-hi activitats
col·lectives. Quins són els que creus que
necessita el barri? Marca 3 opcions segons les
teves prioritats. 

EQUIPAMENTS

Administratius 

Educatius 

Sanitaris 

Assistencials 

Socio-culturals 

Recreatius 

Religiosos 

Esportius 

Geriàtrics 

Altres: ......................................... 

De petites dimensions i
repartits al llarg de tot el barri. 

Com creus que han de ser aquests espais?

Marca 1 opció. 

ESPAIS LLIURES

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es
facin constar en aquest document poden ser incorporades i
tractades, si escau, al fitxer corresponent, automatitzat o no, creat
per aquest Ajuntament. Aquestes dades es podran utilitzar només
per a les comunicacions de l'Ajuntament amb la persona
interessada, i no podran ser cedides a tercers sense consentiment
exprés, tret dels supòsits previstos en la llei o, d'acord amb ella, en
l'acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant
l'Ajuntament, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
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Concentrats en un gran espai
per a tot barri. 

Diversos en dimensió i
localització per tal de donar
cabuda a diferents usos. 

.......................................................................... 

Quins són els usos que haurien de tenir aquests
espais? Puntua cadascun d’ells de l'1 al 10
segons la seva importància, essent l’1 el valor
més baix. 

Membre  1 2 3 4

Espai de passeig 

Carril - bici 

Jocs infantils 

Espais d’estada i lleure 

Quins creus que són els usos i activitats que ha
d’acollir un nou barri on viure i treballar, amb
qualitat de vida? Puntua cadascun d'ells de l'1
al 10 segons la seva importància, essent l’1 el
valor més baix. 

USOS I  ACTIVITATS

Comercial 

Oficines 

Petita indústria compatible
amb l’habitatge 

Restauració i hoteler 

Noves tecnologies 

Enoturisme 

Vitivinícola, compatible  
amb l’habitatge 

Habitatge protegit 

Serveis bàsics de proximitat
(farmàcies, perruqueries,...) 

Els espais lliures són aquelles zones de titularitat privada, on s’emplacen les zones verdes, les
places, i els espais destinats al lleure ciutadà a l’aire lliure.  

Tots els veïns i veïnes residents al barri,
majors d’edat, poden participar amb les seves
opinions omplint el formulari, que arribarà a
totes les llars.  
 
Cada membre de la unitat familiar podrà
marcar una casella de resposta,
complimentar el formulari amb les dades
personals sol·licitades i lliurar-lo a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (planta baixa de la Casa
de la Vila, c/Cort núm. 14), en horari de 9 a 14h
i de 16.30 a 19h, de dilluns a dijous, i divendres
de 9 a 14h. Les enquestes es recolliran fins al
dimecres 14 de novembre. 

QUI POT PARTICIPAR I  ON
DIPOSITAR EL FORMULARI?
QUI POT PARTICIPAR I  ON
DIPOSITAR EL FORMULARI?

Nom i cognoms dels familiars participants:

Membre 1 

Membre 2

Membre 3

Membre 4

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Adreça del domicili familiar:

Correu electrònic:

Telèfon:


