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Situació de partida



Situació de partida

Descripció de l’actuació

“Som poble, soc ciutat”. El Pla de Llevant no és únicament un pla urbanístic. És, 

per sobre de tot, la creació d’un nou barri, la peça que li manca a Viladecans per 

completar la seva estructura urbana prevista pel Pla General Metropolità des de 

l’any 1976.

Viladecans és una ciutat jove. Més del 50% de la seva població té menys de 35 

anys i per tant el seu creixement vegetatiu necessita la dotació de nous 

habitatges, nous serveis i equipaments, nous espais públics per a noves 

pràctiques comunitàries. 

La combinatòria de totes aquestes necessitats ha estat el repte més important 

que s’ha hagut d’assolir en el disseny del nou barri de Llevant, un barri just des 

del punt de vista social, eficient des del punt de vista funcional i sostenible des 

del punt de vista ambiental. 



La planificació del barri de Llevant no és nova. De fet, està prevista en el Pla

General Metropolità, que data de l’any 1976, i s’ha anat desenvolupant al llarg

d’aquests més de 40 anys d’ajuntaments democràtics.

En els últims 25 anys, s’han anat recollint i donant forma a moltes idees per al

nou barri de Llevant, un procés en el que han intervingut no només els tècnics

d’urbanisme, sinó també la ciutadania. L’objectiu sempre ha estat garantir el

desenvolupament urbanístic amb els equilibris que requereix aquesta peça

estratègica per a la ciutat.

Per això, abans del disseny i l’aprovació del projecte, s’han dut a terme estudis

sectorials de tot tipus, per tal de garantir aquests equilibris i, alhora, valorant el

que cal conservar, protegir i recuperar, i redefinir.

Situació de partida

Descripció de l’actuació



La intervenció
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Descripció del projecte

En aquesta intervenció s’actuarà sobre una superfície de 55 hectàrees,

recuperant 57.000 m2 de superfície actualment ocupada per activitats que

actualment estan en desús.

El projecte contempla, com a una variable fonamental, la creació de gairebé 

3.000 habitatges, tant de venda com de lloguer, més del 40% dels quals 

seran protegits, i promoguts, majoritàriament, per organismes públics, i 

contemplant diverses tipologies d’accés (propietat, lloguer).

El patrimoni natural i històric existent marcarà l’estructura i urbanització del 

nou barri. El patrimoni natural (torrents i rieres) marcarà la trama viària que 

connectarà amb els barris de Torre Roja i Campreciós. 

La intervenció



El projecte contempla la plantació d’arbres en tots els espais públics del barri 

(plaça central, zones verdes i vials). En total, es plantaran 1.474 arbres, i se’n 

trasplantaran 150. 

D’altra banda, es crearà una gran plaça pública, a partir de la qual

s’estructurarà bona part de la vida comunitària i cívica del nou barri de

Llevant.

El projecte també recupera l’espai natural i les infraestructures actualment 

ocupades per activitats en desús, posant en valor tot allò que val la pena 

conservar, protegir i recuperar, donant-li un nou ús amb una perspectiva 

comunitària. 

Descripció del projecte

La intervenció



Descripció del projecte

La intervenció

Pel que fa a la mobilitat, tal i com està previst en el planejament, els

principals eixos viaris de Viladecans passaran pel nou barri, però la mobilitat

a l’interior de Llevant donarà prioritat als itineraris caminables i a la xarxa

ciclable amb més de 3.000 metres lineals, unint-los amb les vies naturals

cap a mar i muntanya i a la xarxa municipal ja existent.



La comunicació
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Objectius de la comunicació

La comunicació

Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres, planificant la comunicació 

de les afectacions sobre el trànsit de vehicles i la mobilitat.  La informació 

precisa i puntual és cabdal per a la ciutadania i per a la bona gestió dels 

terminis d’execució de les obres amb l’empresa adjudicatària.

Contrarestar les molèsties ocasionades per les obres mitjançant la difusió dels

beneficis per a la ciutadania que suposa aquesta actuació, i traslladar a la

ciutadania la voluntat de que l’actuació contribueixi a la millora de la qualitat de

vida a la ciutat.

Ressaltar comunicacions específiques per a diferents àrees temàtiques: 

mobilitat, habitatge, equipaments, espai públic, etc. 



La comunicació

Públics a qui es dirigeix la comunicació

Ciutadania de Viladecans en general

Persones que viuen o treballen a Viladecans que veuran afectats els seus hàbits 

de desplaçament

Empreses de la ciutat

Associacions de veïns i entitats de Viladecans en general

Mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals

Veïns dels barris de la Torre Roja i Campreciós

Altres agents amb interessos al sector



Altres
agents

a tenir en 
compte

Ciutadania en 
general

(és un projecte de 
ciutat) Entitats

territorials

AVV Torre roja, AVV 
Campreciós, AVV  
Casc Antic, AVV 

Sales, AVV La Riera

Entitats
esportives

Bèisbol i softbol, 
futbol, 

natació,rítimica, 
runners, 

senderistes, etc.

Joves

Usuaris de l’Street
Park (skaters, 

rollers, bikers,…)

Educació

Escola Martí i Pol, 
Escola Mediterrània, 

Escola Dr. Trueta, 
IES Torre roja, Escola

Bressol La Pineda, 
AMPA’s

Salut

CAP Montbaig

Gent gran

Casal Torre roja, 
CSS Frederica

Montseny

Cementiri i 
tanatori

municipals

Empresa gestora 
Àltima

Xarxes socials

Facebook, Twitter, 
Instagram

(estratègia davant
els trolls i contraris)

Propietaris
particulars

amb interessos en 
el sector

Plataformes

Salvem Oliveretes; 
Salvem la Pineda 

(moviment contrari
al dotacional)

Stake holders



Fase 1 Comunicació

Tardor 2019

Fase 2 Comunicació

Primavera 2020

Fase 3 Comunicació

Estiu 2020 - Tardor 2022

Fase 4 Comunicació

Tardor 2022
Fases de comunicació



Les accions de comunicació es desenvoluparan per fases i segons perfils 

d’interès, i es dirigiran, sobretot, als veïns dels barris de la Torre Roja i 

Campreciós: 

Fase 1

Mobilitat: millores i descongestió de trànsit dels barris de Torre Roja i 

Campreciós

Habitatge: tipologies diverses conviuen per garantir l’equilibri i la justícia social

Patrimoni natural i industrial: posada en valor del territori existent

Sostenibilitat: un nou barri eficient i respectuós amb el medi i l’entorn immediat

La comunicació

Accions de comunicació estratègiques



Fase 2

“Mirador de Llevant”. Es contemplarà la possibilitat d’habilitar un espai que

permeti observar l’evolució de les obres d’urbanització i de transformació del

territori de Llevant per part de la ciutadania. Es proposa que aquest mirador

estigui ubicat a l’espai enjardinat limítrof amb l’edifici Pòdium, al final de

l’actual carrer J.V. Foix

Es contemplarà la possibilitat de promocionar el nou Barri de Llevant a l’estand 

institucional de la Fira de Sant Isidre al maig de 2020 

La comunicació

Accions de comunicació estratègiques



Fase 3

Seguiment de les obres d’urbanització del Barri de Llevant.

L’evolució de les obres tindrà un seguiment fotogràfic i amb imatges preses

amb dron, per tal de garantir que el procés de transformació quedi enregistrat.

La comunicació

Accions de comunicació estratègiques



Fase 4

Acte d’inauguració de la futura plaça de la Bòbila de Sales a la tardor de 2022

La comunicació

Accions de comunicació estratègiques



La comunicació

Pressupost de comunicació

Pressupost màxim de comunicació: 350.000 € 

Any 2019. 84.000 € de pressupost màxim

Any 2020. 124.000 € de pressupost màxim

Any 2021. 60.000 € de pressupost màxim

Any 2022. 79.000 € de pressupost màxim

Any 2023. 3.000 € de pressupost màxim (subjecte a finalització d’obres)

A continuació es detallen algunes de les accions de comunicació contemplades 

per cada any, amb el pressupost previst per la seva execució





* si s'escau, sino l'acció prevista passarà al 4art trimeste de 2022
Nota: totes les partides són esimatives amb caràcter de màxim de despesa 



Coordenades de l’equip de comunicació:

Carrer de Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


