
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) PER LA RETIRADA DE LA PISTA DE 

GEL DE LA PLAÇA DE LA VILA 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que, per iniciativa de l’associació de 
comerciants Viu Comerç, s’instal·larà una pista de gel a la plaça de la Vila en el marc 
de la campanya de Nadal.  

La CUP de Vilanova i la Geltrú ha mostrat reiteradament el seu rebuig a aquesta acció i 
lamentem que, novament, el govern local cedeixi part de l’espai públic de la principal 
plaça de la ciutat al lucre d’una activitat que  

Representa un consum energètic injustificable, contribueix a l’augment de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i al canvi climàtic, ocupa un espai públic durant 
molts dies per a ús privatiu, produeix molèsties i sorolls, i ha provocat bastants 
accidents com a conseqüència de les relliscades. 

Considerem que aquesta instal·lació vulnera els objectius del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible del municipi de Vilanova i la Geltrú (PAES), que persegueix aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant 
actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. L’acció 
més eficaç de reducció d’aquestes emissions i de mitigació del canvi climàtic és l’estalvi 
energètic. 

Des de la CUP, entenem que l’ajuntament ha de ser el primer a l’hora de donar exemple en 
temes d’estalvi energètic, i una pista de gel a l’aire lliure en una ciutat de la costa 
mediterrània com la nostra, no és precisament un exemple de sostenibilitat.  

Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al ple de Vilanova i la 
Geltrú els següent ACORDS: 

PRIMER- El ple de Vilanova i la Geltrú considera que la instal·lació d’una pista de gel 
a l’aire lliure a la nostra ciutat és contrària a l’estalvi energètic, a la sostenibilitat i 
contribueix a l’escalfament global. 

SEGON- L’ajuntament de Vilanova no col·laborarà més en la instal·lació de pistes de 
gel, i per tant, no donarà els permisos pertinents per a la seva instal·lació en l’espai 
públic. 

TERCER- L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú cercarà mecanismes, conjuntament amb 
les associacions de comerciants, per tal de promocionar el comerç de proximitat.  


