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He de reconèixer que l’elec-
ció del tema objecte d’estudi no 
em va resultar fàcil. Malgrat te-
nir clar que la línia d’investi-
gació que m’interessa és l’ ur-
banisme, trobar un tema sufici-
entment interessant, palpitant, 
engrescador,... no va ser tant 
fàcil com em pensava. Així doncs, 
després de pensar-ho molt i sos-
pesar els pros i contres, i sent 
conscient que aquesta elecció té 
un punt sentimental del que no 
me n’amago vaig decidir fer un 
estudi rigorós i partint com a 
premissa l’objectivitat sobre el 
Front Marítim de Sant Carles de 
la Ràpita, concretament, el seu 
Passeig Marítim.

Sant Carles de la Ràpita és 
on vaig néixer, on em vaig cri-
ar , on vaig aprendre el signi-
ficat i la importància de moltes 
coses que en certa manera m’han 
fet ser qui sóc. Amb el pas del 
temps i per l’interés que sempre 
m’havia despertat l’arquitectu-
ra vaig començar a preguntar-me 
perquè la Ràpita (nom amb el qual 
habitualment ens dirigim per a 
nombrar Sant Carles de la Ràpita) 
s’havia ubicat en aquesta zona el 
perquè del seu emplaçament i la 
posterior distribució de la ciu-
tat. Així doncs, després d’anys 
d’estudis i inquietuds se m’ha 
brindat la possibilitat d’esco-
llir un tema sobre el qual estu-
diar i acabar elaborant una te-
sina que realment em motivés, em 
despertés quelcom dins meu i, com 
he dit, aquest tema és el Passeig 
Marítim de Sant Carles de la Rà-
pita.

Abans de continuar expli-
cant en què consisteix l’objecte 
d’estudi de la tesina m’agrada-
ria deixar clar, com a punt de 

.- Pròleg
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de benestar i com ens posàvem “al 
corrent d’aire”, quan la calor 
ens envaïa per tenir més fresque-
ta. Les nits eren tranquil·les, 
des de la terrassa es veien les 
estrelles i la lluna reflexava so-
bre del mar. I quan es feia hora 
de dormir, entre el silenci de 
la nit, les ones del mar seguien 
cantant i amb elles m’adormia....

 
En aquells temps, com qual-

sevol nen petit, no era conscient 
dels privilegis que ens ofereix 
per una banda el clima de la nos-
tra costa i per l’altra, el que 
en diem arquitectura mediterrà-
nia.

I encara a dia d’avui, quan 
hi passejo, sovint em veig allà 
al costat de la platja on ara 
està el passeig jugant despreo-
cupada i feliç. 

partida que Sant Carles de la Rà-
pita és pel seu emplaçament, el 
seu “leit motiv”, la qual cosa 
sempre m’ha captivat.

Recordo amb certa melanco-
lia els primers estius de la meva 
existència. Em despertava amb el 
so de les ones del mar i fins i 
tot abans d’esmorzar ja em posa-
va el banyador i ja ho tenia tot 
fet, em passava el dia dintre i 
davant del mar, i a la platja. 
Tot el dia entre la terra i el 
mar. Jugant a castells d’arena, 
banyant-me amb les meves germa-
nes, buscant crancs per les ro-
ques, allà on es troben els dos 
medis, la terra i el mar. Alhora 
de dinar la mare sortia al porxo 
i ens cridava, i allà mateix, a 
la fresqueta dinàvem i després de 
la migdiada, un altre cop a jugar 
vora el mar. Recordo la sensació 
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Amb aquestes paraules s’en-
tén la meva curiositat per aques-
ta fina línia que separa els dos 
medis, la terra i el mar, l’es-
tat físic que els comprèn i com 
s’ha adaptat i equilibrat el medi 
amb la convivència de la humani-
tat. Al llarg d’aquest estudi, a 
través de l’anàlisis he pretès 
entendre una mica més els meus 
orígens, o si més no, l’espai on 
he crescut.
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La Ràpita neix per la seva 
ubicació, el riu i el mar són 
els únics responsables de la seva 
existència. Com ha crescut el 
poble i com ha anat variant la 
seva geografia és degut a l’evo-
lució del delta. En front aquesta 
barrera natural tant evident com 
és el mar i que en algun moment 
l’home ha intervingut, tot i que 
en algunes ocasions, malaurada-
ment, ha estat de manera agosa-
rada i destructora.

 
El creixement urbà de Sant 

Carles de la Ràpita a finals dels 
anys 80 i durant els 90, donà 
lloc a la construcció d’un “Nou 
Passeig Marítim” que consití en 
reordenar la primera línia de 
mar. Expropiant algunes cons-
truccions costeres i urbanitzant 
un passeig. La funció, i era ne-
cessari, fou lligar el que en 
aquells temps eren les afores amb 
la ciutat a través d’una àmplia 
zona peatonal que recorre tota la 

01.- Introducció

Imatge de Sant Carles de la Ràpita a finals del s. XIX

zona de platges i comunica amb 
els principals accessos al nucli 
urbà.que al mateix temps els hi 
donarà l’accés. 

L’objecte d’estudi d’aques-
ta tesina parteix del Passeig Ma-
rítim de Sant Carles de la Rà-
pita, de la relació establerta 
entre la ciutat i els espais pú-
blics que el compren. Un estu-
di de la profunditat territorial 
en els diferents components:  el 
Passeig, com a principal prota-
gonista en relació amb la platja 
per la banda de llevant i la zona 
residencial a ponent. La perme-
abilitat d’aquests espais, els 
límits territorials, com funci-
onen els accessos als diferents 
usos, els elements que el com-
ponen, les dimensions, la seva 
complexitat... 

Com sabem i tal com mencio-
naré al llarg de la intervenció, 
el mar és un element que va ín-
timament lligat a la naturalesa 
de Sant Carles. La Ràpita no té 
ni sentit ni raó de ser sense el 
mar. Aquesta línia que separa la 
terra i el mar és la protagonis-
ta. El tractament de, “la fi” del 
territori, la no continuïtat de 
sòl és l’objecte d’estudi. Com la 
mà de l’home s’interposa en tot 
allò que troba i com afecta, al 
tractament d’aquest espai inter-
medi. Com s’ha anat transformant 
i adaptant-se o no, a l’actual 
trama urbana. Analitzar el fun-
cionament urbà del passeig, és a 
dir, el seu ús, les principals 
funcions i activitats que donen 
vida o no a la població i, també, 
com afecta al sector turístic, 
un dels més importants de la po-
blació.

01.- Introducció

Tenint en compte que les zo-
nes urbanes que més han progres-
sat als pobles costaners és el 
front marítim, m’agradaria estu-
diar l’evolució d’aquest, la con-
formació dels espais a la costa 
en el cas concret de Sant Carles 
de la Ràpita. 
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Perquè el Passeig Marítim no pot 
ser tota la línia de mar, com 
s’uneix al Parc de Garbí, i aquest 
a la zona portuària i, recentment 
a la “Nova Marina”.

També es comparà el Passeig 
Marítim de Sant Carles de la Rà-
pita amb altres de la costa ca-
talana com els de l’Estartit, Ma-
taró, Badalona, Calafell, Salou 
i l’Ametlla de Mar per poder ex-
treure’n els principals trets que 
els caracteritzen i poder-los di-
ferenciar. Així mateix, també es 
presentarà una possible proposta 
que reorganitzaria del Passeig 
Marítim de Sant Carles de la Rà-
pita.

Imatge del Front Marítim de Sant Carles de la Ràpita. Vista des del mar Mediterrani, 2012.



15

02.- Reportatge fotogràfic de Sant Carles de la Ràpita i el seu Passeig Marítim 

Imatges del Front Marítim de Sant Carles de la Ràpita des del mar. 2012
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Imatges del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita. 2012
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Imatges del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita. 2012
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Imatges del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita. 2012
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Imatges del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita. 2012
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03.- Fitxa tècnica de la ciutat de Sant Carles de la Ràpita

Municipi: Sant Carles de la Ràpita
Gentilici: Rapitenc / Rapitenca

Longitud (º): 0,592494
Latitud (º): 40,620547
Altitud: 11 m snm
Superfície: 53,7 Km2

Població 2011: 15338 habitants

Densitat població: 285,62 hab./ km2

Ortofoto Sant Carles de la Ràpita i els Ports. 

Ortofoto Sant Carles de la Ràpita i la Bahía dels Al-
facs, Terme municipal. 

Entitats de la població inclou: 
 - Salines de la Trinitat, 0 habitants
- Sant Carles de la Ràpita, nucli urbà, 15338 habitants

Codi Postal: 43540
Comarca: Montsià
Àmbit territorial:  Terres de l’Ebre
Partit judicial: Amposta
Demarcació electoral: Tortosa
Província: Tarragona
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04.- Anàlisi urbanístic de Sant Carles de la Ràpita

  04.01.- Sant Carles de 
la Ràpita i el seu entorn natural

Situat a la vessant orien-
tal de la serralada del Montsià 
a 11 metres sobre el nivell del 
mar, neix, a la plana costera do-
minant la Badia dels Alfacs i do-
nant entrada pel sud a l’extens 
Delta de l’Ebre Sant Carles de la 
Ràpita, municipi pertanyent a la 
comarca dels Montsià, província 
de Tarragona.

La seva situació estratègi-
ca i privilegiada n’és el princi-
pal atractiu, tant en els inicis 
de la creació de la ciutat com 
al llarg de la seva història i 
fins avui. El bell entorn natural 
que rodeja la ciutat,  la mar, 
la muntanya i la desembocadura 
del riu Ebre van suposar que Sant 
Carles de la Ràpita fos i segueix 
sent  un punt geogràfic molt im-
portant. 

El port dels Alfacs és una 
badia natural protegida per la 
Punta de la Banya. L’entorn natu-

ral té una gran importància agrí-
cola i biològica, de la que se’n 
destaca la primícia ornitològi-
ca. 

Aquest emplaçament compar-
teix dos tipus de front lito-
ral, la costa del Montsià i la de 
l’Ebre.

Per una banda, la costa del 
Montsià es caracteritza per tenir 
un substrat rocós, poc abrupte i 
retallada, amb una forta pressió 
sedimentària deguda a les aporta-
cions torrencials, tot això sot-
mès pel retreballament dels tem-
porals. La proximitat del Delta, 
suposa una arribada important de 

Ortofoto Sant Carles de la Ràpita i la Bahía dels Al-
facs. 

Topografia del riu Ebre des de la  Plaça de Mequinença 
fins la desembocadura al Mediterrani, 1830.
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sediments, la qual cosa es tra-
dueix en una major regularitat 
de fons. El sol és format per 
les roques calcàries, conglome-
rats i gresos que poden arribar a 
aflorar per sota l’aigua en punts 
aïllats. El litoral és molt poc 
sinuós, a l’igual que el fons, on 
les aportacions locals de graves 
donen lloc a la formació de peti-
tes platges d’aquests materials. 
La batimetria reflexa un pendent 
suau fins al marge extern. El re-
cobriment sedimentari del fons  
és de sorres fines i graves fins 
uns 15 metres i després de fang 
sorrenc i fang tot al llarg de la 
plataforma deltaica.

D’altra banda, la zona del 
Delta de l’Ebre, correspon a una 
costa plana, amb absència d’aflo-
raments rocosos i platges tot al 
seu llarg. Les pressions que con-
dicionen la seva estabilitat i 
morfologia són en primer lloc, 

Antic plànol del territori de la Ràpita en iniciar-se 
les obres de la Nova i Reial Població 

Antic plànol del territori de la Ràpita en iniciar-se les obres de la Nova i Reial Població de Sant Carles 
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les inundacions esporàdiques 
produïdes per les avingudes del 
riu la deriva litoral, i, en se-
gon lloc, l’acció eòlica  i l’an-
tròpica aigües amunt del riu. La 
morfologia es completament pla-
na, exceptuant els camps de dunes 
i algun talús d’erosió a l’an-
tic front deltaic. El relleu de 
la costa és rectilini fora dels 
llocs a les badies, fletxes i bar-
res emergides. Cal remarcar que 
els canvis morfològics en aquest 
tipus de costa, poden produir-se 
en períodes de temps molt curts. 
El litoral està constituït per 
sorres fines. Les badies presen-
ten una distribució diferent, on 
hom hi troba sediments lutídics 
a fondàries molt febles.

 04.02.- Evolució històrica 
de la ciutat i la seva economia

La història de Sant Carles 
de la Ràpita la podem dividir en 
cinc etapes clarament diferenci-
ades. 

La primera cal que ens re-
muntem fins el s. IX, La Ràpita 
musulmana anomenada Ràbida o Ri-
bat, paraula àrab que significa 
“fortalesa militar i religiosa, 
habilitat per religiosos musul-
mans”. La Ràbida era un lloc sa-
grat i despoblat, una ermita mu-
sulmana i, al mateix temps, una 
fortalesa que serviria de lloc de 
vigilància, a través de la Torre 
de la Ràpita.

Amb la segona etapa del po-
ble sobre el 1097 els cristians la 
conquereixen, sota el regnat del 
Comte Ramon Berenguer III. Ra-
mon Berenguer III la va cedir als 
Monjos benedictins de Sant Cugat, 
els quals no s’acabaren d’esta-

Gràfic que ens aproxima a la planificació de la ciutat Emplaçament i distribució dels llocs importants i edi-
       ficacions oficials en els primers temps de la població 
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blir mai perquè els quedava massa 
lluny. A finals del s. XIII es fa 
un convent per a les monges Sant-
joanistes que fundaren el Reial 
Monestir de Santa Maria de la Rà-
pita. Anys més tard, a finals del 
s. XV aquestes l’abandonaren i es 
traslladaren a Tortosa tot fugint 
del perill de la pirateria. Tot 
i que la ciutat quedà deshabita-
da, les monges continuen essent 
les ames i senyores del territo-
ri. Durant aquesta època es duen 
a terme projectes de fortificació 
del Port dels Alfacs mitjançant 
quatre torres noves: la de Sant 
Joan, la Torre del Carregador de 
les Salines, la de Sant Cristòfol 
a la punta de l’Aluet i la del 
Codonyol, i es reconstrueix la 
torre de la Guardiola Vella, al 
cim del turó amb el mateix nom. 
Aquest seria el tercer període de 
la ciutat.

Ens trobem a la meitat del 
segle XVIII quan l’aspiració de 
fer navegable l’Ebre marca la 
història i  subseqüent  fracàs de 
Sant Carles com a ciutat. Aquesta 
seria la quarta etapa de la ciu-
tat. En els projectes il·lustrats 
del s. XVIII trobem la filosofia 
del desenvolupament econòmic que 
havia de sorgir a partir de la 
inversió en obra pública de mi-
llora de comunicacions i trans-
port, tant marítim com terrestre, 
i en la creació d’infraestructu-
res hidràuliques. El 1778, el rei 
Carles III permet el lliure co-
merç de Catalunya amb Amèrica. El 
desig del rei en convertir, d’una 
banda, el Port dels Alfacs  en un 
dels més importants de la penín-
sula i, d’altra banda, la Ràpi-
ta en  una gran ciutat portuària 
la qual havia d’esdevenir  base 
naval militar i comercial. Així 
doncs, es projectava la Ràpita 
com a  punt de sortida dels pro-
ductes d’Aragó cap a ultramar. 

Objectiu molt ambiciós que porta 
a  construir un moll d’abric per 
les embarcacions i una carrete-
ra paral·lela a la línia de la 
costa. És en aquest context quan 
Carles III ordena que al lloc de 
pescadors de la Ràpita fos cons-
truïda una nova ciutat, que en 
honor a ell s’anomenà Sant Carles 
de la Ràpita. La nova població es 
crea amb un planejament precon-
cebut i amb la programació per 
regir-ne la fundació o solucio-
nar-ne els problemes implícits. 

 Durant els regnats de Car-
les III i Carles IV totes les 
obres oficials estaven sota la 
jurisdicció directa de la Coro-
na. Tanmateix, el final del seu 
regnat i la decadència econòmica 
del país va suposar que les obres 
projectades inicialment comença-
des no s’acabessin, donant lloc 
així a una ciutat en moltes pre-
tensions que mai va arribar a és-
ser i en el seu lloc apareix un 
poble amb reformes a mig fer.

Aquest poble d’elevades pre-
tensions esdevé un poble l’econo-
mia del qual es basa amb l’agri-
cultura de secà, economia tradi-
cional municipi que perdurà fins 
el s. XIX. No serà fins el s. XX, 
coincidint amb la Primera Guerra 
Mundial, que el conreu d’arròs 
s’intensificarà. El fracàs del 
canal de navegació també va aju-
dar, ja que es va aprofitar per 
emprendre la construcció d’una 
àmplia xarxa de canals i sèqui-
es al llarg de l’ample dret del 
delta. Aquesta seria la cinquena 
etapa que marca el desenvolupa-
ment de la Ràpita

Les activitats relacionades 
amb el mar tenen un pes específic 
molt important en l’economia i en 
diferents sectors.

Des de sempre el port de 
Sant Carles de la Ràpita ha des-
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tacat per la seva importància 
tant alhora de construir un nou 
nucli poblacional com  a prin-
cipal font de riquesa. Per una 
banda, la seva situació privi-
legiada molt bona per la pesca, 
on s’ha viscut la evolució dels 
diferents tipus d’aquest art i la 
seva utilització. D’altra banda, 
la gran capacitat d’aquest port 
per embarcacions d’esbarjo i la 
zona esportiva han  resultant un 
atractiu més per al turisme. Fent 
que aquest darrer esdevenirs un 
dels pilars de la economia del 
poble.

Així doncs, podem concloure 
que el seu emplaçament ha fet de 
Sant Carles de la Ràpita el que 
és a dia d’avui, una ciutat amb 
mar i muntanya, de clima medi-
terrani suau al costat del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, in-
evitable barrera natural que ha 
contribuït a fer de la Ràpita un 
poble amb uns atributs molt pe-
culiars. 

 04.03.-Evolució urbanística 
de la ciutat

Des del punt de vista urba-
nístic podem parlar de dos mo-
ments destacats. En primer lloc, 
els inicis de consolidació, els 
antecedents dels projectes de 
les Noves Poblacions, i, un se-
gon lloc, a partir del s. XIX els 
nous projectes oficials en el que 
hi ha una evolució i ampliació 
del traçat urbà.

El nucli primitiu de la po-
blació s’inicia al voltant de la 
Torre de la Ràpita i del Mones-
tir de Santa Maria de la Ràpita. 
Després amb l’actuació borbòni-
ca s’eixamplarà vora el mar te-
nint com a eix principal, l’ac-

Plànol de la Ràpita del s. XVIII

Plànol de la Ràpita de darreries del s. XIX

Plànol de la Ràpita datat al 1909. 
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tual carrer de Sant Francesc i 
en horitzontal l’eix del carrer 
Sant Isidre direcció Amposta - 
Alcanar.

Quan començaren les obres 
oficials només hi havia les res-
tes de les primitives construc-
cions de la Torre de la Ràpita, 
el Monestir Benedictí de Sant Cu-
gat del Vallès i al davant de la 
torre hi havia un recinte tancat 
que es feia servir com a hort. 
Fora del recinte hi havia el Pou 
de les Figueretes i l’Era de les 
Monges. I repartides les quatre 
torres de vigia que es van cons-
truir. Estava tot en un estat de-
sert i abandonat.

L’emplaçament de la gran 
ciutat s’ubicà a sobre de ter-
renys que pertanyien a les mon-
ges, sobre terra ferma i rocosa, 
per donar bons fonaments als edi-
ficis. Tanmateix, el Canal resta-
va obert al nivell dels terrenys 
sorrencs que, tot i abaratir els 
pressupostos de les obres, a la 
fi fou una de les causes del seu 
fracàs. Les edificacions oficials 
van créixer a un ritme lent. Al 
1781 les obres queden suspeses i 
la planificació va quedar solament 
plantejada i els edificis sen-
se acabar. Durant aquesta època 
prevalien  unes idees  d’estètica 
heretades dels estudis tècnics 
del Renaixement complementats 
amb l’harmonia i la perfecció 
de l’estudi geomètric. La ciu-
tat concebuda per ser vista: la 
perspectiva i la uniformitat eren 
els dos trets característics. A 
partir de dos eixos principals 
i perpendiculars entre ells, es 
genera la trama urbana. En aquest 
creuer es troba el centre de la 
població, la plaça principal, la 
de les Alamedes, tractada com un 
gran saló, amb capçalera en semi-
cercle i emfatitzada la zona por-
xada. El saló intersecciona amb 

Plànol de la Ràpita de 1962

Plànol de la Ràpita de 1988

Plànol de la Ràpita de 2010
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un eix transversal, mar – munta-
nya, que s’obre cap a una segona 
plaça, la del Cóc, oberta cap al 
mar.

Fins el Pla General Metro-
polità de 1991, el procés edifi-
catiu es va anar fent dia a dia, 
de manera que la trama urbana  
s’expandia al mateix temps que el 
creixement constructiu es conso-
lidava. Als solars es constru-
eixen patis que més endavant es 
cobreixen i després s’aixequen 
altres plantes. A mitjans del se-
gle XIX s’aprecia un creixement 
al llarg del carrer Sant Isidre 
i al carrer Llarg. A finals de se-
gle i a causa de la construcció 
del Segon Canal de Navegació i 
el procés de Desamortització, la 
trama urbana s’amplià als car-
rers de darrera l’Església fins a 
la Carretera. A partir dels anys 
60, (1960), és quan comença l’ex-
pansió  d’urbanisme i l’edifica-
ció. Els blocs socials acollien 
a la majoria de la gent que vivi-
en en condicions infrahumanes en 
les seves cases velles, petites 
i poc higièniques. Aquestes ac-
tuacions es donaren en terrenys 
públics, per una part a la zona 
marítima, enfront el carrer Sant 

Rafel, les “Cases de Santa Ma-
ría  de la Ràpita”, i per l’altra 
a l’entorn de la via abandonada 
del Val Zafán. S’agregà el barri 
Espanyol al terme municipal així 
com el Poble Nou, el darrer ac-
tualment pertany al terme muni-
cipal d’Amposta. 

Després de la transició de-
mocràtica i, sobretot, després 
del fatal accident del Càmping del 
Alfacs l’estiu de 1978, s’acon-
seguí la Variant de la Carretera 
N-340 per l’exterior del poble. 
El municipi va aprovar dues fi-
gures de Planejament: Les Nor-
mes subsidiàries i, finalment, el 
Pla General d’Ordenació Urbana, 
que segons el seu tècnic redac-
tor, Estanislau Roca i Blanch, es 
“formulava diagramàticament un 
model territorial que consisteix 
resumidament en dues intervenci-
ons potents als extrems Nord (am-
pliació de port i marina) i Sud 
(finca Cros) dels assentaments 
urbans.” Es a dir, el pla dis-
tingeix clarament dues zones de 
la població en les que treballar 
la zona del port i la zona dels 
habitatges. 

Terme Municipal de Sant Carles de la Ràpita
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	 04.04.-El	medi	geogràfic

El terme municipal de Sant 
Carles no és un terme gaire am-
pli, i més, si ho comparem amb 
els que l’envolten, segurament, 
el fet que sigui dels últims mu-
nicipis a ser creats n’és la cau-
sa principal del seu poc abast. 
L’extensió del terme és de 50,90 
km2, encara que al nucli urbà en 
pertanyen 27, 1 Km2, la resta són 
de l’istme del Trabucador i la 
Punta de la Banya.

Pel que fa a la geomorfo-
logia no hi ha gaires accidents 
geogràfics. El relleu de la zona 
oest és on hi ha els cims més 
alts, la serralada del Montsià, 
i tot seguit, hi ha la plana cos-
tera que té un pendent màxim del 
20% que es va suavitzant a mesura 
que s’acosta al nucli urbà, pràc-
ticament pla, entre el 0%-10%, i 
la zona deltaica que comença on 
hi ha el Canal Marítim de Navega-
ció, tot i que aparentment sembla 
plana té un lleuger pendent infe-
rior al 5%.

Tot i que actualment està 
gairebé tot el territori urbanit-
zat, si parem atenció veurem que 
hi ha quatre barrancs que creuen 
la ciutat en sentit oest-est, que 
en alguna època degueren servir 
pel desguàs de la serralada del 
Montsià cap al mar. Els més des-
tacats són els que veiem a la 
imatge: el del Solito, el Barranc 
dels Penjats, el Barranc de l’Ai-
guassera i el Barranc del Bichat. 
El primer s’uneix amb el Canal 
Marítim de Navegació de Carles 
III. El Barranc dels Penjats que 
desaigua a la intersecció entre 
el dic del moll comercial i la 
primera platja del Pipi, la pri-
mera en la successió de platges 
de Sant Carles. El Barranc de 
l’Aiguassera que esta cobert en 
la major part del seu recorre-
gut també arriba fins una de les 
platges que hi ha al passeig, la 
platja del Capri. El Barranc de 
Bichat, també desemboca a la úl-
tima platja del terme municipal, 
la platja del Suís, però aques-
ta no s’hi pot arribar des del 

Topografia
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Passeig Marítim, sinó que es va 
des de l’antiga carretera N-340 
direcció Vinaròs. Per la part de 
llevant hi ha el Canal Marítim 
de Navegació i a continuació, ja 
a la plana deltaica, hi ha tot 
un seguit de canals, sèquies i 
desguassos que s’encarreguen de 
portar l’aigua del riu des del 
Canal  per poder cultivar gran 
part de l’extensió del delta.

Barreres naturals en la topografia del terme de Sant Carles de la Ràpita

Accessibilitat

 04.05.-Estructura de Sant 
Carles de la Ràpita

Tal i com podem observar hi 
ha molt poca superfície de sòl 
urbà, ja que la major part de-
gut a la naturalesa del lloc és 
sòl no urbanitzable. A l’oest hi 
ha la zona rocosa de la serra-
lada del Montsià i a l’est els 
terrenys pantanosos del delta. 
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Règim del sòl

Relació Plens i buits

El nucli urbà el trobem concen-
trat a la part sud est del terme 
amb contacte directe amb la línia 
del mar. Tot i que per la part 
nord, als afores del nucli urbà, 
és on es desenvolupen les princi-
pals  indústries així com granges 
i conreus de secà mentre que al 
nord est s’estenen els conreus de 
regadiu.

El model viari actual s’es-
tructura bàsicament a partir de 
l’antiga N-340 de la que van de-
rivant uns eixos perpendiculars. 
Aquests per la part de ponent 
connecten directament amb la va-
riant de la N-340, per l’exteri-
or del poble, i a llevant alguns 
acaben a l’avinguda dels Alfacs 
i altres a l’altura del Passeig 
Marítim, encara que aquest dar-



33

Front Marítim 

rer és majoritàriament peatonal. 
És també al llarg d’aquest eix, 
seguint el carrer Sant Isidre, on 
es concentren els principals lo-
cals comercials, ja sigui peti-
tes botigues de diferents tipus, 
immobiliàries, que amb el boom 
de la construcció van començar 
aparèixer de manera massiva, i la 
zona de tapes i bars, on hi ha el 
nucli de l’Eixample. Així doncs, 
per aquesta zona, a diferència de 
la major part del poble, la plan-
ta baixa està destinada a locals 
comercials.  

Com és habitual i com sol 
passar en els pobles costaners, 
el seu creixement passa també per 
guanyar terreny al mar. Si ens fi-
xem amb la següent imatge, podem 
veure aquesta notable evolució i 
com ha augmentat considerable-
ment la peça del Port dels Alfacs 
fins a tenir aquestes dimensions 
que delaten la gran importància 
del port, que tot i ser un dels 
més segurs de la Mediterrània, 
malauradament però, és un dels 
menys aprofitats.

Podem distingir diferents 
formes de creixement, creixe-
ment suburbà, antics allotja-
ments dels mariners i pagesos, 
que configuren el nucli antic, 
l’essència del poble. Una trama 
més ortogonal que comença a la 
part de l’Eixample i el que es 
podria considerar el nucli urbà i 
més als afores, diferents trobem 
tipus d’edificacions aïllades, 
tant plurifamiliars com unifami-
liars. El creixement suburbà es 
concentra bàsicament a l’entrada 
de la Ràpita per l’antiga N-340 
direcció València. És el carrer 
de Sant Josep, on apareixen les 
primeres construccions juntament 
amb les cases dels mariners i pa-
gesos, en aquells temps vora la 
mar, a la zona del port. L’expan-
sió de la població a finals del s. 

XIX, degut, en part, a la cons-
trucció del Segon Canal de Nave-
gació es va anar consolidant els 
primers anys del s. XX i a donar 
forma a la trama actual. Al vol-
tant de l’eixample i, sobretot, a 
la part litoral que dóna al Pas-
seig s’edifica la “nova població” 
de caràcter residencial caracte-
ritzada per construccions unifa-
miliars, adossades o aïllades, 
vivendes amb jardí o blocs de pi-
sos amb jardí tot adaptant-se a 
les necessitats que un poble tu-
rístic pot demanar, -sense en-
trar en si és el més adequat o 
no-. Aquestes darreres edificaci-
ons també les podríem diferenci-
ar segons els propietaris, doncs 
moltes són segones residències 
que acostumen a ubicar-se en ur-
banitzacions de vivendes ados-
sades (de caràcter més especu-
latiu), mentre que les vivendes 
unifamiliars particulars corres-
ponen als rapitencs que tenien 
un terreny el qual estava a les 
afores i amb el creixement urbà 
i desenvolupament econòmic de la 
població s’han acabat construint 
la seva vivenda unifamiliar aï-
llada i amb jardí. Com a curi-
ositat, aquesta tipologia edifi-
catòria que tenen jardí propi, 
acostumen a tenir piscina par-
ticular tot i la proximitat amb 
la platja. Amb el transcurs dels 
anys, el que va començar sent una 
segona residència, amb el crei-
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Relació Espais Verds - Front Marítim     

Equipaments 

xement de la ciutat i la posteri-
or urbanització ha propiciat que 
aquestes esdevinguin la primera 
residència.

La proporció entre els equi-
paments i la població s’ha anant 
anivellant més en el transcurs 
del temps. En l’actualitat s’es-
tà construint el primer audito-
ri, un centre de dia, i un nou 
IES ja que l’anterior s’ha quedat 
petit pel volum de la població, 
el cinema de moment haurà d’espe-
rar. La disposició d’aquests la  
trobem repartida al llarg del mu-
nicipi, però sobretot, a la part 
de ponent. Al litoral marítim, 
els equipaments, gairebé són in-
existents, la qual cosa és cohe-
rent ja que al Front Marítim tan 
sols han d’anar els equipaments 
relacionats amb el mar, és per 
això que la ubicació del pave-
lló firal a primera línia de mar 
dubto que sigui la més adequada. 
A més l’edifici en sí, ja per la 
seva rellevància té unes dimen-
sions importants i que tot i ser 
de vidre per tal de donar un im-
pacte visual mínim, és inevita-
ble no fixar-se i tapar una part 

Fotografia del Pavelló Firal a primera línia de mar.     

Fotografia vista des del mar del centre comercial “Les 
gavines” a primera línia de mar. Edifici pb+1pp.
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Formes de Creixement Urbà 

del port. El mateix passa amb el 
centre comercial “Les Gavines”, 
que està al costat del Pavelló.

 El sector més comercial es 
desenvolupa amb més intensitat a 
dos de les principals vies de la 
població, que són el carrer Sant 
Isidre, del que ja hem parlat an-
teriorment, i l’Avinguda de les 
Alamedes que enllaça amb el car-
rer Gorria.
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05.- La Façana Marítima de Sant Carles de la Ràpita

 05.01.-Evolució històrica 
de la línia de mar el port i el 
Passeig Marítim
 

La zona urbana del front ma-
rítim és de les que més ha can-
viat en el transcurs dels anys. 
L’acció de l’home que si inicial-
ment comportava la consolidació 
del territori i proteccions a la 
costa, amb el temps ha passat a 
invair decididament l’espai ma-
rítim com a emplaçament d’acti-
vitats urbanes per al recolzament 
i desenvolupament  de la ciutat. 
Així doncs, amb els anys s’ha gua-
nyat terreny al mar i s’ha anat 
embellint o, si més no, intentat 
treure’n el màxim partit de les 
vistes i el suau clima mediter-
rani. Amb el transcurs del temps, 
s’han fet projectes paisatgístics 
així com l’enjardina’t al Parc de 
Garbí, la construcció el Passeig 
Marítim, i actualment s’ha aca-
bat de desenvolupar una nova zona 
recreativa-esportiva, a la part 
nord del moll de Llevant, donant 

Plànol del Port dels alfacs amb un projecte de moll, 
octubre de 1782. Projecte que no es va arribar a fer 
executar mai

continuïtat a la primera línia de 
mar, que és La Marina.

El procés de desenvolupa-
ment del front marítim de la Rà-
pita va començar amb les primeres 
obres portuàries iniciades per 
l’empresa Pitarg el 1918, avui 
la zona de pantalans del Club 
Nàutic. L’any 1928, Monares va 
redactar el Projecte de saneja-
ment de la zona marítima de Sant 
Carles de la Ràpita. El resultat 
d’aquest projecte i dels poste-
riors ha estat guanyar terra al 
mar amb la finalitat de  confor-
mant el Moll de la Ribera. 

Al 1932, es va crear la Co-
missió Administrativa del Port 
dels Alfacs i es va construir un 
mur per atracar grans embarcaci-
ons, un magatzem per a les mer-
caderies, una petita grua i es va 
dragar un canal per al moviment 
de les barcasses, que carregades 
d’arròs, garrofes, bova, sal i 

Ortofoto de Sant Carles de la Ràpita resaltant el Front 
Marítim
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adobs, anaven i venien dels vai-
xells fondejats a la badia, cosa 
que donava lloc a petits tràfics 
comercials.

La primera gran extensió 
guanyada al mar es dona a  mit-
jans del s. XX, quan es comencen 
les obres del moll comercial.

Al 1942, D. Francisco Ayu-
si torna a redactar el projec-
te, però cal esperar fins el 1953, 
i cinc projectes reformats, per 
aconseguir el dic definitiu que 
es dedica al tràfics comercial i 
pesquer. L’any 1945 es redacta 
el Projecte de Sanejament de la 
platja dels Port de Sant Carles. 
Al 1950 D. Valeriano Martín Ovi-
edo redacta el Projecte Reformat 
de la construcció del Moll de la 
Ribera.

Al 1965, les obres de la 
dàrsena i del moll de la pesca 
donen al port l’aspecte final que 
permet la construcció de l’es-
pigó per atracament de pesquers 
i, finalment, l’any 1978, el moll 
adossat a contradic.

A partir del 1984 es realit-
zen un seguit d’obres d’infraes-
tructura  del port que consistei-
xen en: la dàrsena per a vaixells 
de subministrament, el pantalà i 
la prolongació de l’espigó-moll 
de la pesca de 100 metres de lon-
gitud i amb la mateixa alineació 
de l’espigó, el moll claraboia 
adossat al dic de ponent. 

Evolució de la zona del Mollet

La Casa del Mar de l’Institut Social de la Marina. Fins 
els anys vint tota aquesta zona era mar.

El Passeig Marítim, les platges amb els espigons pro-
tectors i la zona turística en una nova fase de l’ei-
xample de la Ràpita

Vista aèria del front mariner des de la zona portuària 
dins a la fàbrica del ciment
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versari d’aquell fet històric. 
   A partir d’aquest moment 

es comença a treballar amb la 
construcció d’un Passeig Marítim 
que fos capaç de donar continuï-
tat amb la ciutat, tot creant-se 
una sèrie de noves vies urbanes 
ben pavimentades i algunes edi-
ficacions, bàsicament de caràcter 
residencial. Es segueix el Pla 
General de 1991, i es necessa-
ri enderrocar les construccions 
de primera línia de mar, tret 
d’aquelles que estaven protegi-
des, com és el cas del Far de la 
Punta de la Senieta. Si ens fixem 
amb les primeres imatges del Pas-
seig semblava no tenir cap tipus 
de continuïtat amb la resta de 
municipi, però amb el posterior 
creixement urbà s’han anat lli-
gant els diferents components i 
intentant assolir certa continu-
ïtat amb els paviments i elements 
urbans. 

Actualment, el Passeig Ma-
rítim és un traçat continu que 
uneix el port pesquer, el port 
comercial, el club nàutic i totes 
les platges del municipi, o sigui 
que, ressegueix tot el perfil cos-
taner i a la vegada s’obre al po-
ble de Sants Carles de la Ràpita. 
Podríem dir que el Passeig esdevé 
un ens unificador entre el per-
fil maritimo-costaner i el traçat 
urbà del poble, ja que ha anat 
creixent al llarg del passeig 
afegint vivendes, hotels, bars, 
terrasses,... desenvolupant-se 
cara al mar ja que fins al moment, 
i com ja he dit, el municipi en 
donava l’esquena.

Així mateix es realitzen 
diverses ampliacions com són el 
moll adossat al contradic, l’am-
pliació en planta de la segona 
alineació del dic de Llevant i el 
moll comercial, adossat a l’úl-
tim tram del dic de Ponent entre 
l’esplanada del Moll Comercial i 
el morro del dic.

Poc a poc, apareix la cons-
ciència ciutadana sobre el valor 
de l’espai públic en relació amb 
la zona costera i canvia el ca-
ràcter agrícola i  rural, que fins 
aleshores es vivia d’esquena al 
mar per por dels temporals i la 
mentalitat dels temps.

Aquest canvi es tradueix 
amb l’edificació de l’espai buit 
enfront els carrers de Sant Pere 
i Sant Rafel on es construei-
xen les vivendes “Santa Maria de 
la Ràpita”, 1962 i més tard, el 
1978, la Casa del Mar juntament 
amb uns enjardinaments fins a la 
zona de moviment portuari. També 
es porten a terme els enjardina-
ments entre els carrers de Vista 
Alegre, Dàrsena, i del Carme fins 
a l’Avinguda dels Alfacs en la 
llarga extensió que va des del 
Club Nàutic fins l’edifici que va 
ser la Creu Roja del Mar, situat 
a l’entrada del port pesquer.

La preocupació del Front Ma-
rítim era inexistent, totes les 
obres portuàries que s’havien fet 
fins el moment eren per ampliar 
el port amb finalitats comerci-
als, no és fins a finals del s. XX 
que apareix la necessitat d’ar-
reglar aquest Front Marítim amb 
una altra finalitat, el turisme. 
Així doncs,no és fins el 1989 que 
s’urbanitza el Parc de Garbí, un 
altre dels espais guanyats al mar 
on es va instal·lar un monument 
que recorda l’expulsió dels mo-
riscs pel Port dels Alfacs, l’any 
1610, amb motiu del Congrés In-
ternacional sobre el 380è ani-
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 05.02.-Pla general d’Orde-
nació Urbana del 1991

 Als anys 80 s’inicien les 
dècades de major creixement i 
desenvolupament per la ciutat de 
Sant Carles de la Ràpita. L’impa-
rable creixement de la població 
necessita d’un model que marqui 
unes pautes coherents i faciliti 
un creixement controlat.
 Abans del Pla General de 
1991, Sant Carles de la Ràpita 
era l’únic municipi turístic de 
Catalunya sense un Pla General 
d’Ordenació Urbana. L’Ajunta-
ment encarrega la redacció del 
PGOU a l’equip tècnic encapça-
lat per l’arquitecte Estanislau 
Roca. Aquest ja coneixia el mu-
nicipi donat que va ser ell i el 
seu equip els que van projectar 
el Parc de Garbí i el Passeig 
Marítim. Citant directament les 
paraules de l’arquitecte al qual 
fou encomanat el PGOU:

“L’objectiu d’aquest docu-
ment serà ordenar amb una idea 
de futur el desenvolupament de 
les edificacions de la nostra Ciu-
tat, amb els espais lliures cir-
cumdants que calgui, les àrees 
d’equipaments necessàries, es-
pais verd i protegir fora de la 
Ciutat els terrenys rústics, or-
denant també les possibles cons-

truccions al camp, de manera que 
tot el conjunt del municipi, fóra 
comanat agradable i de la que po-
guéssim gaudir tant els Rapitencs 
d’avui.”1

Malgrat tenir un clar ob-
jectiu i les bones intencions 
inicials, que segons el meu punt 
de vista també eren les neces-
sàries i correctes, el resultat 
final, i tenint en compte com és a 
dia d’avui la Ràpita, crec que no 
s’han assolit els objectius ini-
cials. Tot i haver una “bondat” 
alhora d’evitar les massives i 
altíssimes construccions fruit 
de l’especulació immobiliària 
que sovint trobem al litoral del 
país, no treu que en alguns trams 
del pre-litoral hi trobem cons-
truccions de fins a planta baixa 
+ set planta pis. - Sincerament, 
dubto molt que a la Ràpita li fes 
falta o algun favor tenir blocs 
de pisos d’aquestes caracterísi-
tiques, tot el contrari, no feia 
falta.- 

 En el PGM calia tenir en 
compte que Sant Carles és un mu-
nicipi turístic residencial, 
amb tota la trama d’hostaleria 
i comercial que això comporta 
que disposa d’un port pesquer 
molt important i diversos cor-
reus agrícoles i petits assen-
taments industrials. És per això 

Imatge del Pla General d’Ordenació Urbana de 1991.
Dibuix del Dr. Arquitecte Estanislau Roca.
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que l’ambiciós PGM del 1991 es 
centra amb dues fortes interven-
cions qualitatives situades als 
dos extrems de l’actual nucli 
urbà. La primera, es propicia al 
nord de la població i començaria 
la promoció de sóls de desenvo-
lupament urbà configurant la nova 
entrada a Sant Carles. Es forma-
litza l’accés donant ènfasis a 
la funció de portes de la ciutat 
amb una disposició simètrica de 
volums edificats disposant d’un 
sistema de parcs i jardins re-
forçant més netament la voluntat 
d’ordenació.

La segona actuació que es 
planteja és la de la Vila del Far 
i les urbanitzacions situades a 
ponent de l’avinguda de la Val de 
Zafán. També inclou la reforma 
del casc antic per potenciar la 
iniciativa privada i reactivar la 
ciutat a partir de la conversió 
en avingudes d’una sèrie de vials 
importants juntament amb la po-
tenciació de la Plaça Carles III 
com espai d’alta centralitat. 
Aquestes dues avingudes urbanes 
que van de nord a sud i creuen la 
ciutat, són l’antiga N-340, ac-
tualment el carrer Sant Isidre, 
i l’antiga Val de Zafán. Així ma-
teix, es milloren les zones on es 
desenvolupen les activitats pes-

queres i portuàries allà on són. 
Per poder realitzar aquest últim 
punt, el Pla Especial d’Ordena-
ció que es redacta s’havia de fer 
paral·lelament amb el de la Di-
recció General de Port i Costes 
de la Generalitat.
En tot cas i al llarg de tot el 
procés, es va propiciar la pro-
tecció absoluta dels valors na-
turals i paisatgístics.
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06.-El Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita
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 06.01.- El Passeig Marítim 
geometria planta i seccions
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Diagrama que relaciona els diferents usos i desnivells segons les seccions del 
Passeig Marítim
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 06.02.- El Passeig Marítim 
Sant Carles de la Ràpita 
característiques de      l’espai 
litoral
 

Que el territori confini amb 
el mar presenta unes caracterís-
tiques molt específiques, doncs 
és on entren amb contacte el medi 
marí i el medi terrestre, esdeve-
nen un. Això fa que aquesta vora 
litoral sigui constantment remo-
delada tant pel mar amb el seu 
onatge, com pel vent que porta 
materials de la superfície de les 
platges i va conformant els di-
ferents espais. És per això que 
el medi on es troba és la raó de 
ser del Passeig Marítim. Ente-
nem, doncs, que el Passeig Ma-
rítim és l’element definitori de 
la utilització humana del ter-
ritori situat al límit entre el 
medi terrestre i el marí. Cal ser 
conscients que aquests elements 
de vora acaben sent, en realitat, 
la façana del territori i asso-
leixen un paper de gran trans-
cendència en la caracterització 
formal i subjectiva de les àrees 
que limita.

El bon clima del mediter-
rani influeix directament en la 
superpoblació de la zona costera 
dels darrers anys. Doncs l’ús re-
sidencial, i majoritàriament, el 
turístic és el que ocupa en gran 
part el Passeig de Sant Carles 
de la Ràpita on hi ha un seguit 
d’urbanitzacions, apartaments, 
vivendes unifamiliars aïllades i 
dos hotels. Tot i que amb el pas 
dels anys, i, com ha conseqüència 
del creixement del traçat urbà, 
cada cop més, el mateixos habi-
tants de Sant Carles s’han anat 
desplaçant a la vora del mar per 
viure-hi durant tot l’any, so-
frint les contradiccions que su-
posa viure entre els dos modes de 
vida, el local i el turístic.

El 1989 s’executa el pro-
jecte del Passeig Marítim de Sant 
Carles on el principal motiu és 
condicionar els accessos públics 
a la costa de manera ordenada i 
coherent, intentant que l’expan-
sió de la indústria turística i 
la possible mancança de sensi-
bilitat mediambiental afecte el 
mínim possible al front marítim 
de Sant Carles de la Ràpita. A la 
vegada s’espera que aquest lli-
gui el creixement urbà de la po-
blació.

Així mateix, el projecte del 
Passeig Marítim també va inclou-
re la millora de les platges i 
de tot el Front Marítim. Això es 
posà de manifest d’una banda amb 
la construcció d’espigons semi 
submergits, per defensar la cos-
ta i protegir-la enfront l’ero-
sió i temporals; amb l’ampliació 
de les platges amb el condiciona-
ment i ordenació de la utilitza-
ció d’aquestes i l’enderrocament 
de construccions situades sobre 
les platges que desmereixien el 
litoral a la vegada que reduïen 
les dimensions de les platges. 
Amb el Passeig Marítim s’acon-
seguí la revaloració de la faça-
na marítima i crea un nou habi-
tat tot millorant les condicions 
de vida. Tanmateix, amb la cons-
trucció del Passeig Marítim es 
va facilitar l’accés al litoral 
i aquestes actuacions van ser du-
tes a terme per tal de preservar 
els valors de la costa i afavorir 
el seu equilibri natural.

Les característiques fisio-
gràfiques de la vora de la costa 
de Sant Carles vénen donades pel 
fet d’existir la Badia dels Al-
facs. Aquesta és una amplia ba-
dia plana que queda protegida pel 
braç de la Punta de la Banya i, 
com a conseqüència, el moviment 
de l’aigua del mar és molt pla-
ner, no es caracteritza per grans 
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onades i temporals de mar brus-
cos, ja que es tracta d’un mar 
semi tancat.

Les platges i l’accés a 
aquestes és una qüestió important 
que ressol en el Passeig atenent 
a la demanda de la seva utilit-
zació però sense produir un de-
teriorament de la situació natu-
ral de les platges. Es facilita 
l’accés ordenat, però, en tempo-
rada d’estiu, sembla inevitable 
mantenir-ho, ja que la confluèn-
cia de molts banyistes que volen 
accedir a les platges deixant el 
cotxe el més prop possible, pro-
voca aglomeracions importants de 
cotxes i gent a hores punta i en 
les principals vies d’accés a la 
zona de platges. Aquest fet re-
percuteix directament en les zo-
nes urbanitzades properes a les 
platges dificultant l’accessibi-
litat dels mateixos veïns.
El Passeig té un caràcter ben 
definit en el que hi destaca la 
seva linealitat si ho mirem a 
la planta, així com també podem 
apreciar que la seva forma ve de-
finida en forma de peça que rema-
ta la façana i la trama urbana 
de l’ambient marítim. El Passeig 
Marítim és un element de doble 
funció. Per una banda, com ele-
ment urbà que serveix per faci-
litar i garantir l’ús públic del 
litoral i, per d’altra banda, com 
element de protecció per evitar 
futures alteracions de la costa, 
que en el cas de la Ràpita queda 
en segon terme, ja que, com ja 
hem dit, aquesta queda protegida 
pel braç de la Punta de la Banya.
Gràcies a la peatonalització del 
Passeig s’aconsegueix la princi-
pal raó de ser que és PASSEJAr, 
doncs, la major part està reser-
vat per els vianants tal i com ho 
veiem a través de la seva orde-
nació, tret f’un tram 
on és inevitable el tràfic rodat 



50

prioritàriament, a les necessi-
tats derivades dels usos col-
lectius i propis del Passeig amb 
instal·lacions que afavoreixen 
el gaudir del litoral  i espe-
cialment  de les platges. També 
s’hi agrupen serveis com poden 
ser el cas de les fonts a deter-
minats punts.

 Pel que fa a l’enllumenat 
públic, tot i havent-ne, és in-
suficient, sobretot en el tram de 
la passera. Així mateix, hi ha 
serveis d’abastament d’aigua, 
clavegueram, energia elèctrica i 
enllumenat públic quedant inte-
grat en l’ urbanització general.

per abastir l’accés amb cotxe als 
veïns de la zona. Aquest tram co-
incideix on hi ha l’Hotel Juanito 
Platja, però hi ha un pas alter-
natiu, una passera, d’ús exclu-
sivament per a vianants situada 
just davant de l’hotel i elevada 
sobre del mar. Com hem dit, al 
Passeig no hi ha accés de tràfic 
rodat, sí que hi ha la previsió 
d’accés de vehicles motoritzats, 
però només aquells destinats a 
serveis, ja siguin de bombers, 
ambulància,  recollida de bros-
sa, neteja passeig i platges. Els 
accessos són controlats i exclu-
sius per a ells i es localitzen 
de la manera més eficient i amb 
menys interferències per afectar 
el mínim l’ús normal del Passeig.

El traçat i la geometria 
del Passeig responen a la volun-
tat d’harmonitzar amb el paisat-
ge natural.  És per això que el 
Passeig s’integra al seu entorn i 
aconsegueix que l’ordenació i el 
disseny ens resulti harmònic amb 
el paisatge en el qual s’insereix 
i, en especial, amb els elements 
naturals del territori i de la 
costa, les platges, la vegetació 
i, puntualment, els elements ro-
cosos. 

El Passeig és un element de 
descans i relaxació en front el 
mar. La característica urbana 
s’assoleix relacionant-se degu-
dament amb l’entorn urbà i els 
equipaments. És per això que no 
té sentit disposar d’equipaments 
que no tinguin relació amb la 
costa, per aquesta raó hi trobem 
algun bar i restaurant que només 
estan oberts en temporada d’es-
tiu al igual que els dos hotels. 
La zona d’activitats nàutiques 
d’esbarjo i esportives relacio-
nades amb el mar es troba, com és 
habitual, a les proximitats del 
club nàutic.

El Passeig Marítim atén, ImatgeS del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita
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 06.03.- El Passeig Marítim 
Sant Carles de la Ràpita carac-
terístiques de l’espai públic

El Passeig Marítim es ca-
racteritza per la seva condició 
d’espai públic d’ús col·lectiu. 
És l’espai que facilita i garan-
teix l’accés al mar, el que per-
met gaudir de les àrees litorals 
i, en especial, del pas per la 
costa de Sant Carles de la Rà-
pita. No ens oblidem que és un 
espai públic singular per la qua-
litat ambiental i el medi pel que 
discorre, doncs és un dels llocs 
preferits pels habitants de Sant 
Carles així com pels turistes. 
També és destacable el fet que es 
donin unes qualitats intrínse-
ques només degudes a la presència 
del mar, la sensació de llibertat 
i l’obertura al medi natural que 
prefiguren i reforcen el caràcter 
de l’espai de relació. 

És un espai públic i complex 
pel seu doble caràcter urbà i ma-
rítim. D’una banda, la seva forma 
s’adapta a les condicions natu-
rals harmonitzant amb el paisat-
ge i participa en primera fila amb 
el paisatge costaner. D’altra 
banda, el Passeig s’integra al 
medi urbà atenent a les funcions 
i circumstàncies en les quals es 
troba. És per això que hi ha un 
tram d’accés rodat així com l’ac-
cés al passeig es pot fer des de 
diferents carrers que s’allar-
guen fins al mateix.

L’escala, el ritme i la ge-
ometria del Passeig s’acomoden a 
les circumstàncies específiques de 
cada tram donant com a resultat 
final un Passeig respectuós i co-
herent amb el seu medi.  Ho per-
cebem en el seu traçat i disseny, 
en el qual hi ha una voluntat 
de flexibilitat i adaptabilitat 
als diferents usos que al mateix 
temps d’oferir tranquil·litat 

també ens resulta suggerent en 
la seva utilització. El Passeig 
en relació a l’escala humana està 
bé perquè té unes dimensions pro-
porcionals a la nostra escala i 
no és que siguin exagerades, però 
en referència al Front Marítim 
de  Sant Carles, i la importància 
d’aquest, no és proporcional.

La ubicació condiciona les 
característiques de l’ordenació 
del Passeig, això és evident. El 
Passeig de Sant Carles de la Rà-
pita es troba en un territori pla 
que disposa de platges algunes am-
ples i extenses d’altres no tant, 
de manera que permet que l’or-
denació d’aquest espai marítim-
terrestre sigui també a través 
d’un Passeig de mesures genero-
ses. El clima és un altre factor 
que  incideix directament així 
com la seva orientació, fets que 
afecten directament al grau i ti-
pus d’utilització tot concretant 
les necessitats que se’n deriven, 
les zones més protegides al sol, 
al vent,... Per això, i segons la 
utilització humana, el territori 
ens indica, d’un costat, les fun-
cions per atendre i per l’altra 
les mesures de protecció a tenir 
amb compte. És per això que hi 
ha els serveis necessaris per al 
bon ús de les platges com són els 
llocs de socorrisme a cada platja 
així com serveis higiènics i qui-
osquets per les begudes que obren 
en temporada d’estiu. 

La relació del sistema de 
circulació i el transport condi-
ciona l’accessibilitat  dels ciu-
tadans al Passeig. Així doncs, a 
la zona inicial d’accés al Pas-
seig, al Parc de Garbí, hi ha 
un gran pàrquing i els carrers 
que arriben perpendicularment al 
passeig també es pot aparcar, tot 
i que, en temporada alta resulten 
insuficients -de fet en temporada 
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alta, la Ràpita en sí mateixa, 
resulta insuficient-.

Les construccions del front 
urbà que serveix al Passeig en 
configuren el marc així com ma-
joritàriament les construccions 
residencials i els elements sin-
gulars influeixen  decisivament 
en conformar aquest espai públic 
urbà que és el Passeig Marítim. 
L’accés principal a aquestes edi-
ficacions no és directament des 
del Passeig sinó que sempre és 
des d’un carrer paral·lel o per-
pendicular aquest. Des de les ma-
teixes edificacions, tot i que es 
pot accedir al Passeig directa-
ment,  sovint és a través d’un 
jardí que separa l’espai privat 
del públic amb un mur de pedra 
natural, mur que és constant a 
tota la vora del Passeig però el 
qual va variant la seva altura. 
El fet que les construccions es-
tiguin enretirades afavoreix a 
l’assolellament del Passeig en 
el qual hi ha molt poques zones 
d’ombra, només les dels arbres 
col·locats de manera intenciona-
da. La majoria dels habitatges 
que trobem al voltant del Pas-
seig són de colors clars, tonali-
tats blanques i colors ocres que 
sovint combinen amb cobertes de 
teula color terracota. Les edifi-
cacions no són gaire altes, màxim 
planta baixa més dos planta pis, 
tret en els blocs situats al final 
del Passeig que són construcci-
ons més denses i amb més alçada, 
planta baixa més quatre plantes 
pis que en aquest cas sí les po-
dem considerar com edificacions 
altes.

Com podem apreciar, l’ús re-
sidencial caracteritza gran part 
del Passeig Marítim. Aquest ca-
ràcter de zona residencial, ja 
sigui permanent o turístic en al-
guns casos, d’alguna manera és el 
que decideix la incidència dels Imatge del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita

serveis públics que, com hem dit, 
obren en temporada, quan el grau 
d’utilització del mateix és més 
alt. El fet que els pocs esta-
bliments només obrin en tempo-
rada d’alguna manera limita que 
el Passeig només tingui “vida” 
a l’estiu, sense desmerèixer el 
lloc i molt menys el seu ús 

                   PASSEJAR.

06.04 El Passeig Marítim de 
Sant Carles de la Ràpita i els 
seus condicionants

Situació geològica:
 El Passeig de Sant Carles 
de la Ràpita, està situat en una 
àmplia badia que proporciona di-
verses oportunitats alhora de de-
senvolupar-lo. Això ve donat per 
la morfologia de la plana coste-
ra de manera que les caracterís-
tiques fisiogràfiques del Passeig 
condicionen directament les se-
ves possibilitats en el seu tra-
çat. Així doncs, es tracta d’un 
passeig molt planer amb uns in-
crements d’alçada molt suaus. El 
Passeig, però, està elevat sobre 
el nivell de la platja per evitar 
inundacions i d’altres possibles 
problemes. La vora del litoral 
dóna pas majoritàriament a plat-
ges amples, d’una profunditat de 
fins a 25m. Les platges responen 
a la demanda segons la seva uti-



53

lització, així com els serveis 
corresponents tant per accessi-
bilitat, amb rampes d’accés a les 
platges, serveis higiènics por-
tàtils, almenys un per platja, 
i quiosquets per la venda de re-
frescos. Hi ha un tram del Pas-
seig, prop del Far de la Senieta, 
on hi ha una zona rocosa amb pe-
tites cales on hi trobem un petit 
mirador, anomenat “La Glorieta”, 
que trenca amb la linealitat del 
Passeig i suposa un lloc per des-
cansar i seguir contemplant el 
paisatge amb una lleugera brisa 
marina.

Orientació
 El Passeig està orientat a 
sud-est. A més, no disposa de 
construccions veïnes que li fa-
cin ombra, de manera que té mol-
ta llum natural. Aquesta orien-
tació, com ja he dit, és molt 
bona perquè rep el sol durant les 
primeres hores del matí, que és 
quan la gent va a la platja i  
també la major part del dia coin-
cidint amb les hores de major ús 
de la platja. Com a contraparti-
da, el Passeig ha de tenir zones 
amb ombres pel benestar dels usu-
aris. Les ombres vénen donades 
pels arbres que anem trobant al 
llarg del Passeig amb una franja 
lineal densificada en determinats 
trams amb més caràcter de descans 
i contemplació, marcats per ele-
ments singulars. 

Els usuaris dominants
 El fet que les segones re-
sidències dels ciutadans del mu-
nicipi hagin esdevingut la resi-
dència permanent, ha provocat que 
siguin aquests usuaris dominants 
juntament amb els turistes. Tot 
i que aquests solen ocupar els 
habitatges que hi ha a la part 
superior del Passeig Marítim. 
Igualment, durant els caps de Imatge del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita

setmana és una zona freqüentada 
per turistes de curta estància, 
que només vénen a passar el dia. 
En contrapartida pels habitants 
que estan la resta de l’any, els 
establiments així com els quios-
quets de les platges i els bars, 
restaurants, i hotels només es-
tan oberts sis mesos l’any, tret 
l’hotel Miami Platja, coincidint 
que està més pròxim al casc urbà, 
que obre tot l’any.

 06.05.- El Passeig Marítim 
Sant Carles de la Ràpita i la 
seva composició i ordenació 

La composició 
Les amplades responen a les 

necessitats de passejar, contem-
plar el mar, descansar de mane-
ra sempre agradable i evitant la 
monotonia. L’ample del Passeig 
de la Ràpita varia entre els 9m 
i 25m, i els 15m és la dimensió 
dominant. Aquesta amplada mitja, 
donat que la topografia és pràc-
ticament plana, permet que en el 
seu recorregut hi hagi varietat 
de traçats i composicions longi-
tudinals que marquen un ritme i 
les principals àrees de descans. 
No oblidem que el Passeig tot i 
estar destinat als vianants i que 
en cap cas hi ha un carril bici 
ni la seva prohibició, sovint els 
seus usuaris van amb bicicleta o 
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patins.
El Passeig està en un pla 

elevat sobre la línia de la plat-
ja, preservant-lo de l’arena de 
la platja i evitant, així, pos-
sibles inundacions. Aquest des-
nivell no es constant. La platja 
del Capri està més o menys a ni-
vell del carrer, descendint uns 
40 cm mitjançant una rampa. Ens 
trobem entre 1m - 2m de desnivell 
a les platja de “Les Delícies”, 
la platja del Far, i una part de 
la platja de l’Aiguassera. Sobre 
uns 6m - 9m de desnivell a la 
platja de l’Aldea Blanca, la part 
nord de la platja de l’Aiguas-
sera, i la platja del Juanito. 
Aquests desnivells es salven en 
forma de talussos o murs, definint 
la secció segons les caracterís-
tiques naturals i urbanes de cada 
tram.

El ritme i la geometria vé-
nen marcats per elements que in-
tegren el Passeig. És interes-
sant veure com aquest ritme el 
trobem en la composició, i que 
al mateix temps és conseqüent amb 
l’escala i el caràcter del Pas-
seig. El paviment marca la conti-
nuïtat al llarg del Passeig i al 
mateix temps marca una direccio-
nalitat que et porta a les vistes 
amb la platja i el mar. L’escala, 
que és molt important alhora de 
sentir-nos a gust, doncs, respon 
a les principals funcions d’uti-
lització i característiques del 
Passeig.

Per la seva composició i la 
proximitat directa a l’entorn 
urbà, el Passeig és un espai pú-
blic col·lectiu de caràcter urbà.

El disseny
La unitat s’afirma gràcies a 

l’atenció de les variades condi-
cions que es presenten en cada 
tram del Passeig. Aquest presen-

ta un traçat continuu i variat, 
permetent descobrir però també 
orientar-se i oferir la possi-
bilitat de caminar per un medi 
agradable i divers. El tracta-
ment de les vores, els diferents 
paviments, els desnivells, els 
elements vegetals, mobiliari, 
elements ornamentals,... estan 
enfocats a donar a la composició 
del Passeig un sentit d’unitat 
dintre de la varietat. 

Al llarg del Passeig només 
hi ha una zona verda, situada al 
tram final, davant la urbanitza-
ció de les Delícies. Es dóna per 
dos motius, d’una banda per sua-
vitzar l’impacte visual del con-
tundent bloc de pisos de planta 
baixa més quatre plantes pis i, 
d’altra banda, la vegetació fa de 
barrera enfront el soroll de la 
via pública a la que es troba que 
és força transitada, l’antiga 
N-340. A la resta del Passeig hi 
ha arbres en llocs puntuals que 
es densifiquen a les zones on hi 
ha bancs per seure i així fer om-
bra. Les espècies vegetals estan 
completament adaptades al clima, 
són del lloc i també de fàcil 
manteniment. Bàsicament són pal-
meres i pins, arbres de fulla pe-
renne que donen ombra durant tot 
l’any.

Els paviments
Destaquem quatre tipus de 

paviments. El paviment continu 
formigó, amb els junts correspo-
nents, la pedra natural de tall 
regular del tipus Ceina o similar 
i acabat esmolat de dimensions 
(40x80x4)cm, grava beix (diàme-
tre > 2cm) i paviment de gespa. 
Els paviments són neutres i de la 
zona. Amb la combinació d’aquests 
s’aconsegueix proporcionar dife-
rents sensacions segons convin-
gui diferenciant els espais. La 
zona central del Passeig combina 
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el formigó amb fileres transver-
sals de peces de pedra natural 
que va interrompent la continuï-
tat del Passeig subtilment i que 
al mateix temps si les segueixes 
amb la vista et van marcant la 
direcció per veure el mar. En els 
extrems de la secció, acaba amb 
una filera de peces de pedra na-
tural al mateix nivell a la part 
interior mentre que a la part ar-
ran de terra exterior, sovint ho 
combina amb varies fileres de pe-
ces de pedra natural, coincidint 
amb la zona de descans i con-
templació del medi marí, marcant 
així els diferents recintes. Tot 
seguit trobem el mur que marca el 
final de cada tram. Aquest està 
format per pedra natural irre-
gular que acaba amb una peça de 
pedra com element de remat en el 
mur que hi ha de separació entre 
el Passeig i els dos àmbits.

Les vores i desnivells
Les peces de remat dels 

tractaments superficials són ob-
jecte d’atenció especial per la 
seva repercussió visual i estè-
tica aconseguint una bona dis-
posició constructiva. Consisteix 
amb un mur de pedra natural de 
40cm d’ample. Com podem apreci-
ar, la homogeneïtat en l’ús dels 
materials i solucions fa que la 
línia del front marítim des del 
mar quedi desdibuixat i tot i que 
es veuen els murs de pedra, no 
percebem a quin espai entremig 
pertany.

El disseny del mobiliari, 
elements i instal·lacions.

La disposició dels elements 
urbans que composen el Passeig, 
bancs, papereres, fonts d’aigua 
potable, arbrat, enllumenat, no 
vénen marcats tant per l’ampli-
tud, sinó més aviat, pel seu ús. 
Per exemple, la distribució dels Imatges del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita

arbres passa de tenir-los dispo-
sats en una filera al costat de 
la platja a desdoblar-se i tenir 
dues fileres, una a cada costat 
del Passeig. També hi ha elements 
singulars que emfatitzen les zo-
nes de descans i de mirador on 
sovint hi ha nens jugant. Aques-
tes les anem trobant en diferents 
trams del Passeig marcades, d’al-
guna manera, per la geometria del 
lloc, d’una manera orgànica do-
tant-les, així, de personalitat 
pròpia. Aquests elements singu-
lars, tenen una importància re-
lativa, hi són, però no són els 
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protagonistes del Passeig.

AL llarg del Passeig trobem 
tot el mobiliari que resulta ne-
cessari per la còmoda i segura 
utilització del Passeig. Hi ha 
bancs en punts dintre i fora del 
recorregut, i en àrees d’ombra 
que és el que ens interessa a 
l’estiu. Tot i que els bancs no 
són gaire abundants, tampoc és 
un problema, ja que el mur que 
separa la platja del Passeig so-
vint es pot fer servir per seure, 
descansar i contemplar. Hi ha dos 
models de bancs diferents, el de 
pedra natural que ocupa la ma-
jor part i banc de xapa perfora-
da. També hi ha papereres i fonts 
d’aigua potable en el transcurs 
d’aquest. A les platges hi ha les 
dutxes i rentapeus i també trobem 
uns mòduls de serveis higiènics.  

Al costat de la entrada de 
cada platja hi ha una senyal on 
posa el nom d’aquesta. Trobem més 
senyals, aquestes de prohibit 
l’accés, a la part inferior dels 
carrers que donen al passeig.

La il·luminació és constant 
al llarg del Passeig de manera 
que hi ha la intensitat suficient 
per poder caminar còmodament i 
amb seguretat, però  a les zones 
de descans és insuficient i s’hau-
ria de reforçar per mantenir el 
confort. Les platges però, no 
estan directament il·luminades. 
Les lluminàries utilitzades són 
el mateix model en el seu trans-
curs, uniformitzant al màxim els 
diferents elements. 

Es tracta d’un Passeig amb 
àrees característiques que enri-
queixen el seu conjunt. D’altra 
banda, hi ha les zones que afavo-
reixen el descans, la contempla-
ció del mar i en aquestes àrees 
inclús hi ha zones específiques 
per realitzar alguna activitat 
com jugar o comunicar-se. Imatge del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita
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06.06.- El Passeig Marítim 
Sant Carles de la Ràpita i el 
traçat urbà colindant. 

El medi litoral i el traçat 
urbà. 

El Passeig es troba entre 
dues tipologies que tenen a veure 
en el moment de la seva construc-
ció. D’altra banda, en el moment 
inicial, el Passeig estava situ-
at als afores de la ciutat, on 
hi havien horts per al cultiu de 
fruites i poca cosa més, tot i 
ser considerada una àrea de sòl 
urbanitzable, és a dir, zona ur-
bana per al futur creixement de 
la població. Així doncs, ente-
nent-la com zona de “recent urba-
nització” va ser aquest el motiu 
pel qual un dels objectius prin-
cipals fóra rematar dignament la 
façana urbana delimitant de ma-
nera definitiva el domini públic 
a la vora de la mar i condici-
onar-la per un ús normal. L’al-
tra situació en la que es troba 
el Passeig Marítim, també con-
seqüència del moment de la seva 
construcció, és que com que era 
una “zona nova” d’ampliació del 
municipi, destinada majoritàri-
ament, a la construcció d’urba-
nitzacions de caràcter turístic 
o segona residència. Tot i que 
amb el pas dels anys, en primeres 
residències.

Per tot això, podem afirmar 
que el Passeig de Sant Carles de 
la Ràpita, s’adapta a la franja 
disponible davant de les edifica-
cions unifamiliars i ofereix ei-
xamplament que permet aturar-se 
i contemplar la platja, el mar, 
l’infinit,...  i també descansar, 
però que en determinades èpoques 
de l’any, no funciona així degut 
a la superpoblació dels turis-
tes.

La relació amb la xarxa vi-
ària.

L’accés al passeig i la zona 
de platges està molt ben comuni-
cada amb la xarxa viària de la 
població. Des d’un dels eixos 
principals, el carrer Sant Isi-
dre, hi ha tot un seguit de car-
rers perpendiculars que van des 
de la variant de la N-340 que 
creuen el poble i acaben al pas-
seig, facilitant així l’accés al 
passeig.

Com es pot veure, en l’ac-
cés des del tram urbà al passeig 
s’observen dues solucions dife-
rents que vénen determinades per 
la tipologia de l’espai on es tro-
ben. És a dir, accés al Passeig 
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des d’un espai públic col·lectiu 
i accés al Passeig des d’un espai 
privat col·lectiu. Així doncs, 
hi ha la solució dels carrers que 
donen al passeig a peu pla, sen-
se desnivells i, d’altra banda, 
des de les urbanitzacions o vi-
vendes aïllades, mitjançant una 
entrada des del mur de pedra a 
través d’una porta, o un accés 
no directe no immediat,... A la 
part inicial del Passeig les vi-
vendes confins no estan al mateix 
nivell i, per tant, la entrada al 
passeig no és directe, de manera 
que per accedir han de sortir pel 
carrer i mitjançant aquest arri-
bar al passeig.  

El Passeig és peatonal tret 
del tram en el que sí hi ha una via 
de tràfic en una direcció. Aquesta 
part, es caracteritza també per 
la franja d’aparcaments al llarg 
de la via just a la  zona que 
llinda amb el Passeig. Aquests 
aparcaments  haurien d’estar a la 
vorera que dóna a les vivendes, 
aquesta seria la seva ubicació 
correcta. Aquest tram de tràfic 
rodat, però presenta una via al-
ternativa d’us únicament per als 
vianants mitjançant una passera 
que està construïda per sobre del 
mar i passa per davant de l’Ho-
tel Juanito. Tal i com he dit, el 
tram exclusiu per als vianants 
és el que predomina, no hi ha 
contacte directe amb la circu-
lació rodada, complint plenament 
amb el caràcter i objectiu prin-
cipal dels passeigs marítims, en 
el que la principal premissa és 
el peató.

Les vores i desnivells
La vora interior del Pas-

seig és la línia que limita el 
territori urbà amb el Passeig. Al 
llarg d’aquest hi ha un mur que 
varia en alçada depenent el tram 
i si té alguna funció en concret 
com és el cas dels murs de con-

tenció que trobem en el primer 
tram del Passeig que són de pedra 
natural irregular i morter que 
rematen amb una filera de la peça 
de pedra natural de 80cm de llarg 
per 40cm d’ample coincidint amb 
el gruix total del mur. 

La vora exterior del Pas-
seig és la línia que el limi-
ta amb la platja. Per accedir a 
les platges del Passeig s’ha de 
descendir, i en la continuïtat a 
aquestes, hi ha un mur que varia 
en 40cm d’alçada o 65cm depenent 
de la peça de remat. El mur és 
també de pedra natural irregular 
com el de la vora exterior. En 

Imatges del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita
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alguns trams, aquest mur desapa-
reix en forma de grada com passa 
ala platja de les Delícies i a la 
de l’Aiguassera. Que es presenta 
en forma de desnivells.

06.07.- El Passeig Marítim Sant 
Carles de la Ràpita i les seves 
Platges
 A Sant Carles de la Ràpita 
hi ha un total de nou platges. 
La platja deltaica del Trabuca-
dor, situada a la Punta de la 
Banya i les altres vuit són plat-
ges urbanes dues de les quals no 
pertanyen al Passeig Marítim tot 
i ser confrontants al passeig. 
La platja del Pipí està al Parc 
de Garbí, i és la primera platja 
del seguit de platges que hi ha, 
treure que la platja del Suís és 
la darrera que està un cop s’aca-
ba el Passeig Marítim.
L’accés aquestes platges es fa 
directament des del Passeig. 
L’entrada a la platja és contínua 
també pel que fa a l’ús dels ma-
terials. Els accessos són dobles, 
hi ha escales i rampes amb unes 
mesures força generoses propor-
cionant un trànsit còmode i segur 
per als usuaris.
Les dimensions de les platges va-
rien tot i que el nivell d’ocupa-
ció a l’estiu és molt alt en totes 
i totes elles són d’arena daurada 
i amb aigües tranquil·les degut a 
la protecció que ofereix el braç 
de la Punta de la Banya que actua 
com si fora un dic exempt.
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Platja del Juanito
Tipus de platja: Platja urbana 
Longitud: 140 m
Amplada: 15m
Composició: Arena fina
Tipus: Dorada

Accesos seyalitzats: No
Accesos adaptats: Sí
Accés: A peu fàcil i amb cotxe

Nivell Ocupació: Alta
Bany: Aigües tranquil·les 
Fondeig: Sí
Nudista: No
Zones de busseig: No

Quiosquets: No
Labavos: Sí
Dutxes: Sí
Papereres: Sí
Teléfons Públics: No
Lloguer sombrilles: Sí

Imatge de la platja del Juanito



61

Lloguer amaques: No
Platja del Capri
Tipus de platja: Platja urbana 
Longitud: 65 m
Amplada: 15m
Composició: Arena fina
Tipus: Dorada

Accesos seyalitzats: No
Accesos adaptats: No
Accés: A peu fàcil i amb cotxe

Nivell Ocupació: Alta
Bany: Aigües tranquil·les 
Fondeig: No
Nudista: No
Zones de busseig: No

Quiosquets: Sí
Labavos: Sí
Dutxes: Sí
Papereres: Sí
Teléfons Públics: No
Lloguer sombrilles: No

Lloguer amaques: No
Platja de l’Aiguassera
Tipus de platja: Platja urbana 
Longitud: 120 m
Amplada: 15m
Composició: Arena fina
Tipus: Dorada

Accesos seyalitzats: No
Accesos adaptats: Sí
Accés: A peu fàcil i amb cotxe

Nivell Ocupació: Alta
Bany: Aigües tranquil·les 
Fondeig: No
Nudista: No
Zones de busseig: No

Quiosquets: Sí
Labavos: Sí
Dutxes: Sí
Papereres: Sí
Teléfons Públics: No
Lloguer sombrilles: No

Imatge d’un dels accessos a la platja del Capri Imatges d’un dels accessos a la platja de l’Aiguassera
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Lloguer amaques: No
Platja de la Cros/ Aldea Blanca
Tipus de platja: Platja urbana 
Longitud: 120 m
Amplada: 15m
Composició: Arena fina
Tipus: Dorada

Accesos seyalitzats: No
Accesos adaptats: No
Accés: A peu fàcil

Nivell Ocupació: Alta
Bany: Aigües tranquil·les 
Fondeig: No
Nudista: No
Zones de busseig: No

Quiosquets: No
Labavos: Sí
Dutxes: Sí
Papereres: Sí
Teléfons Públics: No
Lloguer sombrilles: No

Lloguer amaques: No
Platja del Far
Tipus de platja: Platja urbana 
Longitud: 100 m
Amplada: 10m
Composició: Arena fina
Tipus: Dorada

Accesos seyalitzats: No
Accesos adaptats: Sí
Accés: A peu i amb cotxe

Nivell Ocupació: Alta
Bany: Aigües tranquil·les 
Fondeig: No
Nudista: No
Zones de busseig: No

Quiosquets: No
Labavos: Sí
Dutxes: Sí
Papereres: Sí
Teléfons Públics: No
Lloguer sombrilles: No

Imatge de la platja de l’Aldea Blanca Imatge de la Platja del Far
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Lloguer amaques: No
Platja de les Delícies
Tipus de platja: Platja urbana de 
bandera blava
Longitud: 200 m
Amplada: 25m
Composició: Arena fina
Tipus: Dorada

Accesos seyalitzats: No
Accesos adaptats: Sí
Accés: A peu i amb cotxe

Nivell Ocupació: Alta
Bany: Aigües tranquil·les amb una 
zona profunda
Fondeig: No
Nudista: No
Zones de busseig: No

Quiosquets: Sí
Labavos: Sí
Dutxes: Sí
Papereres: Sí
Teléfons Públics: No
Lloguer sombrilles: No

Imatge d’un dels accessos a la platja de les Delícies



64



65

07.-Altres  Passeigs Marítims de  la costa Catalana

Com ja hem comentat anteriorment, 
el fenomen de la descoberta de la 
costa com a espai de lleure i sa-
lut i de contacte amb la natura 
és força recent, finals del s XIX. 
Aquest fet va suposar una sèrie 
d’interessants iniciatives d’or-
ganització del lleure en clau ur-
bana en el litoral de les ciutats 
europees introduint grans opera-
cions urbanístiques creant nous 
parcs i sistemes d’equipaments 
integrats a l’espai natural. Però 
no és fins les darreres dècades 
quan ha tingut lloc l’aparició 
del turisme com a fenomen de mas-
ses i, principalment en l’àrea 
mediterrània europea ha suposat 
una gran transformació del ter-
ritori, provocant en alguns ca-
sos l’esclat dels antics nuclis 
urbans costaners.

El territori litoral català en 
tota la seva globalitat presenta 
una gran riquesa urbana i terri-
torial. D’una banda hi ha els re-
cursos naturals i paisatgístics 
que són molt importants i d’altra 
banda, les dificultats creades 
durant els períodes del boom im-
mobiliari i les expansions sub-
seqüents. 
Si analitzem la forma urbana de 
les ciutats construïdes, podem 
diferenciar entre la ciutat tra-
dicional i industrial i els tei-
xits de caràcter turístic, que 
durant gran part de l’any estan 
buides. 
Dintre de la unitat física de la 
Mediterrània és molt interessant 
la diversitat de cultures que hi 
trobem.

Costa Brava Alta

Costa Brava Baixa

Maresme

Barcelona

Baix Penedés i GarrafTarragonès

Baix Camp

Delta de l’Ebre
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En el cas d’aquesta costa nord-
occidental mediterrània i la seva 
posició propera a la serralada 
pirenaica i el fet de disposar 
d’un dels centres metropolitans 
de major envergadura de les vores 
mediterrànies.
El litoral català és una franja 
molt rica i variada pels dife-
rents sistemes geomorfològics en 
el que es produeixen deltes, pla-
nes agrícoles, talls abruptes, 
... Cal fer esment també del bon 
clima mediterrani, la temperatu-
ra de gener és superior als 10º C 
de mitjana. Els hiverns són suaus 
amb boires i pluges a la tardor 
i primavera i els estius secs i 
càlids.
No oblidem la saturació de con-
cessions i els usos industrials 
com afecten aquestes construcci-
ons al territori. L’ús industri-
al es troba sobretot a la provín-
cia de Barcelona, tot i que el 
port de Tarragona amb la refineria 
també. El desenvolupament urba-
nístic influenciat turisme esti-
val que va tenir el seu inici i 
desenvolupament massiu a partir 
dels anys cinquanta del s XX. Mal-
auradament aquesta demanda d’es-
pai en primera línia de costa va 
tenir una resposta irracional, 
doncs es van començar a fer cons-
truccions residencials de manera 
massiva als pobles costaners els 
quals no estaven preparats ja que 
la majoria no disposaven de plans 
generals. 
A Catalunya, d’ençà un temps fins 
avui, ens adonem com el poblament 
es mou cap a la costa. Les noves 
formes urbanes, que cada cop van 
ocupant més part, estan lligades 
a l’oci, segones residències que 
amb el temps esdevenen primeres 
residències en el que observa un 
procés de transformació morfo-
lògica amb una caracterització 
molt particular. Malgrat això, 

moltes d’aquestes construccions 
són de caràcter més especulatiu 
de manera que la quantitat prima 
envers la qualitat i el resultat 
final acaba sent aquesta superpo-
blació que hi trobem.
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 07.01.- El Passeig Marítim de l’Ametlla de Mar 
      (Costes del Baix Camp)

L’Ametlla de Mar té una costa de 
16km de llargària a la que hi 
podem troba diverses platges i 
cales de diferents característi-
ques resseguides pel seu Passeig 
Marítim. 
Aquesta costa es caracteritza-
da per un perfil abrupte que dóna 
lloc a penya-segats.

Ortofoto de l’Ametlla de mar i el Front Marítim

Característiques:
 .- Tipus de costa: oberta
 .- Platges: estretes
 .- Ús: turístic
 .- Orientació: Sud - Est
 .- Tipus Passeig:
 Urbà en urbanització turística
 Passeig Marítim estret
 .- Materials: 
 el paviment es combina amb pla-
 ques
 ajardinament amb arbres aline-     
 ats en una franja
 il·luminació per fanals globus
 bancs alineats
 .- Llindar exterior:

Secció del Passeig Marítim de l’Ametlla de Mar

  .- Llindar interior:
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El Passeig és constant al llarg 
de la Façana Marítima fins tro-
bar-se amb la zona portuària, és 
un passeig urbà el qual permet el 
pas de trafic rodat. És un carrer 
per on passen cotxes al carril 
central i té dues voreres a cada 
costat de dimensions no major a 
2m.La vorera litoral que és la 
que dóna al mar es desdobla amb 
dues voreres separades per una 
diferència de cota on hi ha una  
barana de protecció. La part ex-
terior, la que dóna a l’eix via-
ri, és més urbana ja que està pa-
vimentada amb panots mentre que 
la exterior és de peces de pedra 
natural i tall irregular.
El Passeig és estret i que la 
vorera estigui a dos nivells no 
ajuda gaire així com tampoc ho 
fan les constants irregularitats 
ni el trafic rodat. És un passeig 
que permet l’accés a les platges 
tot i que la majoria de vegades 
és mitjançant una escala. També 
val a dir, que és poc pràctic si 
entenem que el principal ús del 
Passeig Marítim és passejar, re-

laxar-se,... tot i que l’acció 
de seure’s i contemplar el mar 
és possible i les vistes estan 
molt bé, però la proximitat a 
la via no permet que es descon-
necti de la civilització.

En conclusió, la topografia és 
a la vegada el principal in-
convenient del Passeig Marítim 
de l’Ametlla així com el seu 
atractiu que dóna pas als pe-
nya-segats i les petites cales.
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 07.02.- El Passeig Marítim de Salou
   (Costes del Tarragonès)

Salou té una costa de 9km de llar-
gària de la que 3,5km pertanyen 
a platges. 

Ortofoto de Salou i el Front Marítim

Característiques:
 .- Tipus de costa: oberta
 .- Platges: amples
 .- Ús: turístic
 .- Orientació: Sud
 .- Tipus Passeig:
 Urbà al centre urbà
 Passeig Marítim ample amb itine-
raris en paral·lel
 .- Materials: 
 el paviment es combina amb pla-
 ques de franges rectangulars i 
vegetació als laterals on hi ha 
els arbres 
 ajardinament amb arbres aline-     
 ats en dues franges
 il·luminació per fanals gtambé 
a la mateixa línia dels arbres, 
dues fileres
 mobiliari també està alineat a 
un franja per davant dels arbres
 .- Llindar exterior:

Seccions per diverses platges del Passeig Marítim de Salou

  .- Llindar interior:

Platja de Ponent

Platja de Llevant

Salou Port esportiu
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Es tracta d’un passeig ample amb 
itineraris en paral.lel. Aquest 
es troba en el casc urbà i ser-
veix a l’important centre turís-
tic, té una part per al tràfic 
rodat, la part que dóna a la ciu-
tat, i després ja és peatonal. 
Gràcies a la seva amplada i a la 
composició de l’arbrat com a bar-
rera delimitadora dels diferents 
usos, permet diferents itineraris 
paral·lels a la línia del mar. 
És un passeig que funciona molt 
bé tant com element de transició 
entre els dos medis facilitant 
l’accés adequat a les platges 
com per desenvolupar la princi-
pal funció de PASSEJAr, descan-
sar, observar,... és un lloc de 
lleure amb unes dimensions gene-
roses que li dóna permeabilitat 
a l’espai urbà on es troba. Per 
marcar cada franja longitudinal 
hi ha un petit muret que serveix 
de protecció, en algunes línies 
però, aprofita la filera vegetal 
(composta pel parterre de gespa 

on hi ha les palmeres alineades) 
per delimitar-les.
És un passeig que absorbeix el 
gran nombre d’usuaris que té la 
ciutat en època de vacances i que 
a més a més es poden realitzar 
diferents activitats, doncs les 
seves dimensions així ho perme-
ten. No hem d’oblidar que un al-
tre punt a favor és la seva situ-
ació geogràfica, ja que es troba 
al costat mateix del nucli urbà 
de manera que és un lloc força 
concorregut i amb diverses acti-
vitats econòmiques al seu entorn 
que li donen vida constantment.
Així doncs, sota el meu punt de 
vista és un és un passeig que 
funciona molt bé i els dos motius 
principals en són la seva escala 
i la seva ubicació respecte el 
nucli urbà.
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 7.03.- El Passeig Marítim de Segur de Calafell
   (Baix Penedès i del Garraf)

Calafell és un municipi que té 
5km de Passeig Marítim ininter-
romputs, les seves platges tenen 
bandera blava.

Ortofoto de Segur de Calafell i el Front Marítim

Característiques:

 .- Tipus de costa: oberta
 .- Platges: amples
 .- Ús: turístic
 .- Orientació: Sud
 .- Tipus Passeig:
 Urbà en urbanització turística
 Passeig Marítim de seqüència li-
neal marcada a les bores.
 .- Materials: 
 el paviment es combina amb pla-
 ques de pedra
 ajardinament amb arbres aline-     
 ats en una filera 
 il·luminació per fanals en filera 
coincidint amb l’alineació dels 
arbres
 mobiliari també està alineat al 
llarg del seu recorregut 
 .- Llindar exterior:

Secció del Passeig Marítim de Segur de Calafell

  .- Llindar interior:
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Del Passeig Marítim de Segur de 
Calafell en destaca la seva li-
nealitat, és un passeig no molt 
gaire ample, l’amplada mitja és 
de 8m la part peatonal, més la 
calçada i les dues boreres que 
són 15m, un total de 23m d’ample. 
La seva composició ve marcada per 
un caràcter lineal a la que es 
disposen els element seqüencial-
ment a les vores del passeig. Hi 
ha un mur continuu al llarg de la 
vora exterior que es trenca quan 
passa a ser un accés a la plat-
ja. Hi ha una especial atenció 
en mantenir el contacte amb la 
platja com podem veure i molta 
cura en el disseny de diferents 
elements singulars com  és el cas 
de la pèrgola.
El seu traçat marcat per la dis-
posició lineal del mobiliari i 
l’arbrat deixa lliure el pas cen-
tral on sovint a part dels via-
nants hi trobem ciclistes. 
És un Passeig insípid en el seu 
contingut, és un espai ordenat 
que simplement, dóna accés a les 
platges.
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 07.04.- El Passeig Marítim de Badalona
     (Costes del Barcelonès)

Les vies del tren i el caràc-
ter industrial de la zona són els 
principals trets d’aquest Front 
Marítim que amb el posterior pro-
jecte de reforma, ignaugurat el 
passat juliol de 2012,s’ha in-
tentat requalificar tota la zona.

El port de Badalona té un ca-
ràcter esportiu i també pesquer. 
Valors que cal accentuar alhora 
de fer qualsevol intervenció de 
millora. 

Ortofoto de Badalona i el Front Marítim

Característiques:

 .- Tipus de costa: oberta
 .- Platges: amples
 .- Ús: turístic 
 .- Orientació: Sud
 .- Tipus Passeig:
 Urbà al centre urbà
 Passeig Marítim de seqüència li-
neal.
 .- Materials: 
 el paviment es combina amb pla-
 ques de pedra i fusta
 ajardinament amb arbres aline-     
 ats en dues fileres 
 il·luminació per fanals en dues  
fileres
 mobiliari està alineat al llarg 
del seu recorregut 
 .- Llindar exterior:

Noves seccions del Passeig Marítim de Badalona després 
de la realització del projecte d’ Espinás i Tarrasó

  .- Llindar interior:

Secció del Passeig Marítim de Badalona
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El nou projecte del Passeig de 
Badalona, dut a terme per l’equip 
Espinàs i Tarrasó, consisteix en 
un ambiciós projecte de requali-
ficació urbana, com element de re-
composició de la ciutat. Aquesta 
trenca la barrera que la separa-
va del mar, i en l’actualitat és 
possible accedir-hi pràcticament 
des de qualsevol carrer perpen-
dicular a la costa. El Passeig 
esdevé un element de sutura i es-
tirament de l’Eixample  colin-
dant. 
El Passeig és una avinguda li-
toral metropolitana on hi ha el 
contacte directe de la ciutat 
amb el mar. Aquesta franja, de 
generoses dimensions, admet una 
àmplia gamma d’activitats que a 
més, afavoreix la seva situació 
de donar a un front residencial, 
comercial i d’equipaments. 
El Passeig és peatonal i la vi-

sual en la platja és constant en 
el seu recorregut que es troba al 
mateix nivell i sense interrup-
cions. La subtil  diferenciació 
entre els espais ve definida pel 
paviment, la vora interior és de 
formigó mentre que la fusta està 
a la vora del exterior, la del 
mar. 
Sota el meu punt de vista després 
de la intervenció de l’equip Es-
pinàs i Tarrasó, el resultat fi-
nal és un Passeig en el que hom 
pot anar d’un lloc a l’altre a 
peu pla, hi ha llocs de descans, 
relaxació i al mateix temps es 
poden desenvolupar diverses ac-
tivitats. Aquest està molt ben 
lligat a la trama urbana exis-
tent.

Planta del projecte del Passeig Marítim de Badalona. Projecte d’ Espinás i Tarrasó
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 07.05.- El Passeig Marítim de Mataró
     (Costes del Maresme)

Les vies del tren i el caràc-
ter industrial de la zona són els 
principals trets d’aquest Front 
Marítim que amb el posterior pro-
jecte de reforma, ignaugurat el 
passat juliol de 2012,s’ha in-
tentat requalificar tota la zona.

El port de Badalona té un ca-
ràcter esportiu i també pesquer. 
Valors que cal accentuar alhora 
de fer qualsevol intervenció de 
millora. 

Ortofoto de Mataró i el Front Marítim

Característiques:

 .- Tipus de costa: oberta
 .- Platges: estretes
 .- Ús: local i turístic
 .- Orientació: Sud - Est
 .- Tipus Passeig:
 Urbà en àrees de creixement re-
cent.
 .- Materials: 
 el paviment es combina amb llo-
ses de formigó i vegetació
 ajardinament amb arbres aline-     
 ats en dues fileres 
 il·luminació per corones
 mobiliari està alineat al llarg 
del seu recorregut 
 .- Llindar exterior:

  .- Llindar interior:

Secció del Passeig Marítim de Badalona
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La façana marítima partida en 
dues per la importància del tra-
çat viari ja que hi ha la via del 
tren i la Carretera N-II que la 
travessen. Hi ha la façana edi-
ficada i la façana de la part de 
la platja. La de la platja no 
té gaire concreció formal per-
què hi ha febles lligams entre 
l’estructura del casc urbà i el 
passeig del maresme. Els lligams 
són passos soterranis. El sector 
de la platja no es pot urbanitzar 
gaire i això és el que debilita 
aquests lligams entre passeig i 
trama urbana. Els elements que 
estructuren tota la superfície 
entre el ferrocarril i la vora 
del mar són equipaments com la 
piscina, el club nàutic, el parc 
marítim urbà, potenciant tota 
aquesta zona.
Malgrat el tall de les vies del 
tren en la franja interior del 
passeig, el resultat final és un 
Passeig que juntament amb el 
Front Marítim queda tot reorde-
nat i potencia l’ús de la forma 
del front marítim.
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 07.06.- El Passeig Marítim de l’Estartit
       (Costes Brava)

L’Estartit és una modesta po-
blació costanera que pertany al 
terme municipal de Torroella de 
Montgrí. 

Ortofoto de l’EStartit i el Front Marítim

Característiques:

 .- Tipus de costa: oberta
 .- Platges: amples
 .- Ús: turístic
 .- Orientació: Est
 .- Tipus Passeig:
 Urbà en zona turística
 .- Materials: 
 el paviment es combina amb llo-
ses de formigó i vegetació
 ajardinament amb arbres aline-     
ats, sovint hi ha dues fileres 
 il·luminació per corones
 mobiliari està alineat, hi ha 
una franja de bancs al llarg de 
la vora de exterior
 .- Llindar exterior:

  .- Llindar interior:

Secció del Passeig Marítim de Badalona
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El Front Marítim de l’Estartit 
comprèn una dàrsena comercial, 
esportiva i pesquera. 
El Passeig Marítim no es gaire am-
ple i de seqüencia lineal marcada 
a les vores. Caracteritzat per la 
linealitat disposa els elements  
seqüencialment al llarg del pas-
seig a la vora exterior. Aquest 
presenta diversos problemàtiques 
que rau sobretot en la infraes-
trucuta que envolta el port i hi 
dóna accés. 
El primer problema el trobem  en 
la zona del Club Nàutic, ja que 
per accedir al parquing s’ha de 
passar per sobre del Passeig Ma-
rítim que és peatonal. Seguint 
la zona de la varada i la platja 
dels ports hi ha un vial, de trà-
fic rodat, interior que es connec-
ta fins la platja ampla. Així que 
cla una millora de la mobilitat 
longitudinal i transverssal en-
tre el Port i la ciutat. 
Si ens fixem amb la secció, veiem 
que és irregular i es va adap-
tant a la topografia, amb petits 
desnivells. A la zona de la plat-
ja gran és on va a parar la via 
que comunica tot el tram litoral 
que desemboca amb una àmplia bos-
sa d’aparcaments, i no hi ha cap 
element que ens ho indiqui.
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08.-Conclusions del Passeig Marítim de Sant Carles de la Ràpita

 08.01.- La relació del Pas-
seig Marítim amb la trama urbana 
i la evolució de la Façana Marí-
tima

Des dels inicis de la població, 
el Front Marítim de Sant Carles 
de la Ràpita ha estat dividit en 
dos espais degut a la barrera na-
tural del Barranc dels Penjats. 
Així doncs, la part nord corres-
pon a la zona portuària, que és 
on es troba el primer nucli urbà, 
mentre que al sud es situa la 
zona de les platges i on té lloc 
el posterior creixement urbà de 
la ciutat.
 D’importància reconeguda, 
el port pesquer de Sant Carles de 
la Ràpita és el motiu principal 
que ha marcat el progrés i crei-
xement. El mar és doncs la prin-
cipal font de riquesa, ja sigui 
en els seus inicis amb la pesca 
i el comerç, com en els darrers 
anys, on el mar ha esdevingut un 
atractiu més de cara al turisme.
 Així mateix, l’inici del 
procés d’expansió del front ma-
rítim comença per la zona portu-
ària deixant l’altre costat del 
barranc en un segon terme. No 
serà fins a finals dels anys 80 que 
amb l’augment de la població i un 
canvi de percepció en el sector 
del turisme, sector que esdevé 
primera  font d’ingressos subs-
tancial, que s’haurà de comen-
çar a treballar la part sud del 
Barranc dels Penjats, mirant de 
ordenar la zona de les platges i 
millorant-ne l’accés.
És en aquest moment quan la idea 
de construir un Passeig Marítim 
partint de l’actuació del Parc 
de Garbí pren forma. L’arquitec-
te del projecte és el Dr Arq Es-
tanislau Roca i Blanch i el seu 

equip, els quals ja havien fet el 
projecte del Parc de Garbí i  es-
taven fent la redacció del PGM de 
1991 de Sant Carles de la Ràpita. 
Com ja he dit és un període de 
creixement i de diversitat eco-
nòmica, i és per això també que 
es van iniciar més actuacions de 
desenvolupament del front marí-
tim. Així doncs, es va reorganit-
zar el front litoral dels espais 
continus al Club Nàutic, així com 
la construcció d’una nova zona 
portuària amb dos molls nous al 
costat nord consolidant “La Ma-
rina” de Sant Carles de la Ràpi-
ta. En aquest projecte podem veu-
re com les àrees verdes s’arti-
culen mitjançant una xarxa d’es-
pais públics i es van consolidant 
amb l’ajut del sistema viari que 
uneix els diversos espais pes-
quers, turístics, comercials i 
esportius del port. 
 És per això que el que va 
començar per una banda com a 
creixement portuari i va conti-
nuar amb el creixement en l’àmbit 
turístic amb la construcció del 
Passeig Marítim avui dia s’entén 
com un conjunt i és el front ma-
rítim de Sant Carles de la Ràpi-
ta. 

Relació dimensionat entre la zona portuària i el Pas-
seig Marítim
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llar una mica més per acabar de 
lligar-ho tot. És cert que exis-
teix una certa voluntat d’unitat 
que ve donada per subtils detalls 
com és la continuïtat del pavi-
ment, els mateixos murs de pedra, 
el tipus d’arbrat, les tonali-
tats suaus,... Aquesta homogene-
ïtat està molt bé, però no és 
suficient. Crec que el principal 
problema està en el dimensionat 
del sistema viari i la no con-
tinuïtat del mateix. En alguns 
llocs passa de tenir voreres ge-
neroses a voreres estretes que 
dificulten el pas dels vianants 
com és el cas del tram que hi ha 
entre el port pesquer i la Mari-
na que coincideix amb una zona 
força transitada. En aquest lloc 
concret on la vorera és molt es-
treta i insuficient és impossible 
conservar el caràcter de zona de 
passeig que té la resta del Front 
Marítim, per això crec que s’hau-
ria de donar més amplada per fa-
cilitar el pas dels vianants i 
donar més continuïtat. Començant 
per la zona nord, des de la Ma-
rina fins al principi del Passeig 
Marítim es pot recórrer tant en 
cotxe com a peu, però i a partir 
del Passeig només a peu ja que és 
peatonal. No obstant, podem veure 
com la Façana Marítima queda cla-
rament separada pel Barranc dels 
Penjats, en la que es poden apre-
ciar les dues tipologies de Front 
Marítim. A la part Nord, on hi ha 
la Marina i la zona portuària de 
Sant Carles ràpidament ens ado-
nem de la importància d’aquesta, 
en contrapartida a la part Sud 
doncs les dimensions del passeig 
són clarament inferiors. És cert Imatges de diferents trams del Front Marítim. 2012

Sota el meu punt de vista, 
la unitat que es pretenia acon-
seguir al llarg de tota la Façana 
Marítima de Sant Carles de la Rà-
pita no s’ha acabat d’aconseguir 
o pot ser és que s’ha de treba-
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que aquests trams van créixer per 
la necessitat d’expansió de la 
zona portuària donada la seva im-
portància, i per l’augment de la 
població, però així com el port 
ocupa l’espai que mereix tant per 
les seves necessitats com per la 
seva importància ja que és i ha 
estat una de les principals fonts 
de riquesa del poble, sembla que 
en el cas concret del Passeig Ma-
rítim, alhora de fer el Pla Ge-
neral Metropolità de 1991, no es 
va contemplar l’increment de la 
població i les necessitats que 
podria arribar a tenir aquest. 
La seva escala no concorda amb 
el tamany de la població i molt 
menys, si ho comparem amb el gran 
port del que disposa la ciutat, 
com podem  veure en la següent 
ortofoto de la ciutat.

 Considero que la Façana Ma-
rítima disposa d’una ordenació 
correcta i clara conforme les di-
ferents utilitats que se li do-
nen. Així doncs, al llarg d’aques-
ta trobem en primer lloc la zona 
esportiva i d’esbarjo, que és la 
Marina, seguida del port pes-
quer, el port comercial i el Club 
Nàutic que ofereix les diferents 
activitats del medi marítim, i 
en última instància la zona de 
les platges. Aquesta distribució 

penso que és més o menys encer-
tada doncs els diferents usos es 
troben clarament diferenciats en 
trams. Així doncs, mentre en els 
primers, coincidint amb els que 
es troben en la zona del casc an-
tic i el primer nucli urbà de po-
blació, que gaudeixen d’uns es-
pais més generosos que es combi-
nen amb equipaments i locals co-
mercials que afavoreixen que hi 
hagi més moviment, més vida doncs 
permet no tan sols passejar sinó 
que també pots fer altres acti-
vitats; a la zona de les platges, 
on està el Passeig Marítim, tot 
això no és manté. La qüestió rau  
en el seu emplaçament delimitat 
per la part litoral les platges 
i la interior, la zona residen-
cial. Doncs el Passeig Marítim 
acaba sent un lloc que compleix 
amb la seva principal funció i 
raó de ser, que és la de zona 
de passeig i la d’espai previ a 
les platges. Crec que això és en 
certa manera positiu, doncs el 
Passeig conserva els encants que 
suposa estar pròxim al mar, les 
vistes, la brisa marina,... però 
no deixa de sobtar que no es tro-
bin establiments comercials al 
llarg d’aquest. La zona on s’ubi-
ca i les properes edificacions de 
caràcter residencial que són de 
poca altura en les que la planta 
baixa s’aprofita ja per vivenda; 
no afavoreix gaire trobar altres 
alternatives per tal d’enriquir 
un mica més el passeig. D’altra 
banda, l’amplada del mateix, que 
oscil·la entre els 25m i els 9m 
amb un ample dominant de 15m, són 
unes dimensions suficientment ge-
neroses per possibilitar un pas-
seig ample però tot i això in-
suficients per dotar-lo d’alguna 
activitat d’oci que pot ser sí 
l’afavoriria tot donant-li més 
vida la resta de l’any.
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 Per  concloure aquest pri-
mer tram d’anàlisi, m’agradaria 
dir que el Passeig Marítim com 
element urbà singular i relle-
vant que s’ha d’integrar en l’es-
tructura urbana enllaçant harmò-
nicament amb la resta d’elements 
estructurals inclús com element 
vertebrador en el cas concret de 
Sant Carles de la Ràpita no és 
ben bé així. El Passeig resse-
gueix la línia del mar, però en 
cap cas fa d’element que s’entre-
llaça amb la trama urbana. Només 
hi ha un connector que és el pont 
de Ferro situat al final del Pas-
seig que lliga la platja de les 
Delícies amb una zona verda en la 

qual hi ha un bar. En el moment 
que es va projectar, tot i que es 
va tenir en compte que estava en 
una zona de desenvolupament urbà, 
no es va ser conscient de l’alt 
increment de la població que n’ha 
resultat i, per això, la connexió 
amb la trama urbana existent és 
insuficient així com l’escala del 
conjunt i els elements que no són 
conseqüents amb l’actual ciutat 
de Sant Carles de la Ràpita.
 Un dels grans errors de la 
població de Sant Carles de la Rà-
pita, ha estat permetre la cons-
trucció massiva d’urbanitzacions 
i blocs de pisos de gran capaci-
tat que el que han provocat ha 
estat una elevada densitat en 
èpoques determinades que acaben 
col·lapsant la mateixa població 
la qual no està preparada pel seu 
caràcter de poble o petita ciu-
tat. El resultat és que en de-
terminades èpoques de superpo-

Imatges del Pont de Ferro, únic element connector. 2012

Seccions del Passeig acotadesW
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blació, sobretot durant l’estiu, 
fa que la quotidiana activitat 
d’agafar el cotxe per creuar la 
ciutat suposi un suplici doncs al 
no estar preparada sovint hi ha 
retencions. 
 Tot això va lligat al sec-
tor immobiliari i l’especulació 
que va començar amb les massives 
construccions de vivendes rela-
tivament petites per tal d’aprofi-
tar al màxim el sòl i en un primer 
moment preus força assequibles. 
D’aquesta manera, s’ha propiciat 
un turisme de baixos ingressos 
que no aporta massa beneficis al 
poble del que només s’han enri-
quit els principals constructors, 
propietaris dels terrenys,... i 
que a llarg termini suposa més 
despeses que beneficis per la po-
blació de Sant Carles de la Rà-
pita i més en els temps de crisi 
que ens trobem en l’actualitat. 
No es tracta, però, d’un cas aï-
llat, ja que és el que ha passat 
a molts municipis de la costa del 
país en els darrers anys.

 08.02.- El Passeig Marítim 
com un element aïllat

 El projecte del Passeig Ma-
rítim de Sant Carles harmonitza 
amb el territori en el que es 
troba, hi ha una preocupació per-
què el passeig quedi en un fons 
estable i harmònic allà on s’ubi-
ca i, aquest equilibri també el 
trobem al mateix passeig amb l’ús 
dels materials, la textura, i to-
nalitat amb la platja i el medi 
urbà.
 En destaca el traçat de les 
formes suaus sensiblement paral-
leles a la línia de la costa evi-
tant sortints o elements que im-
pactin fortament al moviment na-
tural de les ones, i la continuï-
tat entre la platja i el passeig. 
Tots aquests components fan que 
passejant pel passeig una sensa-
ció de calma i benestar s’apo-
derin d’un mateix. Els elements 
s’integren i responen al mateix 
concepte d’escala de composició 
corresponent en cada cas al dis-
seny del mateix passeig. La uni-
tat s’afirma gràcies a l’atenció 
de les variades condicions que es 
presenten en cada tram del Pas-
seig. Aquest presenta un traçat 
continu i variat, com hem pogut 
veure en les diverses seccions 
de treball que ens permeten des-
cobrir però també orientar-se en 
cada punt i oferir la possibili-
tat de caminar per un medi agra-
dable i singular. Hi ha àrees de 
descans i de contemplació en les 
que sovint hi juguen els nens.
 Com a espai litoral el Pas-
seig Marítim de Sant Carles de la 
Ràpita, assoleix els principals 
objectius facilitant i garantint 
l’ús públic del litoral així com 
element de protecció evitant fu-
tures alteracions de la costa. 
Per tant, la construcció del Pas-
seig Marítim va suposar la remo-
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delació de l’Espai litoral, amb 
la conseqüent revalorització de 
la Façana Marítima i també mi-
llors vistes des del mar.

 Com espai públic i d’ús col-
lectiu, el Passeig Marítim és un 
element singular ja que es tro-
ba entre dos medis i té caràcter 
urbà al mateix temps que marítim, 
sense oblidar les sensacions que 
desperta estar davant del mar, 
però que a més a més, és un es-
pai urbà essencial per la ciutat 
costanera de Sant Carles. 

 El Passeig Marítim és molt 
planer i amb pocs desnivells, 
aquest es troba per sobre del ni-
vell de les platges per garantir 
la protecció tant per les inun-
dacions com per evitar desplaça-
ments d’arena. La seva orientació 
és sud-est, facilitant la llum 
del sol la major part del dia. 
El caràcter urbà de la zona on es 
troba es purament residencial. 
És una zona del tipus ciutat jar-
dí ja que totes les construccions 
tenen el seu jardí que dona di-
rectament al passeig i així dis-
posen de vistes al mar. Aquests 
jardins, per tant, estan orien-
tats a sud-est i es beneficien de 
les mateixes propietats. L’accés 
principal dels habitatges és des 
dels carrers colindants al pas-
seig i que es pot accedir amb 
cotxe. En aquests carrers hi ha 
zones d’aparcament al llarg de la 
vorera donat que les construcci-
ons no solen tenir planta soter-
rani.

 Els traçats geomètrics de-
fineixen les línies compositives 
del Passeig marcant i delimitant 
els diferents espais segons els 
usos i la duresa física dels ma-
terials propicia la polivalència 
dels espais.
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 Donat que no és el mateix 
que sobresurti un mur  que hi 
hagi un esglaó penso que és una 
mica exposat que hi hagin desni-
vells en alguns trams del Pas-
seig.

 Per exemple, sovint l’accés a 
les platges es fa de manera gra-
dual per mitjà d’uns esglaons de 
la mateixa pedra del conjunt del 
paviment del Passeig que si vas 
despitat passejant i xerrant i no 
t’adones hi ha el risc de caure. 
Posar un muret de 40cm d’alçada i 
ample, i al lloc on hi ha l’accés 
a la platja aquest s’acabi i co-
mencin les escales o la rampa és 
una proposta més segura.
El Passeig disposa de mobiliari 
urbà així com bancs, papereres, 
fonts d’aigua potable, serveis i 
il·luminació per làmpades. Mal-
grat no haver massa bancs el fet 
que hi hagi el mur  ( de 40cm tant 
d’amplada com altura), fa que els 
vianants improvissin aquest mur 
com un seient. Ara bé, l’escas-
setat d’elements d’il·luminació  
considero que sí es preocupant, 
doncs dificulta la visibilitat 
sobretot durant l’hivern que a 
les 18h ja es fa fosc, la qual 
cosa és un inconvenient per als 
vianants. Per tant, s’hauria 
d’incrementar la il·luminació 
amb més elements, ja sigui fa-
nals, pilons, llums encastades 
al terra,.. perquè sobretot en 
els trams de descans on s’eixam-
pla el Passeig la il·luminació 
seguiex sent la mateixa. Hi ha un 
tram que queda totalment fosc, és 
on hi ha la passera que està so-
bre del mar, aquesta sí que no té 
cap tipus d’il·luminació i això 
sí que no es pot permetre. La 
il·luminació de les platges ve 
donada indirectament per la del 
Passeig, que si augmentes aques-
ta, en cap cas perjudicaria les 
platges, sinó al contrari.

Sota el meu punt de vista el 
Passeig Marítim de Sant Carles de 
la Ràpita es va pensar com a un 
lloc que permetés conèixer i res-
seguir tot el poble, més ben dit 
la línea costanera de la Ràpita 
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i així poder contemplar la badia 
dels Alfacs, la unió entre terra-
mar-aire...  
 És un Passeig sense grans 
pretensions no hi ha una gran ac-
tivitat econòmica directa entorn 
a ell, no hi ha un eix comercial 
ni moltes terrasses, bars ... no 
hi són, i pot ser això tot i ser 
una virtut, també pot ser un pro-
blema. És un Passeig que respon 
al lloc on es troba, no oblidem 
que està en una zona purament re-
sidencial i en la seva majoria, 
són segones residències, i aquest 
fet indica que la major part de 
l’any està deshabitat i per tant 
els comerços i segons quines ac-
tivitats són impensables. Quan 
s’acaba l’època de les vacances i 
el poble torna a la seva normali-
tat, amb la densitat demogràfica 
corresponent, el Passeig esdevé 
un Passeig Marítim tranquil pel 
qual passeges, xerres, coneixes, 
si vols et pares descanses, ob-
serves, admires l’entorn ja que 
només la seva ubicació el fa únic, 
però que no deixa de tenir certes 
mancances ja que, a vegades, el 
simple fet de passejar no és su-
ficient. Si ho portem a la nostra 
escala, em sembla una zona molt 
ben aconseguida, les dimensions 
no són exagerades per això hom té 
sensació de confort i tampoc és 
gaire llarg. És una element que 
ha ajudat al poble a obrir-se al 

mar, a ensenyar a tots la badia, 
tant els seus habitants com els 
visitants que pot rebre. Benefi-
cia moltíssim als qui viuen per 
aquesta zona, és un passeig lliu-
re de cotxes i a primera línia de 
mar és un privilegi. 
Per mi la finalitat d’aquest pas-
seig és un camí que porta a un 
mateix amb contacte amb el mar, 
l’infinit,... Entenc el Passeig 
Marítim com un estri per tal de 
guiar a la gent i percebre l’en-
torn que els envolta. El prota-
gonista la Badia dels Alfacs, el 
mar, la serralada del Montsià,... 
el Passeig simplement ens hi por-
ta, però això no treu que després 
d’haver analitzat altres Passeigs 
Marítims de la costa Catalana, 
val a dir que l’emplaçament afec-
ta directament al seu caràcter. 
No és el mateix que estigui en 
una zona residencial que  estigui 
situat al mateix nucli urbà, com 
és el cas de Salou o Badalona, 
però això no vol dir que el Pas-
seig com instrument urbà, ha de 
ser l’articulació entre el mar i 
la ciutat.

 Per finalitzar, m’agradaria 
fer una darrera reflexió, el Pas-
seig Marítim de Sant Carles de 
la Ràpita és un passeig modest 
però disposa de tot l’atractiu  
per passejar i sentir-se a gust. 
Tot i això, considero que manca 
continuïtat amb la trama urbana. 
Aquest és el motiu pel qual em fa 
dubtar a l’hora de concloure o no 
que estigui ben projectat.
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ment clara o preparada per as-
sumir aquest fort increment de 
població temporal ha contribuït 
a que avui en dia Sant Carles de 
la Ràpita sigui un poble víctima 
de la especulació immobiliària. 
Considero que la Ràpita ha cres-
cut d’una manera desmesurada i 
sense estar preparada del tot i 
la culpa no és només del PGM del 
1991, sinó que s’ha fet la vista 
grossa en moltes coses i les con-
seqüències de tot plegat ha re-
caigut sobre l’espai urbà, tant 
públic com privat. Deixant ja de 
banda les meves opinions parti-
culars, m’agradaria centrar-me 
en l’ocupació de l’espai públic 
i de la seva estructuració en la 
zona del Front Marítim. 

 Després de l’anàlisi acu-
rat de La Façana Marítima de Sant 
Carles de la Ràpita, de l’estruc-
tura urbana com dels diferents 
elements que conforma el seu Pas-
seig Marítim i de la comparació 
amb altres Passeigs Marítims de 
la Costa Catalana, és inevitable 
que hagin sorgit diverses refle-
xions que acaben prenent la forma 
d’una proposta alternativa, un 
petit exercici del que en surten 
resultats força interessants.

 El fort creixement residenci-
al, que d’alguna manera podríem 
dir que ha estat descontrolat, 
i les conseqüents mancances d’un 
limitat planejament urbà sense 
una estructura urbana suficient-

09.-Proposta alternativa d’intervenció en el Passeig Marítim de  Sant Carles de la       
       Ràpita: El Pier del Passeig Marítim

Plànol distribució d’usos del Front Marítim i de les principals vies de la població
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en la següent imatge, aquest es-
pai en determinades hores del dia 
està saturat i pot suposar una 
zona perillosa per la gran con-
fluència d’embarcacions, sobretot 
les  més petites de l’escola nàu-
tica que sovint les porten nens 
que estan aprenent a navegar. 

2.- El Passeig Marítim, quan es 
va projectar i construir, esta-
va ubicat en una zona de “futur” 
creixement urbà. Aquesta zona era 
de caràcter purament residenci-
al, més concretament ciutat jar-
dí. El Passeig Marítim es cons-
trueix el 1988, abans d’acabar 
el PGM del 1991, el mateix equip 
que redacta el PGM, és el que fa 
el Passeig Marítim. Aquest fet és 
un punt a favor, ja que l’equip 
en qüestió coneix el municipi i 
també les principals necessitats 
d’aquest.

Qüestions que s’han tingut en 
compte alhora de fer la proposta:

1.- El Front Marítim de Sant Car-
les resta dividit en trams segons 
els diferents usos. Aquesta frag-
mentació és positiva i dóna cert 
ordre i estructura a la Façana 
Marítima malgrat per una zona on 
es concentren massa activitats la 
qual cosa equival a un problema. 
Ens referim a la zona entre del 
port pesquer i del comercial, el 
Club Nàutic. Doncs és més, la ma-
teixa boca per on entren i surten 
els vaixells de pesca i els de 
mercaderies i d’altres de caràc-
ter comercial, així com les em-
barcacions esportives i d’esbar-
jo que estan atracades a la zona 
del Club Nàutic com les petites 
embarcacions pertanyents a l’Es-
cola de Vela i Rem del Club Nàu-
tic Sant Carles. Com es pot veure 

Diagrama d’usos al port i les seves proximitats
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A la llarga, però, es construei-
xen moltes urbanitzacions d’ha-
bitatges, normalment segones re-
sidències que com a conseqüència 
suposa un augment massiu de po-
blació en temporada de vacances. 
Així doncs, el Passeig està en 
una zona on hi ha dos tipus de 
vida, la dels habitants de Sant 
Carles que hi viuen durant tot 
l’any i la dels turistes només en 
època de vacances, festius i caps 
de setmana.
El Passeig està ubicat en una 
zona residencial on no hi ha lo-
cals comercials, i els tres lo-
cals de restauració que hi ha no-
més obren en temporada. Per tant, 
el Passeig manca d’un interes més 
enllà de l’oci i gaudir.

3.- El Passeig, però  sí que mi-
llora l’accessibilitat a les 
platges i revaloritza la franja 
litoral, tot i no estar connec-
tat amb la resta de trama urbana. 

Només al final del Passeig hi ha 
un pont de ferro que connecta amb 
el “nou” traçat urbà. Crec que fa 
falta més connectors i més ara 
que aquesta nova zona de creixe-
ment està dotada de nous equipa-
ments i zones verdes que d’alguna 
manera s’haurien de relacionar 
amb el Passeig Marítim. 

4.- El Passeig és peatonal, tret 
d’un tram en el que sembla inevi-
table l’ús de vehicles perquè hi 
ha l’hotel. D’altra banda, però, 
els carrers que concurreixen al 
passeig són vies de circulació de 
tràfic rodat que permeten l’ac-
cés de vehicles fet que a l’estiu 
provoca molt maldecaps als veïns 
que hi viuen. Sóc de la opinió 
que s’hauria de delimitar el pas 
de manera que solament els veïns 
poguessin arribar a casa seva amb 
el cotxe i la resta deixar-los 
als diversos trams d’aparcament 
de què es disposa. 

Diagrama d’usos al port i les seves proximitats
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Després d’exposar les diverses 
dificultats que planteja el Front 
Marítim de Sant Carles i el seu 
Passeig Marítim, crec amb la in-
tervenció d’un Pier i la reor-
denació dels carrers concurrents 
al Passeig Marítim. Aquest Pier 
seria un lloc d’esbarjo, per pas-
sejar i veure la ciutat des del 
mar i que a més a més hi hauríen 
uns quiosquets i, el més impor-
tant és on s’ubicaria l’Escola 
Nàutica ja que la reubicació de 
l’Escola és necessàri. Sí que 
on es troba queda més resguar-
dat dels temporals, però no hem 
d’oblidar que la zona costera de 
Sant Carles queda totalment pro-
tegida per la Punta de la Banya i 
gaudeix d’un clima suau. 

Imatge d’un Pier Anglaterra
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Definició de Pier:
Construcció recolzada sobre pilons que sobresurt perpendicularment 
de la línia de la costa. A partir del segle XIX, inicialment a la 
costa sud d’Anglaterra, aquests pantalans es construeixen per usar-
los com a solàriums, i posteriorment com a passejos amb casinos i 
sales de ball. A partir d’aquí, es generalitzen com a tipologia ar-
quitectónica.

Imatge d’un Pier Anglaterra
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Planta proposta del Pier de Sant Carles de la Ràpita
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Si analitzem tot el Front Marítim 
de Sant Carles ens adonem que el 
Passeig Marítim té poca amplària 
per la seva importància, i aquest 
està delimitat.
Per una banda, per les platges i, 
per l’altra, la trama residencial 
urbana. Per tant, guanyar profun-
ditat d’una manera coherent en la 
qual l’impacte fos el mínim pos-

Alhora de construir un element 
al mar s’ha de tenir molt pre-
sent que qualsevol petita acció 
pot provocar reaccions que ens 
canviarien molt el medi on ens 
trobem, com per exemple movi-
ments de sorra i ens quedaríem 
sense platja o tot el contrari. 
Doncs, al medi marí les coses són 
una mica més complicades i poc 
previsibles. És per això que la 
construcció d’aquest element que 
impacta de manera puntual encara 
que sigui continuada és la que 
menys repercussions pot tenir.  

Relació del Front Marítim, Passeig - Zona Portuària

Diagrama usos de la proposta
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Des del Pier, hi ha diversos pan-
talans per atracar les embarca-
cions i altres d’ús exclusiu de 
l’Escola Nàutica.
 Per acabar, un tema també 
important per resoldre és la pe-
atonalització de la zona pròxi-
ma al Passeig, ja que a l’estiu 
queda del tot col·lapsada. Com 
es pot veure a la imatge, hi ha 
unes zones d’aparcament prèvies 
al Passeig, així com al Parc de 
Garbí i l’Avinguda Pare Castro, a 
l’inici del Passeig, i després al 
llarg del carrer Sant Isidre hi 
ha diverses zones d’aparcament. 
Penso que el tram final dels car-
rers que arriben perpendiculars 
al Passeig haurien de ser peato-
nals tot i que tenint en compte 
els veïns, haurien de tenir un 
pas limitat. De ben segur que es 
podria arribar a un acord entre 
els veïns i l’Ajuntament mitjan-
çant un pagament anual simbòlic 
per part dels veïns per peato-
nalitzar aquests carrers. Alguns 
d’aquests carrers com el carrer 
d’Aragó, el de l’Aiguassera, el 
del Far, i el de les  Delícies 
han de tenir un caràcter més de 
rambla.

sible sembla una mica complicat. 
És també per aquest motiu, que la 
construcció d’un Pier incentiva-
ria amb algunes activitats comer-
cials i també de caràcter nàutic. 
Com ja he comentat anteriorment, 
l’Escola Nàutica de Vela, Rem i 
Natació, es podria traslladar al 
Pier del Passeig. 
 Aquest Pier es situa a la 
prolongació del carrer del Far, 
que és on justament hi ha una 
parcel·la sense edificar -que 
s’hauria d’expropiar- i s’utilit-
zaria per cobrir les necessitats 
de l’Escola Nàutica. Així doncs, 
es podria construir un edifici po-
livalent d’una sola planta i mo-
dest que serviria de magatzem, 
gimnàs, vestidors amb un parell 
d’aules per poder fer les classes 
teòriques. 
 Prenent com a eix el carrer 
del Far que finalitza al Passeig 
amb el Far de la Senieta i ja té 
unes dimensions degut a la seva 
importància. S’utilitza aquest  
com a connector entre la trama 
urbana residencial i el Passeig, 
i des de la qual hi ha la pro-
longació en forma de Pier fins el 
mar. Per aquest carrer es pot ar-
ribar amb cotxe de manera que en 
cas de necessitat es facilitaria 
l’accés dels vehicles i trans-
ports per abastir les necessi-
tats de la nova construcció.

 Alhora de realitzar la cons-
trucció s’ha de tenir en compte 
les mesures òptimes de seguretat. 
Per això hi ha la línia discon-
tínua que marca la distància mí-
nima a partir de la que no poden 
passar les embarcacions de motor 
a la zona de banyistes. 
Per tal que l’impacte visual si-
gui el menor possible hi ha di-
ferents zones porxades al llarg 
del moll que és on hi aniran els 
petits comerços i establiments. 
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