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INTRODUCCIÓ

En els últims anys, Vilassar de Mar ha patit un dels canvis més bruscs de la seva

història, variant totalment la seva organització i les seves necessitats. Ha estat en les

últimes dècades que el poble ha passat de ser una vila petita, marinera i agrícola a un

poble residencial de més de 18.000 habitants. Aquest gran augment de la població i dels

habitatges (que encara continua, però en menor grau) i el canvi dels costums dels

d’habitants (canvi de l’estructura social) ha fet que el nostre poble pateixi unes

deficiències i unes mancances pel que fa als serveis i equipaments que ofereix al

ciutadà.

En aquest projecte es farà una anàlisi de la situació urbanística actual de Vilassar

de Mar i es faran unes propostes de nous equipaments centrant-se sobre tot en un

projecte de mercat municipal.

Per dur a terme aquesta memòria escrita, s’ha recollit informació sobre els plans

urbanístics de Vilassar de Mar i la legislació vigent, s’han mantingut unes entrevistes

amb representants polítics i socials, i s’ha realitzat una enquesta als veïns i veïnes sobre

la seva opinió pel que fa a les necessitats de la vila. Aleshores, aquesta informació s’ha

utilitzat per a definir les possibles solucions.

En aquest treball faig una anàlisi crítica de la situació urbanística actual i una

relació dels equipaments disponibles a Vilassar de Mar per tal d’identificar els

problemes que hi ha (capítol 1). Després faig una reflexió sobre el model de poble

actual i cap a on crec que s’hauria d’anar (capítol 2). Posteriorment plantejo una sèrie

d’actuacions per a dur a terme un canvi en la vila (capítol 3). Alhora, també intento

trobar una solució al Mercat Municipal que es troba en una situació ruïnosa (capítol 4).

Aquest canvi en l’edifici del mercat, a part de millorar el servei als veïns, també serviria

d’impulsor d’un nou model de poble i suposaria una gran millora de la zona.
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1. ANÀLISI DEL POBLE
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En aquest primer capítol faig un estudi de l’estat actual dels equipaments del

poble. Faig una anàlisi i una descripció crítica de Vilassar de Mar descrivint tots els

aspectes que formen un municipi: la història, els condicionants que té el poble, els

serveis que ofereix als veïns i l’opinió dels veïns (amb l’elaboració d’una enquesta).
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1.1. Una mica d’història de Vilassar de Mar

1.1.1. Els orígens

Els orígens de Vilassar de Mar es remunten a la prehistòria segons a diverses

troballes arqueològiques del paleolític i l’Edat de bronze que testifiquen aquest origen

remot.

Més a prop ja de la nostra era, en el territori del que és ara Vilassar de Mar, es

formen les primeres vil·les romanes influïdes per les ciutats romanes del voltant (Iluro,

Baetulo). Aquestes vil·les estaven situades pel litoral, al costat de la Via Augusta.

Aquesta època romana està precedida d’un ampli procés de romanització de les tribus

iberes de la zona, els laietans. Se sap que els laietans van viure pels turons i muntanyes

de la comarca tot i que no s’han trobat restes en el terme.

D’aquesta època  romana d’esplendor es conserven diverses restes com una

necròpolis amb diverses sepultures i un mil·liari de la Via Augusta que es conserva en el

Museu de la Marina.

1.1.2. L'edat mitjana

A partir del s III arriba la decadència del món romà com a conseqüència de la

destrucció del sistema. El territori es torna insegur a causa de les invasions visigodes i

dels àrabs. Aquests fets van fer que els habitants de les vil·les de la zona marxessin cap

a llocs segurs com els castells i el món rural. A partir d’aquí comença una etapa de

decadència de l’esplendor de l’imperi romà.

1.1.3. Els inicis de Vilassar de Mar

Vilassar de Mar comença quan a finals del segle XV els pescadors de Vilassar de

Dalt (abans Sant Genís de Vilassar) i de Cabrils comencen a construir cabanes vora la

platja per a guardar els estris de pescar. De mica en mica, el nombre de cabanes anà

augmentant fins que tres famílies (Mir, Saura i Lledó) van decidir instal·lar-se al litoral

Vilassarenc.
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El perill de la pirateria turca va obligar a construir torres de guaita i de defensa (de

les quals encara avui en dia se’n conserva una) la qual cosa va millorar la seguretat i va

afavorir l’arribada de veïns al nou barri costaner de Vilassar. Així, lentament, es van

anar construint cases i barraques de pescadors i es van anar traçant els primers carrers.

En 1713, el nombre de veïns de Vilassar de Mar va augmentar després del

devastador setge borbònic a Vilassar de Dalt. En 1726, aprofitant una visita del bisbe de

Barcelona, els veïns van aconseguir la llicència per a la construcció d’una església. La

primera pedra fou posada l’any següent i el temple fou consagrat en 1745. Aquest fet

fou el primer pas perquè el barri costaner s’independitzés de Vilassar de Dalt. Els

passos definitius foren quan el temple va ser nomenat parròquia independent el 1779 i

Vilassar de Mar es convertí en municipi independent el 1784. Aquell any el poble ja

tenia prop de 1000 habitants.

1.1.4. Els segles XIX i XX

Aquests dos segles estan caracteritzats per l’important creixement econòmic i

l’augment demogràfic. Durant aquests anys, a part de la tradicional activitat pesquera i

de la producció de vins i aiguardents, l’activitat econòmica del poble començà a variar i

girà entorn de la marina de vela mercant.

Des de principis del segle XIX s’instal·len drassanes que es dediquen a la

construcció de tot tipus de vaixells de càrrega i comencen a aparèixer pel poble capitans

de vaixell. La importància de Vilassar de Mar pel que fa a la marineria mercant arriba al

seu punt culminant quan Joan Monjo i Pons va fundar, el 1876, l’Escola Nàutica

Mercantil de Sant Joan de Vilassar.

Durant aquests temps hi havia més de 170 vaixells amb capità vilassarenc.

Aquests capitans es dedicaven al comerç d’ultramarins i d’esclaus. Aquest comerç i

l’aparició dels “indianos”, homes que fan fortuna a Amèrica i que tornen, comencen a

enriquir el poble de Vilassar de Mar amb grans cases decorades i plenes de luxes on

mostren a la resta la riquesa del propietari. És el cas de can Bassa, can Amat o can Bisa

entre d’altres. En aquests temps, cap a finals del s. XIX i principis del s. XX al poble ja

hi viuen uns 3000 veïns.
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A principis del segle XX Vilassar de Mar es converteix en lloc d’estiueig de

prestigi. Paral·lelament arriba la industrialització i tota la comarca, inclosa Vilassar de

Mar, s’omple de fàbriques tèxtils. L’arribada del ferrocarril el 1848 amb la línia

Barcelona-Mataró afavoreix l’arrelament de la industrialització. Anys més tard també

començà el conreu de plantes ornamentals que es manté fins avui en dia.

Durant el segle XX la població va augmentant constantment fins que a partir dels

anys setanta el poble pateix un creixement demogràfic enorme. Durant aquests anys

moltes famílies que viuen a Barcelona s’instal·len a Vilassar de Mar i el poble passa a

ser residencial
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1.2. Descripció General

1.2.1. Descripció

Vilassar de mar està situat en la comarca del Maresme entre la serralada costanera

catalana i la mar Mediterrània. Limita al nord amb els termes municipals de Cabrils i

Cabrera de mar, a l’est amb la mar, al sud amb Premià de Mar i l’oest amb Vilassar de

Dalt.

Al poble hi viuen 18.558 habitants, la majoria dels quals són de la franja d’edat de

30 a 40 tal i com mostra l’estudi de l‘Institut d’Estudis de Catalunya (IDESCAT).

Al poble hi ha unes 6000 llars però no totes estan sempre habitades ja que

Vilassar encara és, per algunes famílies, un poble d’estiueig, cosa que fa que el nombre

de persones que viu al municipi variï segons l’època de l’any que ens trobem. Es calcula

que a l’estiu a Vilassar hi viuen un màxim d’entre 20.000 i 25.000 habitants. Aquest pic

de població que hi ha a l’estiu, tot i que no és gaire important, pot fer que alguns dels

serveis bàsics del poble tinguin deficiències que s’hauran de tenir en compte ( vegeu

capítol 1.4 ).

Si exceptuem el terreny agrícola, Vilassar de mar està dividida en cinc parts ben

diferenciables com mostra el mapa següent. Quatre d’aquestes divisions son

perpendiculars a la línia de la costa i la cinquena és paral·lela. Les cinc divisions són:
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1) Entre Cabrera i la Riera del Cintet:

Franja més aviat estreta on no hi ha gaires comerços. És on es situen gran part

dels equipaments de la vila: el club Nàutic, el pavelló polisportiu, l’oficina de correus,

dos IES, la piscina municipal, dos camps de futbol i l’escola CEIP Vaixell Burriac. En

aquesta zona hi predominen les cases unifamiliars, i no hi ha gaire densitat de població.

2) Entre la riera del Cintet i la riera de Cabrils:

És la franja més llarga i gairebé talla tot el poble en dos. Aquesta franja també es

podria dividir en tres subzones: Per sota del carrer Colom, entre el carrer Colom i el

carrer Lluís Jover i per sobre del carrer Lluís Jover.

Per sota del carrer Colom es troba el casc antic caracteritzat per carrers estrets i

botigues petites de poble. En aquesta zona també hi ha poca densitat de població i la

majoria dels habitatges són les cases unifamiliars tradicionals (cases de poble

allargades, d’un sol cos i amb planta baixa i primer pis).

En aquesta subzona hi ha l’església, el Museu Monjo, els dos edificis de l’escola

bressol municipal, la sala de l’Ateneu i l’escola de primària concertada (La

Presentació).

La segona subzona, per sobre del carrer Colom és el centre del poble i la zona més

activa. Es caracteritza per edificis alts, gran moviment de persones i de cotxes, gran

quantitat de comerços i una alta densitat de població. En aquesta zona s’hi troba una

escola de primària CEIP Pérez Sala, el Mercat Municipal, l’aula de música i l’aula d’art

Vilassart, el Museu de la Marina, la biblioteca i dues pistes esportives.

La tercera subzona, per sobre del carrer Lluís Jover és el barri del Barato. És una

zona que es caracteritzava per una alta densitat de població, un gran nombre de població

immigrant ( ja siguin espanyols com estrangers ) i edificis vells en mal estat. Per sort,

aquesta situació ha millorat bastant degut a diverses actuacions per part de l’ajuntament

en els últims anys. El barri continua caracteritzant-se per una densitat de població alta i

per una gran quantitat de blocs d’habitatges però mai tant alta com abans.



Capítol 1: Anàlisi del poble 9

3) Entre la riera de Cabrils i la riera de Vilassar:

Aquesta zona és una franja més aviat estreta. En aquesta franja és on es situa el

nou projecte urbanístic de les Pinedes. S’hi troben cases unifamiliars i també edificis

d’apartaments per a l’estiueig. En aquesta franja es troba l’estació de RENFE, el

patronat parroquial, l’escola d’adults, l’Espai Jove, el CAP, les dependències de la

policia municipal i l’Escola del Mar.

4) Entre la riera de Vilassar i Premià de Mar:

Franja molt estreta en el límit occidental del poble on no hi ha cap equipament.

S’hi troben cases unifamiliars adossades, i el Mercat de la Flor i la Planta Ornamental

de Catalunya amb tots els seus equipaments

5) L’ultima franja és la zona industrial:

Es troba en el límit superior de la vila en angle recte amb les altres zones. En

aquesta zona hi trobem varies naus industrials grans superfícies comercials i d’oci.

1.2.2. Condicionants

El poble pateix diverses circumstàncies que condicionen el seu desenvolupament:

1. La vila està condicionada per unes xarxes de comunicació que tallen el poble i que

no són de competència municipal sinó estatal. Aquest és el cas de la línia ferroviària

de RENFE i la carretera N-II. Aquestes separen el poble de la platja i del passeig

marítim, la qual cosa dificulta l’accés a gent que li costi baixar i pujar les escales

dels passos soterrats (com per exemple, gent que vagi carregada, minusvàlids,

persones grans, cotxets de nadons etc. )

2. La distribució dels carrers del casc antic, tant per les seves dimensions reduïdes com

per la falta de planejament en el moment del traçat de carrers. Aquest fet condiciona

sobretot la circulació de vehicles per la zona i la falta d’espais per a equipaments

(zones verdes, aparcament etc. ).
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3. Les rieres. Aquestes condicionen el poble per dos aspectes, primer perquè el

divideixen i en dificulten la comunicació d’algunes parts. Segon perquè s’ha de tenir

molt present que les rieres poden portar grans quantitats d’aigua en molt poc temps,

cosa que fa que les seves canalitzacions hagin d’estar ben dissenyades i estar sempre

en molt bones condicions per tal d’evitar inundacions. A més, totes les

construccions del costat de la riera tenen el perill d’inundar-se alguna vegada i això

pot limitar el tipus de construcció que s’hi faci.

4. El terreny. Tot i que la vila no té tanta pendent com altres pobles de la comarca, el

pendent és prou pronunciat com per a dificultar la construcció d’algun edifici.

5. La manca de places d’aparcament. L’oferta d’aparcament a Vilassar de Mar és força

limitada. En les places d’aparcament situades en tots els carrers hi conviuen els

vehicles dels veïns i els dels visitants. Amb l’agreujant  que moltes de les famílies

residents al poble tenen més d’un vehicle, cosa que fa que els aparcaments als

carrers estiguin sempre ocupats i que els veïns ja tinguin problemes per a trobar lloc

per aparcar. Llavors la gent que ve de fora ho té molt difícil per a trobar alguna

plaça lliure i alhora ocupa les places lliures dels veïns. En resum, a Vilassar hi ha

una mancança de places d’aparcament que limita el comerç del poble, fa perdre

temps als veïns i dóna una sensació de despreocupació i d’inactivitat pel que fa als

responsables polítics.

6. La falta d’espai. El terreny del terme municipal és limitat i una gran part d’aquest es

vol reservar com a terreny agrícola. Aquesta manca d’espai dificulta molt la

construcció de nous equipaments per a suplir problemes sorgits després de la

planificació de la zona. La falta d’espai per construir és tan acusada que, davant la

demanda de més habitatges, les empreses constructores estan començant una nova

pràctica: comprar una casa derruir-la i en el mateix solar construir-hi dues de noves.

És per això que és molt important fer un bon estudi abans de fer cap actuació per tal

d’aprofitar al màxim qualsevol equipament que s’hagi de fer.
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1.3. Repartiment del territori:

Vilassar de Mar té una superfície d’uns 4 quilometres quadrats, dels quals una

mica més de la meitat de superfície és agrícola. L’altra meitat de la superfície de la vila

és dedicada a espai habitat i a espai industrial (40% espai per habitatges i 7 % de zona

industrial).

Crec que la proporció actual d’espai agrícola en relació amb la superfície

construïda és bona. Però ja és el límit sensat al què podíem arribar. És per això que, tot i

les facilitats que hi ha ara per a edificar, el poble s’ha de mantenir al marge d’aquesta

nova moda d’especulació urbanística i defensar un creixement sostenible.

La relació entre espai edificat i superfície del municipi és bona ja que amb aquest

nombre d’habitants el municipi té prou recursos econòmics com per a poder donar gran

quantitat de serveis als veïns i en canvi no té problemes característics dels grans nuclis

de població com Mataró. És a dir, que amb aquesta mida que té el poble, gaudim dels

avantatges de ser un poble gran però no tenim els desavantatges de les ciutats.
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Una altra raó per la qual no crec que sigui positiu per al poble construir més cases

és que aquesta construcció reduiria l’espai agrícola; i per tant la relació entre sòl

construït i sòl d’ús agrícola es trencaria, fent perdre el valor i el sentit del poble. Com ja

s’ha explicat en apartats anteriors, des de fa més d’un segle, Vilassar de Mar s’ha

dedicat al conreu de diferents productes. Encara que, avui en dia, el poble és una ciutat

dormitori de Barcelona ( una part important dels habitants treballen a la capital, al igual

que moltes altres poblacions de la comarca ), a Vilassar de Mar encara hi viu força gent

que treballa al poble i molta d’aquesta gent es dedica al conreu, ja sigui de flors, plantes

ornamentals o hortalisses o treballen d’activitats que se’n deriven (comptables, venda,

distribució etc.). Si un bon dia es comencés a edificar en el que ara són camps, la gran

majoria de la gent que vindria a viure a aquestes cases unifamiliars d’obra vista seria

gent que treballaria fora. Llavors, no només farien fora a la gent de Vilassar què es

guanyen la vida del conreu, sinó que omplirien el poble amb gent que només estaria per

les nits. Per tant, s’accentuaria un dels grans problemes que té avui en dia Vilassar de

Mar, que és la falta de vida de poble. I Vilassar de Mar ja no seria un poble viu amb

activitats diàries sinó que seria un poble on la gent que treballa fora hi vindria a dormir.

És per tot això que considero que la relació entre l’espai agrícola i el construït no

s’ha de variar i s’hauria de quedar tal i com està.

1.4. Estat dels serveis del poble:

Vilassar de Mar és un poble on hi viuen més de 18 000 habitants. És per això que ,

tal i com marca la llei, l’ajuntament ha de donar a aquests habitants una sèrie de serveis

que ara esmentaré i posteriorment analitzaré.

Vilassar de Mar com a municipi de més de 5 000 habitants ha de proporcionar els

serveis de enllumenat públic, recollida d’escombraries i residus, neteja viària,

abastament d’aigua, pavimentació, seguretat ciutadana i ordenació del trànsit urbà i ha

de proporcionar accessos a tots els nuclis urbans del poble i encarregar-se del seu

manteniment. A més ha de participar en serveis socials, en assistència primària de salut,

participar i organitzar actes culturals, esportius i de lleure, així com donar servei de

biblioteca, parcs públics, mercats i tractament de residus.
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Aquests són els serveis que per llei el poble ha de donar. Però, a més, Vilassar de

Mar té un servei d’instal·lacions esportives d’ús públic, transport col·lectiu urbà de

viatgers (taxi i autobús) i serveis socials varis.

Aquests són en general tots els serveis que s’ofereixen al poble. A continuació

s’exposen un a un descrivint els equipaments on es duen a terme, els serveis que

proporcionen i indicant-ne les mancances més importants.

1.4.1. Sanitat:

Vilassar de Mar disposa de un centre d’atenció primària (CAP) situat al carrer

Santa Maria. Aquest pertany al Servei Català de la Salut i ofereix el servei de visita de

metge de família pel matí i per la tarda. A més, també té un servei d’urgències les vint-i-

quatre hores del dia. Aquest CAP, tot i que dóna molt bon servei a la població, no dóna

cap servei d’especialistes, ni disposa d’equipament tècnic pel diagnòstic; i quan es dóna

el cas que el/la malalt/a ha de fer-se unes anàlisis o radiografies, és enviat a l’Hospital

de Mataró. Aquest fet és bastant incòmode per els/les habitants. Davant de qualsevol

problema menor els malalt han de desplaçar-se. Per exemple: per fer-se una radiografia,

per una revisió amb l’oculista, una lesió d’un dit…
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A més d’aquest CAP Vilassar de Mar també compta amb el servei de diferents

clíniques privades repartides pel poble que també donen un servei a la població que s’ho

pot permetre.

1.4.2. Educació:

Vilassar de Mar disposa de dos centres d’educació secundària, quatre centres de

primària i educació infantil, més una escola mancomunada amb l’ajuntament de Cabrera

de Mar, dues escoles bressol públiques, tres privades i una escola per a adults.

En el poble hi ha dos instituts que imparteixen ESO i Batxillerat. Aquests centres

ofereixen la via cientificotècnica, la social i la humanística de Batxillerat, però en el

poble no hi ha la possibilitat de fer el Batxillerat artístic ni cap cicle formatiu. Qualsevol

alumne que vulgui cursar cap d’aquests ensenyaments ha de desplaçar-se a Premià de

Mar, Mataró, o Badalona. Però, tot i aquestes limitacions en l’oferta de cursos, els dos

centres disposen d’unes bones instal·lacions per a poder realitzar la seva feina.

En el poble també es dóna el servei d’educació primària i infantil obligatòria.

Aquest servei s’imparteix en quatre centres ben repartits pel poble, tres d’ells són

públics (CEIP Vaixell Burriac, CEIP Pérez Sala, CEIP Escola del mar) i l’altre és una

escola privada concertada (Escola de la Presentació). A part també hi ha una escola

pública mancomunada entre els ajuntaments de Vilassar de Mar i el de Cabrera de Mar

situada al terme de Cabrera. Aquestes escoles, tot i l’estat d’alguns dels edificis, estan

força bé i el servei que donen als estudiants és bo. Però cal remarcar que el nombre

d’alumnes que tenen aquestes escoles ja ha superat el nombre d’alumnes pel qual havien

estat pensades. Malgrat aquestes condicions, encara poden donar un ensenyament de

qualitat, però si en els propers anys el nombre d’alumnes creix, la qualitat del servei es

veuria afectada.
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L’escola bressol municipal es troba situada en dues cases de poble antigues

separades uns 300 metres, i en mig del casc antic del poble, entre carrers estrets i lluny

de qualsevol lloc d’aparcament, cosa que dificulta la recollida dels petits alumnes. Cal

destacar doncs, que els dos edificis de l’escola bressol no són els millors per a la funció

que han de fer i no reuneixen totes les garanties de seguretat, ni faciliten la feina dels/les

mestres, ni tampoc la arribada dels pares/mares per a portal els seus fills/filles. L’Escola

Bressol acull els nens i nenes des dels sis mesos fins els tres anys. Fins que aquestes no

compleixin els tres anys no poden entrar a les escoles i han d’anar a les escoles bressol.

Avui en dia, la majoria de mares i pares treballen fora de casa i no es poden fer càrrec

de les seves criatures. Com a conseqüència, hi ha molta demanda i moltes de les

criatures no tenen plaça per a les escoles bressol municipals. L’ajuntament fixa uns

requisits (tenir pocs recursos econòmics, ser família nombrosa, que la mare i el pare

treballin…) per a donar el servei a les famílies que més ho necessitin. La manca de

places provoca que molts pares i mares, de rendes mitjanes, que no estan dins dels

paràmetres que marca l’Ajuntament, hagin de matricular el seu fill/a a una altra escola

bressol privada o bé donar el seu fill a algun familiar o persona per a que el/la vigili

privant-lo de l’ensenyament pre-escolar.

A Vilassar de Mar a part d’una única escola bressol pública hi ha tres escoles

privades més que amplien l’oferta de servei d’aquesta.

1.4.3. Cultura:

Vilassar de Mar disposa de diferents serveis i equipaments culturals, la majoria

públics però d’altres que pertanyen a associacions privades, tot i que moltes vegades

donen servei a tota la població. Malgrat el gran nombre d’edificis dedicats a la cultura,

Vilassar de Mar presenta una greu deficiència en aquest àmbit produït, segons el meu

parer, per la falta de coordinació entre les activitats, associacions i l’ajuntament.

A Vilassar de Mar s’hi troba una aula de música, una escola d’arts plàstiques

(Vilassart) i una escola de dansa pel que fa a l’aprenentatge de les arts.
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El poble disposa també d’una biblioteca situada en els baixos d’un edifici. Crec

que aquesta no és el millor espai per a situar una biblioteca pública i que cal fer un

canvi dràstic pel que fa a aquest servei. No només cal canviar l’emplaçament de la

biblioteca a un espai digne, sinó que cal invertir-hi molts més diners perquè tingui un

fons de llibres i material audiovisual complet i, a més, que doni altres serveis i proposi

activitats (xerrades, discussions, lectura de contes, etc.). Crec que el què més necessita

la biblioteca és canviar la política d’aquest servei per a implicar més a la població i

d’aquesta manera, que participi en totes les activitats.

La vila disposa d’edificis i de diferents locals per a les associacions del poble: un

és al semisòtan del CEIP Vaixell Burriac on hi té la seu l’AVAL i l’altre és can

Gavernet a la plaça Vicenç Casanovas on està l’agrupament escolta. També hi ha locals

municipals (plaça Carles Trias, carrer Sant Roc) on es reuneixen associacions de veïns.

També hi ha edificis i locals privats on es reuneixen altres associacions que donen

un servei cultural a la vila. És el cas del Patronat Parroquial, i de l’Ateneu Vilassanès.

El gran problema de totes les associacions del poble és trobar un local per a poder

realitzar les trobades i les activitats. En molts casos, pel gran nombre d’associacions que

hi ha a Vilassar de Mar i per la manca de locals de l’ajuntament, aquestes associacions

han de llogar locals pel poble per a poder reunir-se amb l’increment de les despeses de

l’associació que comporta. Potser aquest fet és una de les causes per les quals que

els/les vilassarencs/enques no participem en la vida social del poble, ja que ens trobem

amb moltes dificultats no per a associar-nos sinó per a trobar un lloc on associar-se.

A més, també cal destacar una altra mancança pel que fa a les associacions que és

la falta de comunicació entre elles i la poca organització d’activitats conjuntes.
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Aquests fets esmentats limiten la cohesió del poble notable en la poca participació

en les festes locals ( ja sigui Carnaval, cap d’any, Sant Joan…).

A Vilassar de Mar hi ha tres museus: Museu de la Marina, Museu Monjo i Museu

de l’Aigua. Aquests tres museus tot i estar en uns edificis amb bones condicions

podríem dir que participen poc en la vida cultural del poble ja que, són poc visitats pels

habitants i les úniques visites que reben són la dels escolars. Crec que la política pel que

fa als museus del poble hauria de canviar ja que no els fa falta un edifici nou sinó una

major participació ciutadana.

Encara que a Vilassar de Mar és un poble de més de 18000, habitants no té cap

sala municipal on s’hi pugui fer teatre, cinema, actuacions musicals, xerrades etc., sinó

que compta amb el servei que ofereixen dues sales privades d’associacions del poble

(Ateneu Vilassanès i el Patronat Municipal). El problema no seria tant greu si no fos pel

mal estat d’aquestes instal·lacions: El Patronat consta d’unes sales d’estat deplorable on

encara es realitzen algunes activitats, una sala d’actes totalment cremada per un incendi

que hi hagué el 2004 i una pista d’aspecte lamentable a l’aire lliure on encara s’hi

realitzen alguns concerts de tant en tant.
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L’ateneu també és un edifici antic que no compleix les normes de seguretat per a

realitzar segons quins espectacles públics. Consta d’una gran sala plena de butaques de

jardí de plàstic i de diverses sales on encara es realitzen algunes activitats.

Tot i que sembla mentida, des de fa anys a Vilassar no s’hi realitza espectacles

amb regularitat per a la població, i tots els Vilassarencs/enques ens hem de traslladar a

Barcelona o a Mataró per a poder veure una obra de teatre o una pel·lícula.

1.4.4. Esports:

Vilassar compta, d’uns anys ençà, amb un servei esportiu prou ampli i complet

format pels següents equipaments esportius municipals: una piscina municipal, dos

camps de futbol, un de gespa artificial i un altre de sorra, una pista polisportiva a l’aire

lliure al carrer Manel Roca i un pavelló polisportiu. A més també hi ha pel poble uns

quants gimnasos privats. El poble, en aquest aspecte, ofereix un bon servei però

presenta algunes deficiències que es poden millorar:

El primer que cal esmentar és la mala distribució dels equipaments pel poble, ja

que tots els equipaments es troben molt agrupats en la part nord del poble, en la zona

entre la riera d’en Cintet i Cabrera de Mar. És per això que gran part de la població, la

majoria d’ells gent jove o petita, han de creuar el poble per anar a entrenar o bé els han

d’acompanyar els seus pares.

El pavelló polisportiu dóna un gran servei a la població i és un equipament que

sempre està actiu. Consta de dues pistes polisportives, una pista d’squash i un gimnàs

on hi  entrenen i fan esport molts/es joves. Però el problema que té és que comença a

estar força massificat, cosa que pot influir en el bon servei que està donant, i alguns

grups esportius ja s’han de traslladar a Cabrera de Mar o a sales del poble per falta

d’espai.

La piscina és l’equipament més nou del poble i ha tingut una bona resposta pel

que fa als habitants. Com a aspecte negatiu, cal dir que no s’ha promogut la formació

d’equips de natació o de Waterpolo i caldria canviar la política d’aquest equipament en

aquest sentit.
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Aquesta piscina consta d’una piscina de vuit carrers de vint-i-cinc metres de llarg,

una piscina petita de poca profunditat i, a més, també consta de diverses sales de gimnàs

així com sauna i cambra de raig UVA. Tot i que en hores punta (els vespres) pot

semblar que el servei està massificat, la piscina Municipal dóna un molt bon servei a

tothom i de qualitat. Un altre punt negatiu que es pot esmentar de la piscina és el preu

elevat que s’ha de pagar i faig notar les queixes d’alguns veïns ja que els sembla que és

un servei privat i no públic degut al seu alt preu. Cal dir però, que aquest servei esportiu

és un “luxe” i, mentre hi hagi serveis més prioritaris que calgui cobrir, no cal reduir

partides del pressupost Municipal de contingut més social en reduir el cost pels

habitants d’aquest servei

Vilassar de Mar disposa de dos camps de futbol: un d’ells amb gespa artificial

d’última generació amb unes graderies amb coberta per a la pluja i un sistema de

enllumenat del camp que permet retransmetre el partit de futbol per televisió de nit;

l’altre és un camp de sorra utilitzat per entrenaments i per a jugar partits. Cal dir doncs

que aquests dos camps, situats un al costat de l’altre, donen un molt bon servei a tots

aquells que juguen a futbol base a Vilassar.

1.4.5. Joventut:

En aquest àmbit, els serveis que dóna l’ajuntament de Vilassar de Mar són força

precaris. Consta de dos serveis: el Clips (informació juvenil) i l’espai jove. L’espai jove

està situat en els baixos d’un edifici davant de l’estació de tren de RENFE. A les sales

de l’espai jove s’hi organitzen diverses activitats per als joves, tant d’entreteniment com

de formació, xerrades sobre temes importants i debats. Els clips es dediquen a

organitzar activitats d’estiu com casals, tallers etc.

De moment aquest servei no és aprofitat massivament pels joves i cal fomentar la

participació d’aquest grup de gent. Respecte a aquest tema, cal dir, que ja s’ha aprovat

un  Pla Director de Joventut (Pla Jove) per al període 2005-2008 en què es “pretén

adaptar la proposta ideal de desenvolupament d’una política local de joventut a la

realitat concreta de Vilassar de Mar.”
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1.4.6. 3a edat:

L’Ajuntament de Vilassar de Mar disposa de dos centres cívics (carrer Sant Pau i

Lluís Jover) on la gent gran hi va a reunir-se , i diverses llars d’avis privades i privades

concertades que es dediquen a l’atenció d’aquests. Però, a part d’aquests dos locals que

serveixen només de reunió per a la 3a edat i d’unes quantes pistes de petanca repartides

pels diversos parcs, el poble no disposa de cap altre servei.

Crec que hi ha manca de serveis i instal·lacions per als/les juvilats/juvilades i que

aquest grup d’edat estan molt oblidats per part dels governants.

1.4.7. Serveis Socials

L’atenció d’aquest servei no li correspon a l’ajuntament sinó que pertany al la

Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat, però molts ajuntaments tenen

serveis complementaris i en aquests casos qualsevol feina en aquest sentit és de molta

utilitat. L’ajuntament disposa de dos locals que fan tasques específiques de serveis

socials, a part de tots els altres equipaments culturals i esportius que hi ha pel poble.

Els dos locals estan situats al barri del Barato a la part alta del poble. Un d’ells és

la biblioteca ludoteca Tucutuc que es fa càrrec de les nenes i dels nens mentre els pares

estan treballant i l’altre és un local amb molt poca activitat al carrer Manel Roca. A

aquest servei li queda encara molt de camí per recórrer per a poder donar un servei com

cal per als més necessitats.

1.4.8. Carrers i voreres (viari públic):

Fa uns anys, a Vilassar de Mar, el manteniment de les voreres i carrers era bo,

(òptim seria excessiu). Però fa uns anys, l’estat d’alguns carrers i voreres, sobretot dels

carrers secundaris i apartats del centre, sol ser precari. És comú trobar-se mentre es

passeja o es va conduint sots en l’asfalt dels carrers, voreres trencades per obres, graons

d’escales trencats etc.
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A més a Vilassar de Mar hi abunden les voreres estretes amb tot ple d’obstacles

com pals de la companyia de telèfon i d’electricitat, fanals, senyals de trànsit i, moltes

vegades, vehicles particulars mal aparcats que dificulten el pas per aquestes voreres i

obliguen el vianant a caminar pel mig del carrer. En aquests casos em pregunto si no

seria millor seguir l’estil japonès i no construir unes voreres que després ningú no podrà

utilitzar. Òbviament, caldria fer tot el contrari: eliminar tots els obstacles de les voreres i

facilitar el pas dels vianants.

Pel que fa a l’adequació dels carrers per a discapacitats físics, es pot dir que

Vilassar de Mar va força avançada. La majoria de voreres del centre ja estan adaptades

amb rampes per a superar l’esglaó i s’han construït rampes al costat de les escales. Però

tot i que el centre està força ben adaptat, encara falta adaptar molts altres carrers (que no

són del centre) amb rampes en els passos de vianants, treure els obstacles que dificulten

el pas en les voreres etc.

En el casc antic del poble degut a la dificultat dels cotxes i camions per circular-hi

s’hi estan construint carrers peatonals. Avui en dia la quantitat de carrers és molt petita

(només quatre carrers) però el resultat que estan tenint és molt positiu. Amb els carrers

peatonals els veïns poden sortir a passejar, les nenes i nens poden jugar al carrer, i amb

tot això les botigues de la zona també es veuen beneficiades. En resum, amb els carrers

peatonals la qualitat de vida dels habitants ha pujat.

Cal dir però que la construcció de carrers peatonals ha d’anar acompanyada d’una

sèrie de actuacions com, per exemple, la construcció de noves zones d’aparcament per

substituir les què s’han tret i adequar els carrers del voltant de la zona peatonal per a

poder absorbir el trànsit que hi havia. En el cas de Vilassar de Mar aquestes actuacions

no s’han tingut en compte.

La planificació de la majoria de carrers de Vilassar de Mar és força dolenta o, fins

i tot, en algunes zones podríem dir que la planificació del traçat dels carrers fou nul·la.

Segurament el disseny i els traçats dels carrers abans dels anys 60 es varen fer sense cap

mena d’estudi i, malgrat aquest fet, a Vilassar de Mar s’hi pot circular amb relativa

facilitat. Tot i això hi ha algunes zones i carrers que presenten greus problemes:

Una d’elles és tot el cas del casc antic. Degut a les dimensions dels carrers i al

traçat irregular, la circulació amb vehicles mitjans o grans es fa molt difícil. A això cal

sumar-hi l’aparcament dels vehicles dels veïns al carrer.
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Una altra via amb greus problemes és la carretera de Cabrils. Aquesta carretera li

és impossible absorbir la gran quantitat de trànsit urbà i interurbà al què està sotmès: No

estava previst que aquest carrer de Vilassar de Mar es convertís en un eix important del

poble i una via de comunicació de la zona industrial, acompanyat de l’augment

d’habitants que ha sofert Cabrils.

Un altre carrer amb problemes de circulació és el carrer Narcís Monturiol entre la

carretera de Cabrils i l’avinguda Montevideo a hores punta. El problema d’aquest carrer

és que no és capaç d’absorbir el trànsit de la zona centre del poble ( amb una densitat de

població notable) on s’hi ubiquen comerços, escoles, el mercat, grans àrees, bancs,

clíniques privades etc.

1.4.9. Parcs i places:

Vilassar de Mar compta amb un bon nombre de parcs i àrees verdes ben distribuïts

per tot el terme, donant un bon servei a la població i disminuint la densitat de població.

Potser la zona amb menys espai verd és el cas antic, tot i que no està gens malament, ja

que disposa de la plaça del Círcol, el parc de la Plaça Vicenç Casanovas, i el passeig

dels pins.

La majoria d’aquests parcs estan en bones condicions tot i que en alguns parcs

s’hi trobin desperfectes

En resum, la situació, pel que fa a parcs i places a Vilassar de Mar, és força bona i

no hi ha deficiències en aquest àmbit. Malgrat tot, es troba a faltar un gran parc on

poder passejar, on s’hi puguin fer concerts, on s’hi celebri la fira, tal i com hi ha en

altres municipis.
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1.4.10. Transport públic:

Vilassar de Mar disposa de diferents serveis de transport públic tant per carretera

com per tren. El poble disposa de l’estació de RENFE de la línia 1 de rodalies que

ofereix un tren en cada sentit cada deu minuts. Recentment, RENFE ha obert un

abaixador en el límit entre Cabrera i Vilassar de Mar. A part d’aquest servei, el poble

també disposa d’un servei d’autobusos amb diferents línies que el comunica amb

Mataró i Barcelona, i la línia del Bus Nit operativa els caps de setmana. Un altre servei

comunica Vilassar de Mar amb les altres poblacions de la vora, i des de fa poc compta

amb una línia d’autobús municipal interurbà que fa un recorregut pel poble. A més els

veïns també disposen del servei de taxis municipal.

Amb tots aquests mitjans de transport públic, el poble compta amb un bon servei

de comunicacions públiques, el qual facilita molt la vida a tots aquells que no disposen

de vehicle privat, a part del gran favor que li fa al planeta. És a dir, que el servei de

transport públic del qual disposa Vilassar de Mar és força bo i només caldria millorar la

freqüència, la puntualitat i l’estat dels autobusos d’algunes de les línies.

1.4.11. Aparcament:

Vilassar de Mar presenta una greu deficiència de llocs d’aparcament en tot el

poble, ja que el nombre de places d’aparcament en els carrers és molt menor que el

nombre de vehicles que hi ha a Vilassar. Aquest problema és encara més greu en les

zones on hi ha comerç (com el centre) en les zones on hi ha carrers peatonals, i en els

carrers pròxims a la platja a l’estiu.

Aquesta greu deficiència provoca molts problemes als veïns a l’hora d’aparcar, i a

l’hora de circular, ja que part del volum de trànsit és gent que intenta aparcar i aquest

problema també provoca pèrdues als comerciants de la vila ja que espanta els possibles

compradors.

En un intent de trobar solucions, des de l’ajuntament s’ha optat per posar zona

blava en el centre com a mesura per intentar millorar l’ús de les places d’aparcament, o

habilitar zones de parcs com a zones d’aparcament ( a la Plaça Vicenç Casanovas), però

és a la vista de tots que el problema encara perdura i està lluny de trobar-hi solució.
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1.4.12. Rieres:

L’orografia de tota la comarca del Maresme es caracteritza per les rieres. Com en

tota la comarca el terme de Vilassar de Mar és travessat per nombroses cursos d’aigua

(rieres) que en travessar la zona construïda del poble es canalitzen en quatre rieres: una

d’elles soterrada (riera d’en Cintet); dues canalitzades (riera de Cabrils i riera de

Vilassar); i una altra més petita sense canalitzar (torrent de la Santa) que en els

pressupostos municipals per l’any vinent ja està previst la seva canalització.

Aquestes rieres formen part de la vila i normalment no es solen desbordar, tot i

que les riuades i desbordaments causen alguns danys materials. Però malgrat aquestes

pors i problemes ocasionals que tenen alguns a les rieres, el únic problema diari que

se’ls pot atribuir es que formen unes barreres físiques que divideixen el poble en parts i

que la població per a poder anar d’un cantó a l’altre les ha de travessar o bé per els

passos elevats (ponts i passarel·les) o pels nombrosos guals.

1.4.13. Aigües residuals:

Vilassar de Mar no compta amb cap planta depuradora d’aigües residuals i

aquestes es canalitzen per sota els carrers i aprofitant els laterals de les rieres fins a un

col·lector situat al passeig marítim pràcticament davant de l’ajuntament. Des d’aquest

col·lector es bombeja les aigües residuals per una canalització construïda sobre el fons

del mar fins que s’aboquen aquestes aigües al mar a una certa profunditat.

Aquesta practica provoca que quan la canalització es trenca o les corrents canvien

la salubritat de les aigües de la mar es vegin afectades.

1.4.14. Aigües potables:

A Vilassar de Mar hi ha dues companyies privades (Mina Vella i Aigües Vilassar)

que abasteixen la població amb aigua potable provinent del riu Ter i de pous propis de

la companyia. Aquest servei funciona amb regularitat  i sense problemes.
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1.4.15. Residus sòlids:

Vilassar de Mar compta amb un servei de recollida de escombraries porta a porta

amb el qual s’obliga a la població a separar els residus sòlids de la llar en cinc blocs:

orgànic, envasos, vidre, paper i rebuig. El poble disposa a més dels serveis d’una planta

d’emmagatzematge i distribució dels residus, mancomunada amb altres poblacions (la

deixalleria), on els veïns s’hi poden adreçar per a llençar-hi tota mena de residus sòlids

no comuns com runa, electrodomèstics, mobles vells, productes químics, restes de poda

etc.

Però el problema és que a causa de l’incivisme de la població, des que aquest nou

sistema de recollida està en funcionament, pel carrer hi apareixen bosses d’escombraries

i altres residus que la gent no es molesta a separar i que decideix llençar-los al carrer.

1.4.16. Enllumenat públic:

L’enllumenat dels carrers del poble no és deficient sinó ben al contrari. Vilassar

de Mar pateix en alguns carrers un excés de il·luminació totalment innecessari. Aquest

excés de llum és tal que fins i tot en algunes zones com el passeig marítim, els carrers

peatonals del casc antic o el carrer , s’hi pot llegir el diari sense cap esforç en mig de la

nit més fosca de l’any.

Aquest excés d’il·luminació que intenta augmentar la sensació de seguretat dels

veïns i que la gent passegi més a gust és totalment innecessària: a part de provocar una

gran contaminació lumínica, gasta un munt d’energia amb el perjudici que això suposa

per al medi ambient i en el pressupost municipal.

1.4.17. Comerç:

Els comerços que predominen al poble són els comerços familiars situats als

baixos de les cases. La majoria d’aquests comerços són petits. I hi ha una gran varietat

de botigues. Aquest fet el reflecteix molt bé un eslògan publicitari dels comerciants del

poble: “A Vilassar hi ha de tot”.
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En el poble hi ha tres zones on es concentren els comerços: El casc antic (en la

zona entre l’ajuntament i l’església), en la zona centre (al voltant del Mercat Municipal)

i la tercera zona és en el polígon industrial, on s’han situat varies grans àrees

comercials.

Cal dir, però, que la majoria dels vilassarencs fan les compres grans fora de

Vilassar de Mar en els centres comercials i les grans àrees del voltant (tant de Vilassar

com de Cabrera i Mataró) i deixen els comerços del poble per a les compres petites.

1.4.18. Indústria:

Vilassar de Mar consta amb dues zones industrials. La primera es troba al nord del

terme, al límit municipal entre Cabrils i Vilassar de Mar. Aquesta zona industrial esta

formada per diverses naus industrials privades, àrees comercials i espais d’oci.

L’altra zona industrial es troba al sud del municipi en el límit amb Premià de Mar.

És on es troba el Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya. És un mercat

majorista de comercialització de flor i planta ornamental que actua amb la forma

jurídica d'una Societat Agrària de Transformació. Consta amb una superfície de venda

directa de 7.848 m2 i compta amb més de 480 socis i més de 5.000 compradors. Aquest

mercat és un motor econòmic molt important tant pel poble com per la comarca ja que

dóna feina a moltes famílies.
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1.4.19. Comentari de les enquestes:

Dins la descripció de la vila, l’únic que em falta per descriure són els veïns. Per

saber que pensaven vam realitzar una enquesta amb uns resultats que tot seguit

comento:

Aquesta enquesta fou realitzada a 66 persones que viuen a Vilassar de Mar,

majors de 15 anys, entre els dies del pont de la Puríssima i de la Constitució. L’enquesta

consta de deu preguntes de resposta tancada on l’enquestat/ada havia de triar l’opció

més adient, segons el seu parer. Les preguntes tenien l’objectiu d’esbrinar les opinions

dels veïns i veïnes sobre els serveis i equipaments del poble.

Les vilassarenques i els vilassarencs creuen que els habitatges que més es

necessiten són els de protecció oficial (B) també hi ha que discrepen i pensen que no

calen més habitatges (D) o en calen més de lloguer (A).

Pel que fa a l’àmbit de les infrastructures una gran majoria creu que cal arreglar i

condicionar la platja i els seus accessos juntament amb traslladar la N-II.
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Pel que fa a actuacions per millorar el comerç de la vila, el conjunt de  veïns no es

decanten per cap resposta en concret: un 34% dels enquestats s’inclina per canviar la

política econòmica, un 29% per ampliar els carrers peatonals i un 26% es decanta per

restaurar el mercat.(vegi’s el diagrama següent)

Pel que fa a millores en la sanitat la majoria, amb un 68%, ha triat la resposta de

ampliar els serveis tècnics del CAP actual. En l’educació els enquestats també varen

respondre en massa amb un 55% que demanava de donar la possibilitat de cicles

formatius i batxillerat artístic a Vilassar de Mar. Pel que fa a cultura els veïns van

decantar-se per la construcció d’un hotel d’entitats i una sala polivalent, a fi de millorar

els aspectes culturals del poble.

Pel que fa a l’àmbit esportiu, els enquestats van respondre que volien un gimnàs

municipal (40%) i també un canvi en la política esportiva (29%) o construir un nou

polisportiu (22%).
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Un 31% dels enquestats pensen que l’àmbit més prioritari es l’habitatge. Això ve

seguit d’un 23% que dóna prioritat a la sanitat.

Pel que fa a les respostes analitzades segons sexes, no hi ha cap diferència entre

les respostes d’un sexe i de l’altre, però si que hi ha diferències importants segons els

grups d’edat. Per exemple, en la pregunta “quina infrastructura considera més

important?”, la majoria van dir millorar la platja. Però, com a segona opció, en la franja

d’edat de 25 a 60, la segona opció més triada és la de més places d’aparcament, en canvi

entre els 15-25 i més de 60, la segona opció més triada fou la de més parcs.

Un altre cas on hi ha diferències és en la pregunta per millorar el comerç. A la

franja d’edat entre 25-60, gairebé ningú tria l’opció del centre comercial En canvi, en la

franja d’edat de 15-25 anys, el 21 % dels enquestats creuen que el centre comercial és la

millor actuació per millorar el comerç de la vila.
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En el cas de la sanitat també hi ha diferències. En els tres grups d’edat ( 15-25,

25-35, 35-60) l’opció més triada fou la de donar més serveis tècnics. En canvi l’opció

més triada dels enquestats majors de 60 anys fou la de donar un servei d’ambulàncies.

També hi ha diferències en les respostes a l’àmbit més prioritari: en la franja 15-

25 donen la mateixa prioritat a l’habitatge i la sanitat. En la franja 25-35, l’opció més

triada fou la de l’habitatge. En la franja 35-60, l’opció més triada fou la sanitat i en la

franja de majors de 60 anys, l’opció més triada torna a ser l’habitatge.
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2. REFLEXIÓ
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Aquest segon tema és una reflexió sobre el poble on vivim. Em faig diverses

preguntes: com és Vilassar? És un poble residencial o està pensat per a l’estiueig? Té

vida pròpia ? El poble viu la mar? Dins d’aquesta reflexió, també explico el poble en

què m’agradaria que es convertís Vilassar de Mar.
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Vilassar de Mar és un poble residencial, més en concret un poble dormitori, on la

població és més aviat rica i, a part dels serveis mínims que necessita tot habitant( sanitat

educació aigua, llum), demana serveis addicionals com una piscina, camp de futbol,

oferta cultural…

Vilassar de Mar és un poble amb poca vida pel número d’habitants que té. Fa anys

els veïns vivien al poble, i treballaven al poble. Aquesta gent sí que vivia el poble ja que

era el seu poble i aquí hi tenien els amics, la família, parents etc. Tots aquests fets feien

que la vida fos “de poble”, és a dir, la gent es coneixia, es reunien junts, organitzaven

festes entre tots…

El problema vingué quan començà a créixer ràpidament i, al mateix temps, la

forma de vida de la societat, del país, va canviar. I el gran augment demogràfic que hi

hagué va acabar d’empitjorar la situació. D’aquesta manera és com ens trobem ara, amb

la gent del poble sense participar gaire activament en el poble i les associacions que hi

ha no s’organitzen entre elles. Tot això està aguditzat per una major necessitat

d’actuacions per part de l’ajuntament per a intentar donar vida al poble.

En resum Vilassar de Mar és un municipi de 18000 habitants situat en la zona

costanera amb una densitat de població mitja de 4627,9 hab/Km2  amb una falta de vida

de poble i també amb una greu manca i desequilibris d’alguns serveis als seus veïns ja

que, per exemple, hi ha una forta inversió pels que juguen a futbol i no pas per la gent

gran.

Crec que Vilassar de Mar hauria de ser una vila tranquil·la que visqués la natura

que l’envolta, ja sigui el mar, o els camps que té al voltant, o la muntanya amb els seus

boscos. Viure la natura també vol dir tenir-ne cura i respectar-la, així com fer entendre a

tothom que cal fer-ho. És per això que seria un greu error construir més habitatges

ocupant l’espai agrícola existent.

Un altre punt necessari per a millorar Vilassar de Mar és augmentar la participació

de les veïnes i dels veïns en la vida social i cultural del poble, ja que crec que és l’única

manera d’aconseguir una vida millor per tots els habitants. Uns habitants que

s’impliquen en el poble, que participen en activitats i que organitzen sopars, són

capaços de saber i de demanar conjuntament el que es vol per al poble i així, potser,

aconseguir-ho.
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Per a millorar el poble, a part d’afavorir la vida social i la participació dels veïns i

veïnes, cal millorar sobre tot els serveis mínims que són els que estan més oblidats.

Perquè cal que recordem que a Vilassar de Mar, a part de viure-hi gent rica, també hi

viu gent amb menys recursos i sembla que són els més oblidats. Després d’això, caldria

també millorar alguns serveis amb greus deficiències com l’escola bressol (amb manca

de places) i la sala polivalent entre d’altres. Per acabar, caldria començar a pensar les

infrastructures i serveis que faran falta d’aquí uns anys per a anticipar-nos així al

problema i no trobar-nos en la mateixa situació d’ara.
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3. ACTUACIONS
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En aquest tercer punt és on s’explica les actuacions, canvis i construcció

de les noves infrastructures per a poder donar un bon servei als habitants de Vilassar de

Mar i així aconseguir els propòsits que acabem d’esmentar en el capítol segon. Les

actuacions es divideixen en dos parts: a curt i a llarg termini.
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3.1. Actuacions a curt termini:

Aquestes actuacions són els canvis i les noves construccions que més necessita

Vilassar de Mar. Crec per això que són actuacions a curt termini, ja que aquestes

infrastructures i actuacions millorarien serveis que avui són molt precaris o inexistents.

Aquestes són les actuacions que s’haurien de començar en el proper mandat i acabar-los

en el següent.

3.1.1. Centre cívic per a la 3a edat:

A part de continuar amb els dos centres cívics ja existents (carrer Sant Pau i Lluís

Jover), s’hauria de construir un altre centre cívic que alhora s’utilitzes de residència de

dia per a la gent gran. Aquí, a part de donar-los una certa atenció mèdica, s’hauria

d’organitzar activitats i tallers per a aquesta gent. Aquest centre es situaria on s’ubica

actualment l’escola de música i el Vilassart. Per tant, l’aula de música i el Vilassart

s’haurien de traslladar.

3.1.2. Escola d’arts:

Estaria formada per l’aula de música i la sala d’arts plàstiques Vilassart. Aquesta

escola d’arts s’hauria de situar en l’antiga escola nàutica. En aquest edifici hi hauria

aules per a les dues escoles degudament insonoritzades, magatzems i sales per al

funcionament del centre. A aquest edifici se li hauria d’afegir una ala nova amb una sala

d’actes i concerts que s’explicarà després en les actuacions a llarg termini.

D’aquesta manera retornarem l’antic ús que se li va donar a l’edifici, que fou el de

l’ensenyament, després d’haver estat utilitzat per a altres usos.

Cal dir, però, que aquest nou canvi d’edifici de l’actual escola de música i del

Vilassart no és de les més prioritàries, però la ubicació del centre cívic fa necessari

aquest trasllat.

3.1.3. Espai per joves:

Estarà situat en dos edificis, un és en la nova zona de les pinedes, a Can Jorba, i

l’altre és en els baixos del nou mercat municipal, el projecte del qual s’explicarà en

l’apartat 4.
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A Can Jorba s’hi situaran les sales següents descrites en el Pla Jove: espai

de gestió del Pla Jove, Clips (servei d’informació juvenil), despatx d’assessories

especialitzades, despatx d’iniciatives juvenils, aula TIC, sales de tallers, bucs d’assaig i

magatzems.

Als baixos del mercat municipal s’hi situaria el punt de trobada/ dinamització que

alhora podria funcionar de sala d’actes i altres espais també descrits en el Pla.

Aquests diferents espais per a joves haurien d’estar separats ja que els diferents

usos podrien interferir en el bon funcionament de totes les sales. No seria viable situar

una sala d’esbarjo i joc (amb bar) al costat de les sales d’atenció d’informació i

funcionament.

Un altre factor que fa més oportú situar el punt de trobada al centre del poble és

que s’atrauria i es donaria servei a molta més gent.

3.1.4. Hotel d’entitats:

Aquest equipament es situaria a l’actual impremta Garcia, can Bisa i can Bosch on

hi hauria diverses sales grans, sales per a tallers, magatzems i sales de secretaria amb

material informàtic entre d’altres.

Aquest equipament donaria servei i serviria de punt de trobada de totes les

associacions que hi ha al poble, compartint alguns espais i material a fi de garantir el

moviment associatiu del poble i afavorint la vida social.

3.1.5. Escola bressol:

L’escola Bressol es situaria en un únic nou edifici situat a l’emplaçament actual

de l’IES Vilassar, en la cantonada entre l’avinguda Eduard Ferrés i el carrer Enric

Granados.

Aquest edifici substituiria els dos edificis actuals situats al casc antic que no són

gens adequats per a l’ús que se’ls hi ha donat.

El nou centre, a part de millorar les condicions dels edificis actuals, també hauria

de solucionar el problema de falta de places. La nova ubicació també facilitarà

l’arribada de les persones que vinguin a buscar els/les alumnes.
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3.1.6. Mercat Municipal:

S’hauria de situar en l’actual emplaçament ocupant també els edificis adjacents

(una fàbrica i diversos habitatges) a fi d’aprofitar tota l’illa de cases. El projecte per al

nou mercat s’explicarà més detalladament en l’apartat quatre.

3.1.7. Biblioteca:

El projecte de l’actual biblioteca ja està acabat i les obres estan a punt de

començar. Aquest nou equipament molt necessari per al poble, està situat en la nova

zona de les pinedes.

3.1.8. Sala Polivalent:

Aquesta sala hauria de permetre la representació de tot tipus d’espectacles així

com també celebrar concerts i actes diversos. Aquesta sala hauria de disposar d’espai i

butaques per a unes 250 persones assegudes. A més, aquestes butaques s’haurien de

poder desmuntar amb facilitat per a no limitar els actes que s’hi puguin celebrar, com

concerts de música per a joves, tallers per als petits…

El millor emplaçament per a aquest equipament seria a l’avinguda Eduard Ferrés,

entre el camp de futbol i la piscina, ja que és l’únic lloc lliure del poble que falta per

construir-hi, és una zona de fàcil accés amb cotxe, a més de ser un zona sense

problemes d’aparcament.

Aquesta sala polivalent formaria part d’un complex cultural de la vila que

constaria de diversos edificis i equipaments que s’anirien construint en diverses fases

que s’explicaran més endavant.

3.1.9. Passeig marítim:

L’adequació dels passos soterrats per a discapacitats físics i la millora del passeig

en sí, farien que la població visqués més la mar. És per això que proposo en el meu

disseny del poble la construcció de rampes en ambdós costats del pas en un dels passos

del centre com a mínim ja sigui el de davant de l’Ajuntament o el del Museu Monjo.
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Així mateix, també caldria dotar la zona de platja de davant del pas

soterrat amb canviadors especials perquè hi entrin cadires de rodes i passarel·les d’accés

a la sorra i d’acostament a l’aigua. Aquestes són actuacions de baix pressupost i que

poden ajudar a la gent discapacitada.

A part d’aquestes actuacions per adequar el passeig per als disminuïts, caldria

també dotar de llum a bona part del passeig que es troba a les fosques així com

assenyalar les zones d’aparcament per a evitar el caos que es produeix els dies d’estiu

en el passeig de sorra entre el Club Nàutic de Vilassar de Mar i el terme de Cabrera de

Mar.

3.1.10. Zona peatonal.

La majoria de carrers del casc antic haurien de ser zona peatonal exempta del

trànsit de vehicles a fi d’afavorir el comerç, millorar la qualitat de vida dels veïns de la

zona i de la resta de Vilassarencs i també solucionar els greus problemes que causa la

mobilitat de vehicles Aquesta construcció de carrers peatonals hauria d’anar

acompanyada de zones d’aparcament en les proximitats d’aquests carrers, tant per als

veïns de la zona com per a clients i visitants, ja siguin pàrkings soterrats o a l’aire lliure.

D’aquesta manera s’aconseguiria que el carrer fos només per als vianants i que la

gent pogués passejar tranquil·la. Com a conseqüència d’això el comerç de la zona

milloraria i el casc antic tornaria a tenir aspecte de poble.

3.1.11. Zones d’aparcament:

Com ja s’ha explicat anteriorment el poble pateix un greu dèficit de zones

d’aparcament. Les zones d’aparcament que proposo es poden construir en dues fases:

L’aparcament més necessari és el del Passeig dels Pins i els altres dos, de moment, no

ho són tant.

Els problemes més greus pel que fa a l’aparcament són el de la falta d’espai per

aparcar a l’estiu (a prop de la platja), zones d’aparcament per a cobrir les necessitats de

la zona peatonal i altres zones d’aparcament del centre a fi d’evitar el col·lapse que

pateix aquella zona.

Proposo tres zones d’aparcament soterrat per a suplir aquests problemes:
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• Un aparcament soterrat al Passeig dels Pins i el carrer del Carme que

donaria servei als usuaris del tren, als banyistes a l’estiu, els veïns del casc

antic i als usuaris de l’hotel d’entitats.

• Un segon aparcament sota el nou mercat municipal que solucionaria els greus

problemes d’aparcament de la zona.

• Un altre aparcament a la plaça Vicenç Casanovas per a suplir les places

d’aparcament de la zona de vianants, tant dels veïns com dels clients. Aquest

tercer aparcament soterrat només seria necessari un cop els carrers del casc

antic fossin peatonals i serviria com a aparcament de reforç i per a

descongestionar l’aparcament del passeig dels pins.

3.1.12. Carretera de Cabrils:

El problema més greu pel que fa a circulació és el de la carretera de Cabrils sobre

tot en el punt on és més estret entre el carrer Santa Maria i la N-II.

Per a solucionar aquest problema s’hauria de traslladar bona part del trànsit que hi

circula. Per a treure trànsit s’hauria de construir uns accessos a la zona industrial des de

la carretera d’Argentona. També caldria, en el tram estret de la carretera, limitar el pas

de vehicles a un sol sentit i desviar part del trànsit pel carrer Santa Maria o per Lluís

Companys, un cop la zona de les Pinedes estigui acabada.

3.1.13. Il·luminació pública:

Es tractaria de reduir la il·luminació en excés que hi ha en molts carrers apagant la

meitat dels fanals del carrer de manera alterna a partir d’una certa hora de la nit quan la

gent què passeja pel carrer és escassa. (il·luminació per mitjà de fanals alterns encesos)

Les zones on s’hauria d’aplicar aquesta reducció de la il·luminació serien les

zones de vianants del casc antic, alguns carrers del centre, el carrer Santa Rosa de Lima

i el passeig Marítim entre d’altres.

Amb aquesta reducció s’aconseguiria un estalvi d’energia notable i una

disminució de la contaminació lumínica de la zona.
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3.2. Actuacions a llarg termini:

Aquests equipaments estan pensats per a que es comencin a realitzar en un

període llarg de temps (més enllà de tres períodes municipals). Aquests estan pensats

amb previsió, per a poder solucionar problemes que sorgiran d’aquí un cert temps, i

d’aquesta manera es pot aconseguir que els equipaments estiguin a punt per a quan es

necessitin.

3.2.1. 4a escola primària:

Aquest edifici ja entra dins dels plans de l’Ajuntament i està pensat que es situï a

la banda oest de la riera de Vilassar, més o menys davant del nou IES. Aquesta nova

escola donarà servei a la nova població jove que es preveu que vagi arribant a mida que

més famílies vagin traslladant-se a viure a Vilassar de Mar. Aquesta ubicació fora del

nucli urbà i envoltada de camps es deu a la falta d’espai dins del poble i també que

d’aquesta manera donarà servei a una part de la població que viu a prop del Mercat de la

Flor i que ara s’han de desplaçar molt.

3.2.2. Segon polisportiu:

Aquest és un equipament que podria haver-se posat en l’apartat anterior degut als

problemes que ja hi ha en l’actual polisportiu, però és ben sabut per tots que els

pressupostos municipals tenen un límit, i en el cas de Vilassar de Mar no es que anem

molt sobrats de diners. És per això que, com hi ha altres necessitats més importants, ja

estaria bé que aquest segon polisportiu fos realitat abans de 15 anys.

Aquest segon polisportiu es situaria al costat del nou IES Vilassar entre aquest i la

riera de Vilassar i ampliaria els serveis que disposa l’actual polisportiu

3.2.3. Trasllat de la via del tren:

La via del tren hauria de passar soterrada per sota l’avinguda Eduard Ferrés amb

una estació en la cantonada entre la carretera de Cabrils i l’avinguda Lluís Companys.



Capítol 3: Actuacions 44

Aquest trasllat esborraria una barrera que actualment impedeix el pas fins

a la platja i faria que els Vilassarencs i les vilassarenques visquessin més la mar.

Aquesta actuació juntament amb el trasllat de la N-II, que seguidament s’explicarà,

faran que es pugui construir un gran parc allargat que tant necessita el poble situat

davant del litoral.

3.2.4. Trasllat de la N-II:

El pas previ per a traslladar la N-II seria que el govern de la Generalitat tregui els

peatges que hi ha i que es construeixin més entrades i sortides a la C-32. Es per aquest

motiu que aquest trasllat tan esperat es preveu que s’allargui tant.

Però un cop això s’hagi complert s’haurà d’adequar l’actual carretera en un altre

carrer del poble més o en una carretera comarcal i s’haurà de garantir que tot el trànsit

que abans duia la N-II és absorbit per altres carreteres.

3.2.5. Policia Municipal:

L’emplaçament d’aquest equipament es situaria en el solar que està al costat de

l’oficina de correus amb el havent canviat prèviament aquest solar, avui de propietat

privada, pel solar situat en el carrer Mossèn Pere Ribot cantonada amb el carrer de la

muralla, on ara s’hi ubica part del mòduls prefabricats de l’IES. Vilassar.

Aquest canvi d’emplaçament de la Policia, a part de millorar les instal·lacions i de

situar l’edifici en un lloc més ben comunicat, també permetrà la construcció d’una ala a

l’escola de música on hi haurà la sala de concerts d’aquesta escola.

3.2.6. 2n CAP:

Aquest nou edifici es situaria al costat del nou edifici de la policia Municipal.

Aquest nou edifici permetrà l’ampliació del servei sanitari del poble i la solució d’una

massificació del CAP actual degut a l’augment de la població.
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3.2.7. Centre de Telecomunicacions:

Aquest equipament es situaria en el mateix solar que el CAP nou i que la policia

en un d’aquests edificis. El centre de telecomunicacions estaria format per la Televisió

de Vilassar i Ràdio Vilassar.

3.2.8. Planta depuradora:

Aquest és un servei que hauria de mancomunar-se amb altres poblacions veïnes i

que es subvencionaria amb fons d’aquests municipis i sobretot amb altres fons de la

Generalitat, del Govern Espanyol i de fons europeus.

Amb aquest nou equipament es guanyaria, a part d’una millora del medi ambient,

una millor qualitat de l’aigua de les platges.

3.2.9. Sala cultural:

Aquesta sala estaria situada darrere de can Giol Rajoler entre la piscina municipal

i el camp de futbol.

Aquest nou equipament constaria de

• una sala polivalent( esmentada en la primera fase),

•  una segona biblioteca, que donaria servei juntament amb la que s’està

construint actualment.

• Diverses sales per a realitzar-hi activitats i tallers de tot tipus utilitzades tant

per associacions del poble com per particulars

• Magatzems on guardar-hi material de l’ajuntament

• Sales de gimnàs i vestidors per ampliar els serveis que està oferint la piscina

municipal. Aquestes sales de gimnàs juntament amb vestuaris formarien part

del nou gimnàs municipal.
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4. PROJECTE PER AL MERCAT MUNICIPAL



Capítol 4: Projecte per al Mercat Municipal 47

En aquest capítol és on s’explica el disseny d’un edifici en el solar de

l’actual Mercat Municipal; un edifici que ofereixi els serveis de mercat, supermercat,

aparcament de clients i de residents, locals per a botigues, locals municipals, oficines i

habitatges. Tot seguit, comento aquests serveis que ofereix el nou edifici i els raono

perquè s’adeqüin al màxim a les necessitats que té Vilassar de Mar, unes necessitats que

s’han posat de relleu en els temes anteriors.



Capítol 4: Projecte per al Mercat Municipal 48

4.1. Ubicació:

El projecte per al nou mercat es situa en el mateix solar on s’ubica actualment el

Mercat Municipal, amb l’única diferència que el nou projecte ocupa tota l’illa de cases

compresa entre els carrers Narcís Monturiol, Avinguda de Montevideo, carrer Picasso i

carrer Mossèn Rebull.

El nou edifici està situat en el centre de la vila i ocupa una de les cantonades més

concorregudes de tot el poble. És per això que el nou edifici constarà d’una gran

quantitat de comerços de tot tipus.

4.2. Descripció general:

La construcció projectada està situada en un solar rectangular de 40 per 70 metres

amb una superfície total del solar de 2800m2. Aquest solar presenta un desnivell de

3,5m entre el carrer Picasso i carrer Monturiol. L’edifici presentarà una alçada de

15,25m des del carrer Narcís Monturiol (5 alçades) i una alçada màxima de 18,75 m2

respecte el carrer Picasso.

L’edifici constarà de 8 plantes que es distribueixen de la següent manera:

• Les plantes –2 i –1 amb 2800 m2 cada una, estan totalment soterrades i en

elles s’hi ubiquen les places d’aparcament per a clients (planta –1) i veïns

(planta –2).

• La planta 0 (també 2800 m2 de superfície) està a nivell del carrer Picasso i

soterrada respecte al carrer Narcís Monturiol. Aquesta planta és on s’hi ubica

la zona de descàrrega, una part de la superfície comercial (supermercat), els

magatzems dels petits, comerços, els magatzems del mercat i el local de

joventut de l’ajuntament.

• La planta 1 està situada a nivell del carrer Narcís Monturiol i disposa de

2800m2 de superfície. Aquesta planta inclou un carrer peatonal que surt a

nivell del carrer Narcís Monturiol i que corre paral·lel a l’avinguda

Montevideo, salvant el desnivell del terreny, i acaba obrint-se en una terrassa

de 600 m2 que dóna al carrer Picasso. En aquesta planta s’hi troben els petits

comerços, el mercat, i una part de la superfície comercial.
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• La planta 2 està situada a una alçada de 3,5 m respecte al carrer

Narcís Monturiol i consta d’una superfície de 1640 m2. Aquesta planta inclou

un celobert de 17 x 20 m en el mig que il·lumina aquesta planta i també la

planta de sota. Aquesta planta és dedicada tota a oficines.

• Les plantes 3, 4, 5 estan dividides en dos blocs paral·lels a la costa. Les

plantes del bloc nord tenen una superfície de 540 m2 per planta, el bloc sud té

una superfície de 720 m2 per planta. En total cada planta disposa de una

superfície de 1360 m2. En aquestes tres plantes s’hi troben els habitatges.









Capítol 4: Projecte per al Mercat Municipal 53

Pel que fa a l’aspecte extern de l’edifici (pàgines 57, 58, 59), presenta una forma

esglaonada on destaquen dos grans blocs paral·lels a la costa separats per un cos central

més baix i una terrassa elevada respecte el carrer Picasso a la part sud de l’edifici. Tots

aquests esglaons són units per una façana contínua de color roig amb obertures

el·líptiques (que fan de finestrals i terrasses).

El cos central presenta una façana lateral de color groguenc amb unes obertures

irregulars amb finestres de vidre verd. Al centre d’aquest cos central hi ha un celobert

que dóna al mig del mercat.(pàgina 58)

Les façanes laterals del cossos centrals són completament de vidre fosc translúcid

contrastant amb les altres façanes i remarcant el perfil de la façana continua de color

roig.

4.3. Mercat:

El mercat està situat en la planta 1a i disposa d’una superfície total d’uns 1500 m2

repartits entre els passadissos i les 46 parades de mercat. Les parades es distribueixen al

llarg de dos passadissos principals perpendiculars i sis passadissos secundaris paral·lels

al principals. Els passadissos principals condueixen els clients des de les dues entrades

fins la placeta del mig, just a sota del celobert.

Al mercat s’hi pot accedir directament des del carrer a través de dues entrades

situades una al carrer Narcís Monturiol i l’altra a l’avinguda Montevideo, o també des

de la gran superfície.

L’alçada del sostre de la  major part del mercat es de 6,25 m degut a que es troba a

sota del celobert. En l’altra part del mercat, que correspon a les entrades i als

passadissos perifèrics, és de 3 m.

Les parades del mercat haurien de destacar de les altres botigues de la zona per

vendre productes frescos i de qualitat, a l’hora que es dóna un tracte més personal. A

part d’això, l’edifici disposa d’una gran superfície comercial (supermercat) que serveix

com a reclam per al mercat.
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4.4. Gran superfície:

Aquesta gran superfície comercial està pensada per a que funcioni atraient clients

al mercat municipal i per tant, en cap cas pot fer la competència a les parades del mercat

venent els mateixos productes.

Aquesta gran superfície comercial esta distribuïda en dues plantes (planta 0 i

planta 1) que es comuniquen entre sí a través d’una rampa. Aquest comerç disposa

d’una superfície total d’uns 880 m2

A la gran superfície s’hi pot accedir per dues entrades situades a la planta 1. Una

d’aquestes està situada en una cantonada de la terrassa elevada de la part sud de l’edifici

i l’altra entrada comunica directament amb el mercat facilitant la comunicació dels dos

comerços.

4.5. Petits comerços:

Aquest nou projecte reserva un espai per a  de diverses botigues, totes situades a

la planta 1, que compten amb accés directe des del carrer (carrer Narcís Monturiol, la

terrassa elevada de la part sud i el passatge que salva el desnivell de l’avinguda

Montevideo). En total tots aquests comerços, destinats a ús privat, disposen d’una

superfície de venda de 530 m2.

A part de l’espai de la botiga, aquests comerços també compten amb un magatzem

independent per a cada botiga, el qual està situat a la planta 0 amb accés directe des de

cada una de les botigues a través d’una escala. La superfície total d’aquests magatzems

individuals per als comerços és de 775 m2.

4.6. Oficines:

Les oficines estan situades a la planta 2, entre el mercat i els habitatges. Aquesta

planta té una alçada d’uns 2.25 m i s’hi accedeix des de dos ascensors i dues escales que

la comuniquen amb la planta 1 i amb la planta –2 on es situa l’aparcament privat

destinat als residents.
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Les oficines es distribueixen al voltant del celobert i d’uns distribuïdors

situats a les cantonades d’aquest celobert. El celobert a part de servir com a element

distribuïdor també proporciona llum i sensació d’espai a les oficines, a part de la llum

que reben del carrer.

Aquesta planta també disposaria de presa d’aigua i bany per a poder ubicar-hi, a

part d’oficines, consultes mèdiques i altres.

4.7. Magatzems i zona de càrrega:

Tant el mercat com la gran superfície disposen d’uns magatzems separats situats a

la planta 0. Els dos magatzems són diferents i estan separats ja que donen servei a dos

tipus de comerços ben diferents. Així com el magatzem per a la gran superfície és una

gran sala (sense separacions) de 130 m2, el magatzem per al mercat disposa de diversos

departaments o cel·les al llarg de dos passadissos per a que cada parada del mercat

disposi del seu departament propi, amb una superfície total de 280 m2.

Aquests magatzems comuniquen amb la part de la gran superfície comercial

situada a la planta 0 i amb el mercat i la gran superfície a la planta 1 a través de dos

muntacàrregues.

Als magatzems s’hi arriba des del carrer per una rampa d’accés que porta a una

zona de càrrega situada un metre per sota del nivell de la planta 0, per tal d’aconseguir

una alçada d’uns 4 m. D’aquesta manera s’aconsegueix que hi càpiguen els camions de

subministrament. En aquesta zona de càrrega també hi haurà una zona de contenidors

per abocar-hi els residus i les deixalles del mercat.

4.8. Aparcament:

En aquest projecte hi ha dues plantes dedicades íntegrament a l’aparcament de

vehicles privats. Aquestes dues plantes (planta –2 i –1) estan aïllades l’una de l’altra i

tenen accessos diferents degut als dos tipus d’usuari a qui donen servei.
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La planta –1 té una alçada aproximada de 2,5 m i és un aparcament

públic dedicat als vehicles dels clients tant del mercat i de la gran superfície com dels

clients dels comerços de la zona. Aquesta planta té dos accessos per a persones (formats

per escala i ascensor) que comuniquen directament amb la planta 1a (amb el mercat i

amb l’exterior) i una rampa d’accés per a vehicles que comunica amb el carrer Picasso.

Aquesta planta disposa d’una superfície total de 2600 m2 amb una capacitat aproximada

per a 132 cotxes.

La planta –2 està dedicada a aparcament dels veïns dels habitatges de les plantes

3, 4 i 5, i els propietaris de les oficines i consultes de la planta 2. Aquesta planta

comunica amb la planta 1, la planta 2 i amb les tres plantes dels habitatges a través de

dos accessos per a persones. A part d’aquests accessos també hi ha una rampa que

comunica directament aquesta planta amb el carrer Picasso amb una entrada de vehicles

situada al costat de les entrades de vehicles per a la zona de càrrega i l’aparcament per a

clients.

L’aparcament de la planta –2 té d’una superfície de 2300 m2 i disposa d’unes 117

places d’aparcament.

4.9. Habitatges:

Els habitatges estan repartits en dos blocs paral·lels a la costa, un al nord i l’altre a

la part sud de l’edifici i es situen en els tres pisos superiors de l’edifici per tal de reduir

el soroll i guanyar el màxim de llum. Cada bloc d’habitatges compta amb una escala i

un ascensor que el comuniquen amb la planta 2 (oficines), amb l’avinguda Montevideo i

amb l’aparcament de la planta –2.

El bloc nord disposa, amb els tres pisos, d’una superfície de 1600 m2 on s’hi

situen 15 habitatges. El bloc sud té una superfície total de 2150 m2 en els quals hi ha

lloc per 18 habitatges. En total l’edifici disposa de 33 habitatges repartits en els dos

blocs
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4.10. Local joventut:

El local de joventut es troba a la planta 0 en la cantonada del carrer Picasso i

l’avinguda Montevideo. Aquest equipament municipal situat en la zona centre de la vila

faria les funcions de l’espai descrit en el Pla Jove: el Punt de trobada i dinamització.

Tal i com descriu el pla, l’espai tindria una “estructura genèrica de bar, amb una

zona de barra i atenció, taules distribuïdes al llarg de la sala, i recursos diversos de

dinamització (futbolí, tennis taula, cartelleres, revisters, equips de música, etc.) ”

A part d’aquest servei el local també hauria de funcionar com a sala d’actes per a

organitzar-hi concerts, festes, assemblees. És per això que el local disposaria d’un

escenari amb equips d’il·luminació i tot el local hauria d’estar insonoritzat.

El local també disposa de magatzems per a desar tant el material del bar com

material divers del servei juvenil.

Crec que la ubicació d’aquest equipament en el centre del poble, en la zona amb

més moviment de la vila, i amb les grans obertures que disposa el local, afavorirà una

major participació de les/els joves de la vila en les activitats culturals del poble, ja que

amb aquest local tan cèntric es podrà fer molta publicitat de totes les activitats

organitzades i es podrà informar de tots els serveis de que disposa el poble.
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CONCLUSIONS

Els objectius d’aquest treball eren fer una anàlisi de la situació actual dels

equipaments a Vilassar de Mar i proposar una sèrie d’actuacions i canvis en els serveis.

Al mateix temps, en el treball s’elabora un projecte de nou Mercat Municipal que, a part

de ser un equipament en una situació lamentable, pot ser un canvi transcendent per

aconseguir aquest nou Vilassar de Mar.

Les entrevistes que he fet amb els responsables municipals han estat molt útils per

crear-me una idea de la situació de Vilassar de Mar. També han estat molt útils les

entrevistes que he tingut amb diversos agents socials com els comerciants. Però, pot ser,

caldria conèixer la opinió d’altres col·lectius (representants de diverses professions,

associacions culturals etc.). L’enquesta d’opinió realitzada ha estat una bona

aproximació per conèixer els problemes dels veïns però, per conèixer millor la situació,

caldria fer un estudi més ampli que només es podria realitzar amb els mitjans de

l’Ajuntament.

En aquest estudi s’ha vist que Vilassar de Mar té alguns equipaments que estan

força bé i donen un bon servei: el CAP, l’oferta esportiva, els parcs i places etc. Uns

altres equipaments no donen el servei esperat i s’han de millorar: el polisportiu i

l’escola bressol que s’han quedat petits... Finalment, hi ha serveis que no es donen i cal

crear els equipaments. A curt termini és necessari: un centre cívic per la gent gran, espai

per joves, hotel d’entitats, mercat municipal, sala polivalent… A llarg termini és

necessari: una quarta escola primària, una sala cultural, un centre de telecomunicacions,

una planta depuradora…

Pel que fa al mercat municipal, és obvi que cal reemplaçar l’edifici actual per un

de nou i per tant, proposo una reorganització de l’illa de cases amb la construcció d’un

edifici multifuncional que, a part de donar el servei de mercat, també supleixi les

deficiències en altres serveis de la zona com l’aparcament, la falta d’habitatge, la

necessitat de més botigues i un espai per joves.

Amb totes aquestes millores el poble podrà enfrontar-se amb èxit als canvis del

segle XXI.
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5. ANNEXOS
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5.1. Entrevistes:

5.1.1. Entrevista amb José Vargas:

José Vargas és regidor de l’ajuntament de Vilassar de Mar i representant d’

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV):

En aquesta entrevista el regidor bàsicament va descriure la situació actual dels

equipaments del poble i va comunicar les seves idees sobre els futurs equipaments, la

seva ubicació i el seu possible funcionament. En resum aquestes son les idees de les què

va parlar:

• Al solar de Can Bisa junt amb el de la Impremta Garcia s’hi ubicaria en un

futur un centre cultural que substituiria l’Ateneu i n’ampliaria els serveis que

dóna.

• Al solar que ocupa part dels mòduls de l’IES. Vilassar hi ubicaria un edifici de

telecomunicacions amb espai per a la ràdio, televisió i un centre multimèdia.

• Al solar darrere de Can Giol Rajoler es trauria la masia i hi ubicaria la nova

seu de la policia local.

• A l’actual solar on ara s’hi troba l’aula de Música i el Vilassart el regidor hi

construiria un local per a la gent gran junt amb pisos amb atenció també per a

aquesta gent.

• La proposta per al nou Mercat Municipal seria la d’ocupar tota l’illa de cases i

allà emplaçar-hi el nou mercat junt amb una gran superfície, dues plantes de

places d’aparcament i quatre pisos dedicats a oficines i habitatges.

• A l’espai entre el cementiri i el Barato (Can Vives) l’ajuntament el compraria i

el destinaria a zona verda, horts per a la gent gran i l’ampliació del cementiri.

D’aquesta manera s’aconseguiria que hi hagués un espai verd i que la zona

urbanitzada no tallés el terme en dos.
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• Pel que fa al Patronat Parroquial va comunicar-nos que no hi havia cap acord

entre l’ajuntament i el patronat i que per tant de moment no s’hi podia fer cap

actuació en aquell espai.

• L’escola de Nàutica (antiga Guardia Civil) es dedicaria, segons les seves

idees, a una sala cultural i espai per joves.

• Pel que fa a la nova zona en urbanització de les pinedes ell va proposar

dedicar l’espai al costat del nou centre de l’IES. Vilassar com a espai

alternatiu per a ubicar-hi la nova seu de la Policia Local, Can Jorba com a

espai per joves i els terrenys just a sobre de la nova avinguda de Lluís

Companys dedicar-los per a horts per la gent gran..

• Caldria també obrir un nou carrer a la zona de la Xinesca per a finançar les

obres de la futura quarta escola de primària.

• Ens va informar que estava pendent una ampliació del Mercat de la Flor.

5.1.2. Entrevista amb Pere Almera:

Pere Almera és l’alcalde de Vilassar de Mar i cap de fila del Partit Socialista de

Catalunya (PSC):

Durant l’entrevista l’alcalde ens va informar del Pla Director del Sistema de

Costes de la Generalitat que marca una zona a 500 metres de la costa de màxima

protecció i que impossibilita la construcció de qualsevol edifici llevat d’uns petits solars

que l’ajuntament va demanar per a construir-hi en un futur, com el terreny per a la 4a

escola.

Després va passar a explicar els nous equipaments que ells proposaven:

• La quarta escola de primària, que hauria de tenir uns 7000 m2 i que es situaria

en un solar al costat de la riera de Vilassar.

• L’escola bressol aniria on es situa actualment l’IES Vilassar.

• El nou polisportiu s’ubicaria al costat del nou centre de l’IES Vilassar a la

zona de les Pinedes.



Annex 1: Entrevistes 65

• A l’escola de Nàutica (antiga Guardia Civil) s’adequaria per a traslladar-hi

part de les oficines de l’ajuntament.

• La masia de Can Jorba es dedicaria com a centre per als joves.

• Pel que fa al barri del barato, es construiria un nou carrer a sobre del carrer

Manel Roca i es reservaria els terrenys de Can Vives com a zona verda.

• El nou Mercat Municipal aniria el mateix lloc i constaria d’una gran superfície

de uns 1300 m2 , el mercat i places d’aparcament.

• Pel que fa a equipaments culturals el PSC proposa de construir una sala

polivalent (TMD) d’un capacitat màxima de 350 persones. Per l’emplaçament

d’aquest equipament ells proposaven dos possibles ubicacions: l’illa de cases

formada per Can Bisa i l’impremta o bé, la plaça Vicenç Casanovas. La

solució de construir la sala TMD al solar del Patronat Parroquial no és viable

ja que no hi ha hagut acord entre les dues parts.

• També en l’àmbit cultural proposaven la construcció d’un hotel d’entitats amb

la seva ubicació per determinar.

5.1.3. Entrevista amb Joaquim Carrau:

Joaquim Carrau és el representant de comerciants del casc antic i és el propietari

d’una perruqueria situada al carrer Sant Sebastià.

En Joaquim Carrau va comentar-me les seves opinions sobre el comerç de

Vilassar de Mar:

Creu que a Vilassar de Mar hi fa falta més comerços de tot tipus però cal que

l’administració eviti la concentració d’un tipus de comerç en una zona determinada ja

que això és negatiu per la zona. Per exemple, si en una zona hi ha un gran nombre de

entitats bancàries, per la tarda aquella zona hi haurà molt poc de moviment ja que la

majoria de bancs tanquen per les tardes. Aquest fet pot provocar problemes com la

inseguretat.

És per això que ell aposta per a que hi hagi molts més comerços però vigilant la

concentració de comerços d’un mateix tipus en una mateixa zona.
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Ell veu positiu que al casc antic s’hi construeixi més carrers per a vianants. Però

creu que perquè aquests siguin positius pel comerç cal prèviament fer un estudi

d’accessibilitat i dotar la zona de places d’aparcament alternatives.

Per millorar el comerç de la zona creu que caldria fer una millor planificació dels

accessos a la zona i dotar-la de major nombre de places d’aparcament.

Pel que fa al Mercat Municipal, creu que el poble necessita tenir un mercat però

que abans de construir-lo caldria fer un bon estudi per millorar els problemes que pateix

l’actual mercat.

5.1.4. Entrevista amb comerciants del Mercat Municipal:

Els comerciants del mercat van informar-me que hi havia un projecte per al nou

mercat. Aquest nou edifici seria tot un complex que constaria de dues parts: una zona

per al mercat municipal i una altra zona per a una gran superfície, a part d’un gran

nombre de places d’aparcament per als clients dels dos comerços.

Els comerciants mostraven neguit per saber quina solució es donaria per a

traslladar el mercat mentre les obres del nou edifici s’estiguessin realitzant.

A part, també es mostraven preocupats per saber quina repercussió econòmica

suposaria per a els comerciants del mercat la construcció del nou edifici.

Per solucionar els problemes del mercat actual, i que no es reprodueixin en el nou

equipament, ells proposen canviar radicalment la concepció de mercat, tal i com ja s’ha

fet en alguns mercats del país. El nou model de mercat que ells defensen és un mercat

on només s’hi venen productes de especialitats i de qualitat. Aquest nou mercat ha

d’anar acompanyat d’una gran superfície comercial on s’hi trobi de tot i que serveixi

com a reclam de clients.
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5.2. Enquesta d’opinió sobre els serveis del poble.

5.2.1. Preguntes

 Aquesta enquesta fou realitzada la setmana del 5 al 11 de desembre de 2005 a
diferents punts del centre de Vilassar de Mar a persones majors de 15 anys.

1- Quins tipus d'habitatges creus necessaris a Vilassar de Mar?

a- Habitatges de lloguer.

b- Habitatges de protecció oficial.

c- Més habitatges en general.

d- Creus que no cal més habitatges.

2- Pel que fa a les infrastructures, quines d'aquestes opcions consideres més

importants:

2.1 a- Creació de més parcs.

b- Creació de més places d'aparcament.

c- Millorar les condicions de la platja i els seu s accessos, passeig marítim.

2.2 a- Millorar els accessos a la zona industrial.

b- Traslladar la carretera N-II.

c- Millorar la carretera de Cabrils

3- Què podem fer par millorar el comerç a Vilassar?

a- Restauració del Mercat Municipal.

b- Ampliació dels carrers peatonals

c- Canvi de la política econòmica, municipal (campanyes publicitàries, ofertes

etc.)

d- Un centre comercial.

4- Quines millores introduiries en el Servei Sanitari del poble?

a- Un segon centre t' atenció primària

b- col·locació d'ATS al poble

c- Ampliació ,dels serveis tècnics del CAP actual (radiologies, especialistes etc).

d- Servei d’ambulàncies.
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5- Quina d'aquestes mancances trobes més prioritària pel que fa a l’educació

a Vilassar de Mar?

a- Canvi d'edifici i més places par a l’escola bressol.

b- Escola primària.

c- Donar la possibilitat al poble de tenir cicles formatius i el batxillerat artístic.

d- Llocs d'estudi que facin servei de reforç escolar.

6- Què faries per a millorar els aspectes culturals del poble?

6.1 a- Construcció d'una nova biblioteca.

b- Construcció de nous museus.

c- Construcció d'un edifici per a les diverses associacions del poble.

6.2 a- Creació d'una sala polivalent (cine, teatre, sala d'actes..).

b- creació d'un espai par als joves.

c- Ampliació de l'agenda cultural del poble.

7- Quines millores faries pel que fa a l’àmbit esportiu?

a- Nou polisportiu.

b- Ampliació dels serveis de la piscina municipal.

c- Creació d'un gimnàs municipal.

d- Canvi de política esportiva (més participació, menys competitivitat..).

8- De tots els àmbits esmentats a quin donaries més prioritat?

a- Habitatge.

b- Infrastructures.

c- Comerç.

d- Sanitat.

e- Educació.

f- Cultura

g- Esports.
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5.2.2. Taula de respostes

Preg
1

Preg
2.1

Preg
2.2

Preg
3

Preg
4

Preg
5

Preg
6.1

Preg
6.2

Preg
7

Preg
8 sexe edat

1. D C B B C C C A D 2 D 15-25
2. D C B A C C C A B 4 H 15-25
3. A C C A C C A A C 6 H 35-60
4. C C B B B C C B A 1 H 15-25
5. A C C C D - C A A 1 H 60+
6. A B C A D C C B C 6 D 35-60
7. B C C A C C C B C 1 D 15-25
8. D C A C C D A B C 2 D 35-60
9. D A C C C C C B D 3 H 60+
10. C A C C D A C B A 1 D 35-60
11. B B C C B D C B A 1 H 25-35
12. B C C B C D C B C 1 D 60+
13. D C C B C C A A C 4 D 25-35
14. B B C A C D A B C 1 D 25-35
15. B B C A C A C A A 1 D 35-60
16. A B B A D B C B D 1 H 60+
17. B C B C C C B A C 2 D 25-35
18. B C C C C C C A D 5 D 35-60
19. B C B C C D A A D 5 D 25-35
20. B C B B D A A B A 2 H 60+
21. B A C D C C C A A 1 H 60+
22. B C C C C D A A B 1 H 15-25
23. B A B B C A A A D 5 H 35-60
24. A C B B C B A B D 2 D 35-60
25. C A B B D B A B A 1 H 60+
26. B C C C C C C B C 3 D 25-35
27. D B B D C C C A C 4 H 15-25
28. B C B B C C C A D 1 D 15-25
29. D C B B C C C A C 4 H 35-60
30. A C B B C C C A A 1 D 35-60
31. B C B B C C C B C 4 H 35-60
32. B B B C C C C A C 4 H 25-35
33. A C B B C C C B C 4 D 35-60
34. D C B B C D A A B 2 D 35-60
35. B C C C C C C A C 5 H 35-60
36. D C B B C A C A C 4 D 25-35
37. C C B A D C C B A 4 D 35-60
38. D C C C D D A A B 5 D 60+
39. A C B A C A A B D 2 H 25-35
40. D A B C C C A A D 5 D 25-35
41. D C B C C A A A .... 5 D 35-60
42. D A C A C C A A C 4 D 15-25
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Preg
1

Preg
2.1

Preg
2.2

Preg
3

Preg
4

Preg
5

Preg
6.1

Preg
6.2

Preg
7

Preg
8 sexe edat

43. C A C A C C A C B 6 H 15-25
44. C B C B D C C B A 1 H 25-35
45. D A C A C A C A A 1 H 25-35
46. D C C A D C A A D 5 D 15-25
47. A B B A C C C A D 6 H 35-60
48. A B A D A C A B C 6 D 15-25
49. B A C B B D C A C 4 H 15-25

50. A B B C C D C A D 2 D 35-60
51. C B C C C B C B C 1 H 25-35
52. A C B C C A C B D 5 D 25-35
53. D C C D D C C A C 2 D 60+
54. B B C C B D C B D 1 H 25-35
55. B C B B C C C B D 4 D 35-60
56. A C C C C C C A C 4 H 25-35
57. d c c d c c a c a 2 d 15-25
58. B B B C D C A A D 4 D 35-60
59. B C B C C D C A D 1 D 35-60
60. B C B D D C C A A 2 H 60+
61. B C B B A D B A B 5 H 15-25
62. B B B A C C A B C 2 H 60+
63. B B B D A C C A C 4 H 25-35
64. A C C A A D A A C 1 D 60+
65. B C C A C A C A C 5 H 25-35
66. A B B C C A C B D 1 H 25-35
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5.2.3. Representacions gràfiques:
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