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MAPA TERRITORIAL

La plaça Maresme està situada a la cruïlla 
del carrer de la Plaça i el carrer de Núria, 
entre el camp de futbol i el cementiri munic-
ipal però, malgrat això, el present document 
afronta l’anàlisi i diagnosi començant per 
una mirada més amplia. 

No podem entendre les seves singularitats 
sense abans veure quines són les seves 
lògiques territorials i paisatgístiques, doncs 
tots aquests factors condicionen notable-
ment  tant els espais urbans de petita escala, 
com les dinàmiques socials de les persones 
que els habiten.

Sistema d’infraestructures

Quan parlem de la xarxa d’infraestruc-
tures de Premià de Mar és inevitable no 
fer referència al conjunt del territori del 
Maresme, doncs hi trobem una sèrie d’el-
ements que han condicionat notablement 
el desenvolupament de gran part dels seus 
nuclis urbans, i com no pot ser d’una altra 
manera, també la del municipi que ens 
ocupa.

A més a més, aquesta configuració no condi-
ciona només les dinàmiques territorials,  
sinó que ho fa també amb les del propi nucli 
i en la relació amb espais lliures de l’entorn 
en tant que, el traçat de les infraestructures 
sovint es converteix en una barrera que seg-
menta el territori desconnectant les illes que 

generen els espais intersticials.

Premià de Mar es troba encaixat entre dos 
eixos molt potents, l’autovia C-32 pel nord i 
la NII i Línia de tren pel sud, que limiten el 
creixement del municipi alhora que el con-
necta amb la resta del territori.

Ambdues tenen un paper destacat per tal de 
poder entendre el funcionament del nucli 
urbà, però és sobretot l’eix corresponent a 
l’autovia la que intervé més directament en 
l’àmbit d’estudi, doncs accentua la percepció 
de “cul de sac” que té la part nord del munic-
ipi, on està situada la Plaça Maresme.

No es tracta només d’una barrera física que 
dificulta les relacions entre els dos costats, 
doncs exerceix també una frontera psi-
cològica, que accentua les diferències entre 
el què passa a cadascun dels dos costats.

Sistema d’espais lliures

Els principals nuclis urbans del Maresme, 
entre els quals hi trobem Premià de Mar, 
s’insereixen en un territori molt característic 
on identifiquem tres grans unitats paisat-
gístiques diferenciades.

En primer lloc la formada pel front marítim. 

Malgrat la barrera que suposa el pas de les 
vies del tren i de la carretera nacional, les 
platges, el passeig marítim o els ports són 
elements amb una gran influència en el dia 
a dia dels seus habitants. Històricament han 

                          
marcat el desenvolupament de gran part 
dels pobles del Maresme, i encara avui en dia 
hi tenen un paper molt destacat.

En l’extrem oposat, hi trobem el paisatge 
boscós de la serralada litoral, que actua com 
a teló de fons de moltes de les visuals ur-
banes i s’integra fortament en l’imaginari 
col·lectiu. Més enllà de la qüestió perceptiva, 
també genera relacions de molts dels assen-
taments de la comarca amb un àrea verda de 
gran escala i de gran valor ambiental. En un 
municipi com Premià de Mar, on hi ha poca 
oferta de zones verdes en sòl urbà, un àmbit 
proper d’aquest tipus té un valor incalcula-
ble.

Finalment, entre el mar i la muntanya, i 
trobem una extensió de terreny on es situen 
la majoria dels nuclis urbans, les infrae-
structures i un mosaic d’espais productius 
majoritàriament destinats a l’agricultura de 
regadiu intensiva i als hivernacles.

Són moltes les connexions que existeixen 
entre aquests àmbits, i que relliguen totes 
aquestes peces. Elements com les rieres o 
la xarxa de camins ( entre els quals destaca 
el Camí del Mig) ajuden a connectar tots 
aquests peces entre si, i a fer que municipis 
com Premià de Mar puguin gaudir d’aquests 
espais.
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1. Plaça Maresme

2. Places del carrer de la Riera de Premià

3. Carrer Joan Vilano

4. Places al carrer Enric Granados

5. Plaça d’Endalet i Plaça Mercè Rodoreda

6. Plaça de la Sagrada família

7. Plaça d’Ernest Lluch

8. Plaça de la Parròquia de Santa Maria

Connexió peatonal de 1r grau

Connexió peatonal de 2n grau

Enllaç potencial

LA PLAÇA MARESME I EL SEU ENTORN

La Plaça Maresme, així com la resta d’espais 
públics i equipaments existents de Premià 
de Mar, són d’una especial rellevància donat 
que el sòl disponible destinat a aquests usos 
és molt escàs. Pràcticament tot el municipi 
es troba en sòl urbà, i les possibilitats de 
plantejar altres àmbits d’aquestes carac-
terístiques en un futur són realment difícils.

És en aquest context, on es fa indispensable 
donar valor als espais que trobem avui en 
dia, i adequar-los a les necessitats actuals 
dels ciutadans i ciutadanes. Així doncs, i 
paral·lelament  a l’estudi del propi àmbit de 
la Plaça Maresme, cal entendre la xarxa en 
què està inclosa, doncs és el conjunt d’espais 
lliures, i les relacions que s’estableixen entre 
ells, el que pot donar resposta a les neces-
sitats dels habitants de Premià de Mar, i en 
especial als de l’àmbit que ens ocupa.

Sistema d’espai públic

Entenem per espai públic la xarxa formada 
per el conjunt de places i parcs, però també 
per la trama carrers que ho relliguen. 

Sovint, els usuaris d’aquests espais acostu-
men a estar definits per les peces que tenen 
al voltant. Doncs per motius de proximitat, 
són els veïns i veïnes o els usuaris d’algun 
equipament proper (escoles, instituts...) els 
que en fan un ús més intensiu.

Malgrat això, les característiques del propi 
espai o els usos que s’hi desenvolupen, tam-
bé condicionen l’èxit que pugui tenir. Doncs 
sovint ens decidim per un o altre en funció 
del què aquest espai ens pot oferir.

La Plaça Maresme té unes dimensions relati-
vament reduïdes (uns 1800 m²), i per tant, no 
té espai suficient per donar resposta a totes 
les necessitats del barri. Així doncs esdevé de 
gran importància veure com es complemen-
ta amb els espais que té al voltant.

Places del carrer de la Riera de Premià (2)

Al costat del Carrer Riera de Premià, i enfron-
tades al cementiri municipal i a la illa on 
es situen el CAP, la Llar d’Infants i el Pavelló 
d’esports Voramar entre d’altres, hi trobem 
dues places longitudinals de dimensions 
relativament grans.

La major part de la superfície de la plaça és 
de sauló, exceptuant-ne els àmbits destinats 
a usos esportius i als espais de pas.

Usos principals: Jocs infantils, espai de 
descans, pista petanca, pista bàsquet i skate-
park.

Carrer Joan Vilano (3)

Espai qualificat pel POUM vigent com a zona 
verda, paral·lel al carrer Joan Olano. Es tracta 
d’un àmbit que actua com a passeig, però 
que no té les característiques per a poder 

entendre’l com una plaça.

Usos Principals: espai de pas

Plaça del carrer Enric Granados (4)

Plaça a banda i banda del carrer d’Enric 
Granados. Tant el cantó nord de la plaça, 
com el sud, són espais a base de sauló i ar-
brat de pins.

Usos principals: zona de descans a la part 
nord i jocs infantils i pista de bàsquet a la 
part sud.
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Plaça d’Endalet i Plaça de Mercè Rodoreda (5)

Places obertes al carrer de la Cisa i al carrer 
Montserrat. Es caracteritzen principalment 
per dos grans espais pavimentats i diàfans 
on la major part tant d’elements de mobi-
liari urbà com de vegetació s’acumulen als 
seus àmbits perimetrals.

Usos principals: Espai polivalent, jocs infan-
tils.

Plaça de la Sagrada família (6)

A banda i banda del carrer del Carme hi 
trobem dues places obertes al públic, mal-
grat que la seva configuració és similar a la 
d’un pati d’interior d’illa. Es tracta de dos 
espais de petites dimensions, i rodejats per 
blocs plurifamiliars que hi donen façana, 
tant en la planta baixa com en les plantes 
pis.

Usos principals: Espai d’estada i jocs infan-
tils.

Plaça d’Ernest Lluch (7)

Plaça situada entre el carrer Montserrat i 
el carrer del Pilar. Es tracta d’un gran espai 
pavimentat entre blocs plurifamiliars. Té 
molt poca vegetació, en part, degut a que la 
planta soterrani hi ha un pàrquing, al qual 
s’accedeix des de la mateixa plaça.

Usos principals: Espai polivalent, jocs infan-
tils.

Plaça de la parròquia de Santa Maria (8)

Plaça adjacent a la parròquia de Santa Maria, 
amb paviment de sauló i vegetació a base de 
palmeres i plataners.

Usos principals: Espai de descans, jocs infan-
tils, aparcament de vehicle privat.

Sistema d’equipaments

La Plaça Maresme és una plaça utilitzada 
principalment per als ciutadans i ciutadanes 
que hi viuen més a prop, malgrat això, i 
degut a la proximitat de nombrosos eq-
uipaments municipals, esdevé un àmbit 
que forma part de molts dels recorreguts i 
desplaçaments que realitzen diàriament els 
habitants de Premià de Mar, així com també 
els de Premià de Dalt.

Les instal·lacions esportives del camp de Fut-
bol del CE Premià i el cementiri municipal 
són els principals equipaments que condi-
cionen la plaça, doncs hi tenen accés directe. 
Són dues peces, sobretot la del camp de 
futbol, que generen un flux d’usuaris molt 
elevat i que acaben tenint una incidència 
molt gran en les dinàmiques de la plaça.

En un segon grau d’influència, en quant 
a proximitat,  hi trobem d’altres edificis 
públics, com per exemple la resta d’in-
stal·lacions esportives, el Centre d’Atenció 
Primària, la Llar d’infants o les instal·lacions 
que actualment ocupa la mesquita o altres 

imatge de l’interior de les instal.lacions del CE Premià

imatge de l’exterior del cementiri des de la Plaça Maresme

associacions com l’Associació de formació 
permanent d’Adults Creixent el Centre Ob-
ert...
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Plànol d’Equipaments segons ús 
Font: Pla director d’Equipaments de Premià de Mar, Ajuntament de Premià (2011)
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Connexió primer ordre
Connexió segon ordre

Espai públic

Evolució de la plaça

L’origen dels espais lliures (no edificats) a 
les ciutats és molt divers. En aquells casos 
en què ha estat concebut com una plaça, les 
seves dimensions i/o proporcions van en 
relació  a la funció principal per a la qual 
han estat prevists, com ara les avantsales 
d’equipaments institucionals - ajuntam-
ent, esglésies, etc. -. En altres casos, els buits 
urbans provenen d’enderrocs d’edificacions 
existents, espais intersticials, etc. i el procés 
és a l’inrevés: son les funcions socials de les 
persones les que s’han d’adaptar a la seva 
morfologia.

El cas de la Plaça Maresme, és segurament 
un cas mixt entre aquestes dues situacions. 
Es tracta d’un lloc que sempre ha existit com 
a tal, malgrat que la urbanització del propi 
espai ha sigut sovint deficient.

Si la comparem amb espais del municipi, 
com poden ser la Plaça de l’Ajuntament, la 
dels Països Catalans... la Plaça Maresme es-
devé un espai relativament residual, malgrat 
això, i degut principalment a la seva posició 
(com a nexe entre el cementiri i el camp 
de futbol) ha sigut històricament un espai 
significatiu i vinculat amb el dia a dia dels 
habitants de Premià de Mar.

A principis del segle XX Premià de Mar era 
encara una municipi petit, situat a tocar del 
mar. Malgrat això, i amb la construcció del 
cementiri municipal i el camp de futbol, en 

uns terrenys que per aquelles dates eren al 
bell mig dels camps de conreu, s’urbanitza 
el passeig que encara ara podem observar 
(Carrer de la Plaça), i que unia el nucli urbà 
amb els equipament municipals.

Mica en mica, el poble va creixent, i ampli-
ant la seva trama urbana, i els terrenys agrí-
coles  van donant lloc a construccions que 
acabaran per completar gairebé la totalitat 
del terme municipal actual.

Avui en dia doncs, la plaça segueix sent l’es-
pai que hi ha entre el cementiri i el camp de 
futbol, però ara ja és molt més que això. S’ha 
convertit en una plaça central per al barri 
de Tarter Maresme, un dels més densos del 
municipi, i és utilitzada per molts dels seus 
veïns i veïnes diàriament.

vista del c/de la Plaça, a l’alçada del c/Joan Vilano (1920-1930)
Font: Col.lecció Roisin  , Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

vista del c/de la Plaça, a l’alçada del c/Joan Vilano (2015)
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Connexió primer ordre
Connexió segon ordre

Espai públic

Connexió primer ordre
Connexió segon ordre

Espai públic

Connexió primer ordre
Connexió segon ordre

Espai públic
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CAPACITATS

Quan parlem de capacitats de l’espai públic, 
ens referim a totes aquelles característiques 
físiques de la plaça que condicionen la 
manera com la vivim i percebem.  Les 
façanes, els paviments, les textures o les 
relacions que s’estableixen entre els carrers 
adjacents i el propi espai són alguns dels ele-
ments que s’han estudiat, i que es detallen a 
continuació.

Esfera urbana

Per esfera urbana entenem la manera en 
que ha estat materialitzat l’entorn que ens 
envolta; les superfícies (horitzontals i verti-
cals) entre les quals ens movem.

Paradoxalment, malgrat totes dues són 
determinants en la percepció, només l’horit-
zontal es dissenya explícitament en els pro-
cessos de transformació dels espais lliures, 
mentre que les verticals, que pertanyen a 
edificacions projectades de manera indepen-
dent a l’espai públic sobre el qual s’aboquen, 

no entren en joc a l’hora de ser urbanitzats.

En el cas dels plans verticals, el cas de la 
Plaça Maresme és un bon exemple d’un 
espai que s’interrelaciona poc amb el seu 
entorn. Tres de les quatre façanes, camp de 
futbol, cementiri i mitgera del bloc d’habi-
tatges, són tancaments opacs que no deix-
en veure el què passa a l’altra banda, i que 
segurament en el moment d’executar-los, 
no s’ha tingut en compte que l’aparença 
d’aquests elements acabaria determinant les 
característiques del propi espai.

A CB ED

A. Arrebossat blanc

B. Vegatació.

C. Obra vista

D. Rajola beix

E. Formigó

A
B
C
D
E

vinculats al carrer

no vinculats amb claredat

vinculats a la Plaça

La major part de 
límits verticals de la 

plaça són opacs. Això 
accentua percepció 

de la plaça com a “cul 
de sac”
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Pel què fa als plans horitzontals, la plaça es 
caracteritza per tenir, més enllà dels mate-
rials propis dels carrers (asfalt i panot), la 
meitat de la superfície de sauló, i l’altre meit-
at de morter tintat de vermell. Això genera 
una diferenciació molt gran entre dos espais, 
associats a dos usos ben diversos. La super-
fície dura acull bàsicament activitats inten-
sives com el joc a pilota, mentre que el sauló 
ho fa amb els jocs infantils. 

Destaquen també uns parterres perime-
trals que, tal i com passa amb la resta de 
paviments, es troben força degradats i en la 
majoria de casos no contenen vegetació.

A CB ED

A
B
C
D
E

vinculats al carrer

vinculats a la Plaça

A. Panot tradicional

B. Asfalt

C. Ciment tintat vermell

D. Sauló

E. Parterre 

Gran part dels pavi-
ments de la plaça són 

poc permeables

Els àmbits de sauló, incloses 
els parterres, tenen molt 

poca vegetació i es troben 
força degradats.
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Esfera perceptiva

La superfície estricta de la plaça Maresme 
és de 1800 m², però si contabilitzem també 
la superfície dels carrers adjacents (c/de la 
Plaça i c/Núria) la xifra s’eleva fins als 2800 
m².

És doncs important entendre que aquest en-
torn immediat també forma part de l’àmbit 
de la plaça, i que cal establir un diàleg fluït 
entre ells.

En aquest cas, però, la configuració dels murs 
de contenció que solucionen la diferència 
de cota que existeix, no afavoreixen a que 
carrer i plaça pugui entendre’s com una 
unitat. En aquest document s’aborda des  de 
diferents punts de vista el fet que la plaça 
sigui percebuda com un “cul de sac”, i les 
visuals que se’n tenen des del carrer en són 
un exemple més.

Actualment és difícil veure què està passant 
a l’interior de l’àmbit des d’alguns punts del 
seu perímetre, i el fet que sempre que cami-
nem pel c/Núria tinguem un mur que ens 
acompanya tampoc hi ajuda.

visuals des del c/de la Plaça cantonada amb c/ de Núria visuals des del c/de la Plaça

visuals des del c/de la Mercè
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visuals des del c/de la Plaça cantonada amb c/ de Núria visuals des del c/de la Plaça visuals des del c/de la Mercè
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Interaccions

La configuració dels espais lliures, especial-
ment la localització i el disseny dels seus 
elements, condiciona en bona mesura les 
interaccions humanes què es donen a cada 
lloc de la ciutat.

En aquest sentit, la interacció potencial de 
les persones a un entorn determinat, de-
pèn d’aquells elements que s’hi aboquen: 
llindars (portes o finestres d’habitatges o 
edificis públics); activitats a peu de carrer (lo-
cals comercials, terrasses de bars, botigues al 
carrer); tractament dels materials dels espais 
de vianants; mobiliari urbà;...

La configuració de la Plaça Maresme, frag-
mentada a través d’una diagonal molt clara, 
segrega les activitats realitzades sobre 
paviment de sauló (passeig, jocs d’infants,...), 
i les realitzades sobre paviment dur (fona-
mentalment futbol). A partir d’aquí, són els 
elements existents a la pròpia plaça i a l’en-
torn els què en determinen les interaccions 
potencials. Els més destacables a la pròpia 
plaça són:

1_Els accessos al cementiri i al camp de 
futbol. La intensa activitat en aquest darrer 
equipament fa què la seva entrada sigui el 
punt focal de la pròpia plaça.

2_Els elements per seure, ja siguin mobiliari 
específic o elements espontanis (escales, 
murets de poca alçada).

3_Les voreres del carrer Núria i del Ramón y 
Cajal tenen una elevat potencial d’interacció, 
tant pel què fa als locals comercials (bot-
igues, bars), com a nivell residencial, doncs 
es tracta d’entrades a habitatges plurifam-
iliars, i de finestres d’habitatges en planta 
baixa (des d’on es pot, no només observar 
el carrer, sinó també parlar o interactuar a 
banda i banda).

4_El carrer de la Plaça, en canvi, té un 
caràcter totalment oposat, doncs no hi han 
pràcticament obertures en façana: un mur 
cec i continu que no permet cap interacció 
entre els espais que separa. Alhora, el tram 
entre el cementiri i el camp d’esports suposa 
una oportunitat com a espai d’interacció si 
es facilita l’acord d’ús entre vehicles i vian-
ants.

La plaça, com es veu, està localitzada precis-
ament a la frontera. Al marge oriental hi han 
nombrosos elements que faciliten la interac-
ció ciutadana, mentre que el marge occiden-
tal es configura amb murs cecs. La millora de 
les dinàmiques d’interacció a la pròpia plaça 
passa per trencar amb aquesta situació de 
frontera, en aquest sentit, tant el tractament 
del tram estret del carrer de la Plaça, com la 
possible connexió amb el Passatge del Vallès 
són estratègies recomanables per posar-hi 
remei. Hi han també l’oportunitat d’explorar 
estratègies d’interacció al mur entra la Plaça 
Maresme i el camp de futbol.
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MAPA SOCIAL

L’espai públic és el principal lloc de la 
trobada a la ciutat, també és el lloc on es 
manifesta amb més força la crisi de la vida 
social urbana, i la seva utilització per part 
dels ciutadans ens assenyala com és la vida 
quotidiana i social del seu entorn. És per 
això, que la creació d’espais públics no pas-
sa únicament per implementar les eines de 
planificació i disseny tècnic pertinent. Tam-
bé és fonamental que la ciutadania s’ap-
ropiï del seu entorn i pugui construir llaços 
de confiança, desenvolupar una comunitat 
que millori la qualitat de vida del barri.

En el present projecte ha sigut fonamen-
tal donar veu als veïns i veïnes que estan 
presents a la Plaça Maresme, conèixer com 
viuen aquest espai per tal d’assegurar que 
les propostes de millora aportin valor i 
qualitat al seu entorn immediat, afavorint 
processos de convivència veïnal i noves 
experiències positives a la plaça.

En definitiva cercar amb veïns i veïnes de 
la plaça aquelles necessitats que un es-
pai públic pot assumir per tal de dotar de 
qualitat i contribuir a reforçar dinàmiques 
socials integradores que facin de la Plaça 
Maresme un lloc amb oportunitats per a la 
convivència social.

Caracterització de la població

La localitat de Premià de Mar és un dels 
municipis amb major densitat poblacion-
al1 amb 13.244 habitants/km2, actualment 
té uns nivells poblacionals que se situen 
en 27.7801 habitants, dades que no experi-
menten un creixement important des de la 
dècada passada, per la qual cosa la localitat 
no experimenta un creixement poblacional 
des de principis de 2000, i que com veurem 
més endavant, l’augment experimentat els 
darrere anys es relaciona més amb l’arribada 
de població estrangera que amb un augment 
dels nivells de natalitat. En el moment en 
el qual es redueix la població immigrant es 
produeix un estancament del nombre d’ha-
bitants en la localitat.

1 IDESCAT. DADES 2015 En http://www.idescat.
cat/pub/?id=aec&n=250&lang=es

L’arribada de població d’altres nacionalitats 
es produeix amb importància durant els 
anys que van des de 1991 fins a 2005 on vei-
em un augment en 15 anys de més de 10.000 
habitants procedents d’altres països. Poste-
riorment i des de 2006 es va estancant i re-
duint fins a l’actualitat on no se superen els 
1.000 nous habitants que arriben al munici-
pi. Actualment el percentatge de la població 
procedent d’altres països que resideix en la 
localitat de Premià de Mar se situa en un 
13,1%, un percentatge relativament baix i que 
no situa al municipi en una de les localitats 
amb major població estrangera de la provín-
cia de Barcelona i la comarca del Maresme 
on se situaria per darrere de localitats com 
Calella2 amb el 20,7% o Pineda de Mar amb 
el 17,3%.

La procedència de la població immigrant es 
concentra en primer lloc del continent Africà 
amb un total d’1.535 habitants i en segon lloc 
a Amèrica Central, Sud i Carib amb 1.230 ha-
bitants. Encara sent baix el nivell de població 
immigrant que viu en el municipi de Premià 
de Mar, cal assenyalar que una gran pro-
porció dels mateixos se situa en la mateixa 
secció residencial, concretament els majors 
percentatges de població immigrant se 
situen en el barri de Maresme amb el 37,8% 
sobre el total de població estrangera en la 
localitat. Encara que, com hem dit anterior-
2 En http://www.lavanguardia.com/lo-
cal/20121009/54352433569/maresme-baja-nume-
ro-extranjeros-empadronados.html

0

200

400

600

800

Homes

Dones

2006 2007 2008 2009 2010 201122

Pla estel* de la plaça Maresme   - Les persones

Gràfic sobre l’any d’arribada de la població inmigrant



ment, els nivells de població procedent d’al-
tres països són baixos per al municipi, amb 
una alta densitat poblacional i en definitiva 
amb barris que tenen molt poca extensió 
habitacional, es veu incrementat de forma 
considerable el valor del nombre d’habitants 
i en aquest cas el de la població estrangera.

La localitat també ha tingut canvis en 
l’última dècada quant a nivell ocupacional 
i perfil laboral de la seva població. Un muni-
cipi com Premià de Mar on predominaven 
a la fi del Segle XX les ocupacions dins del 
sector industrial, actualment i l’any 2015 ja 
s’observa el transvasament i fiançament im-
portant de l’ocupació passant a encapçalar 
el sector serveis el primer lloc molt per 
sobre dels altres, amb un 74,3% de població 
ocupada en el sector serveis sobre el total 
de branques d’ocupació, el sector industrial 
ocupa el segon lloc amb el 18,2% de persones 
ocupades en el municipi de Premià de Mar. 
En aquest sentit, passa el mateix amb el 
registre d’atur que es concentra en el sector 
serveis amb major força que en altres sectors 
com l’industrial. Amb una mitjana anual 
d’1.490,8 persones registrades en l’atur3 dins 
del sector serveis i 327,4 persones en el sec-
tor industrial. Parlem d’una localitat, la de 
Premià de Mar, que ha vist augmentar el seu 
índex4 d’atur en els últims anys fins a situ-
3  IDESCAT. DADES 2015 en http://www.ides-
cat.cat/emex/?id=081727&lang=es#h204000000000

4  Dada extreta del Mapa de Paro on les dades 
han sigut arreplegades i reelaborades a partir de les 

ar-se en el 31,9% sobre el total de població 
activa, cal dir que és una de les taxes d’atur 
més elevades de la comarca del Maresme.

publicacions oferides de forma oberta per l’Institut 
Nacional d’Ocupació (INE), el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(*SEPE) i l’oficina estadística de la Comissió Europea 
(Eurostat).
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L’entorn de la Plaça Maresme

Si passem a analitzar l’entorn de la plaça  de 
Maresme5 podem observar diversos dels 
comportaments sociodemogràfics tractats 
anteriorment reproduïts aquí. Destaquem 
quatre aspectes poblacionals rellevants per 
al nostre estudi. 

En primer lloc i en quant a població proce-
dent d’altres països, amb un total de 3.275 
habitants en l’àrea de la plaça, el percentat-
ge de població estrangera és de 55,4% sobre 
el total de població estrangera en el munici-
pi, un nombre elevat per a una àrea residen-
cial de poca extensió. Com assenyalàvem al 
principi de l’anàlisi, que el percentatge de 
població immigrant sigui elevat es deu més 
aviat al fet que estem davant un tipus de 
barri molt densificat i amb una estructura 
habitacional molt reduïda, per la qual cosa 
tendeixen a concentrar-se els nuclis de po-
blació i en aquest cas la població immigrant.

5  Seleccionem les dues seccions residencials que 
proposa l’INE i que coincideixen amb els carrers adjacents 
a la plaça objecte d’anàlisi.

En quant a ocupació es destaca el sector 
serveis com la branca d’activitat amb major 
nombre d’ocupats per a la zona de la plaça 
de Maresme, amb un total d’1.005 persones 
dins del sector serveis, seguit molt per sota 
del sector industrial i construcció amb 190 i 
105 ocupats respectivament. Aquí es repro-
dueixen les dades laborals que es donen a 
nivell del municipi de Premià de Mar, afegint 
que quant a taxa d’atur veiem un percen-
tatge elevat en l’àrea estudiada situant-se 
en el 25,20% de persones aturades o cercant 
primera ocupació sobre el total de població 
activa existent.
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Pel que fa a la piràmide poblacional cal dir 
que a l’entorn de la Plaça del Maresme el 
gruix de població es concentra entre les 
edats que van des dels 30 fins als 54 anys 
d’edat, sent l’edat mitjana de la població de 
40,5 anys d’edat.

És la població en edat de treballar la que 
predomina dins de la piràmide poblacional 
de l’entorn a la plaça de Maresme amb 1.140 
habitants. Encara que destaquen els dos 
sexes en edats infantils, on hi han 155 noies 
d’edats entre 5 a 9 anys i 100 nens d’edats 
entre els 0 i els 4 anys d’edat, per tant hi ha 
un nombre elevat de nens que augmenta la 
piràmide poblacional a edats infantils i fa 
tindre en compte polítiques actives desti-
nades a aquest col·lectiu.
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Per últim assenyalar pel que fa al nivell 
formatiu que el gruix dels habitants es con-
centra en el segon grau formatiu amb 1.250 
persones amb estudis, en els altres graus 
es distribueix la resta de població. Asseny-
alem que de nou es reprodueix la mateixa 
dinàmica que és dóna a nivell de municipi, 
on també el gruix es concentra en el nivell 
formatiu de segon grau. Per tant i de manera 
general, veiem que per a l’àrea de la plaça 
de maresme i contant amb nivells elevats de 
població en edat infantil, aquesta data ens 
assenyala que no existeix una manca im-
portant de nivells formatius.
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relació entre col·lectius

Col·lectius entorn de la Plaça Maresme

participació directe en el procés

Les veus de la plaça

El primer que es va treballar per tal de 
tenir una mirada el més propera possible 
al context social de la Plaça del Maresme, 
va ser explorar dins del teixit social aquella 
representació que anés lligada als objectius 
proposats per a aquesta investigació.

Els actors socials convocats són una repre-
sentació del teixit social del barri i ciutat de 
Premià, i tenen una certa vinculació amb la 
Plaça del Maresme. 

Així doncs, i com es relata més detallada-
ment al capítol següent (estratègies i proces-
sos), el conjunt d’agents que han conformat 
aquest procés s’agrupen entorn de cinc 
grans àmbits:

Teixit veïnal: per raons òbvies, els veïns 
i veïnes de la Plaça Maresme són grans 
coneixedors de la plaça i de les coses que hi 
tenen lloc. En aquest estudi, doncs, s’ha in-
tentat veure quines eren les seves demandes 
de cara a un procés de millora.

Es tracta d’un col·lectiu heterogeni, que en 
molts casos no està organitzat entorn d’asso-
ciacions o col·lectius específics.

Teixit social: A l’entorn de la plaça es desen-
volupen nombroses estratègies per tal d’af-
avorir la cohesió social dels seus habitants. 
Algunes d’elles impulsades per l’ajuntament 
i d’altres a través d’associacions sense ànim 

de lucre.

Comunitat educativa: La educació té un 
paper fonamental en l’ús que fem els 
ciutadans de l’espai públic, però encara més 
en un àmbit com la Plaça Maresme, on gran 
part dels seus usuaris habituals no superen 
la majoria d’edat. És per això que s’ha invo-
lucrat en el procés a varis agents d’aquest 
sector. 

Cal tenir en compte que aquest col·lectiu gira 
entorn dels infants a qui s’ha interpel·lat 
directament a través del Consell d’Infants, 
però hi ha molts altres agents que també en 
formen part; escoles, AMPA, educadors...

Comunitat Religiosa: A l’entorn de la plaça hi 
trobem diversos col·lectius que s’agrupen en-
torn de la religió. Molts d’ells desenvolupen 
tasques que van molt més enllà, i que per 
tant, tenen gran incidència en la vida social 
del barri. 

El procés de millora de la Plaça Maresme 
ha contat amb molts representants de 
vàries d’elles, per tal de posar de manifest el 
caràcter integrador de la plaça i que aquesta 
esdevingui un veritable punt de convivència 
i relació.

Esport: La plaça Maresme està molt condicio-
nada per l’esport. Per una banda, la prox-
imitat amb les instal·lacions esportives que 
l’envolten, i per altra, el propi ús de la plaça, 
que tal i com s’explica més endavant, és una 

de les principals activitats que té lloc a la 
plaça. 

Tots aquests factors fan que sigui l’esport 
sigui un àmbit  a tenir molt en compte, 
doncs actualment ja condiciona moltes de 
les dinàmiques existents, però, a més a més, 
pot ser una eina d’integració molt potent 
que contribueixi a la cohesió social del barri.
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L’ÚS DE LA PLAÇA MARESME

Tots els condicionants físics de la plaça, 
la relació amb els edificis de l’entorn i les 
pròpies dinàmiques i necessitats dels veïns i 
veïnes acaben determinant de quina mane-
ra s’utilitza i es viu l’espai.

Distingim dues maneres d’analitzar-ho, que 
consisteixen en el mapeig de fluxos i esde-
veniments, entenent que els fluxos són els 
recorreguts de pas que fem els ciutadans 
per anar d’un lloc a l’altre, mentre que els 
esdeveniments són aquelles activitats esta-
cionàries que es desenvolupen, amb difer-
ents graus d’intensitat, a l’espai públic.

Fluxos

Sovint, en moltes de les places de les nostres 
ciutats, són els recorreguts que les travessen 
seguint la seva diagonal els que agafen més 
protagonisme. Aquest no és el cas de la plaça 
Maresme, doncs la pròpia configuració dels 
límits de l’espai, i el fet que un dels possibles 
accessos no està executat (connexió amb c/
del Carme)  fan que la majoria de desplaça-
ments tinguin lloc seguint la traça dels car-
rers circumdants, , tant el c/Núria com per al 
c/ de la Plaça.

Per altra banda, i tal com s’observa en els 
gràfics adjunts, l’afluència de vianants està 
molt lligada als horaris dels equipaments 
que té al costat, especialment els del camp 
de futbol.
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És a les hores d’obertura d’aquesta in-
stal·lació quan els fluxos són mes intensos. 
En aquests sentit agafa molta importància 
l’eix del c/ de la Plaça , que és per on arriben 
gran part dels habitants de la resta del mu-
nicipi. El tram de carrer que passa entre el 
cementiri i el camp de futbol, sense diferen-
ciació entre calçada i vorera, és també molt 
utilitzat durant aquesta franja horària.

Aquesta situació genera un cert conflicte, 
doncs és en aquestes hores quan conviuen 
en aquest espai un nombre elevat d’infants 
usuaris de les instal·lacions esportives amb 
un nombre, també significatiu, de vehicles.
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Esdeveniments

Quan observem la Plaça Maresme i ens fix-
em en les activitats que hi tenen lloc, destaca 
per sobre de les altres el joc a pilota. Malgrat 
la plaça admet altres usos, és aquest el prin-
cipal, i es desenvolupa amb una intensitat 
que sovint dificulta els altres.

Tal i com passa a gran part de les places de 
les nostres ciutats, durant el matí l’activitat 
és bastant reduïda,  i es limita a l’ús com a 
espai d’estada. A la tarda però, i coincidint 
amb la finalització de l’horari escolar, la 
plaça s’omple d’infants i joves, principal-
ment provinents dels blocs adjacents, que 
ocupen gran part de la plaça. 

Paral·lelament, i davant de l’accés a la pista 
de futbol, s’acumulen un nombre signifi-
catiu de persones. La majoria d’elles són les 
famílies que acompanyen als seus fills a les 
activitats que tenen lloc a dins.

Aquestes dues activitats es desenvolupen 
cadascuna pel seu cantó, sense relacionar-se 
entre elles. Els primers juguen a pilota i 
gairebé que no passen a l’altre banda de la 
plaça, mentre que els que porten als nens a 
futbol, arriben, els deixen, i en la majoria de 
casos marxen sense més.
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Aquest capítol del document pretén ser un 
reflex del conjunt del procés de diagnosi 
col·laborativa de la Plaça Maresme, posant 
especial èmfasi en les tècniques qualita-
tives i quantitatives d’investig va servir per 
presentar els resultats de les seves infor-
macions, i les conclusions que n’hem pogut 
treure l’equip tècnic. D’altra banda, s’han 
recollit propostes d’activitats a desenvolupar 
a la plaça, sorgides del treball a les aules.

Han fet aportacions sobre possibles acti-
vitats periòdiques a organitzar a la plaça, 
possiblement un cop al mes, com un concurs 
de ball, tallers de manualitats o de cuina i 
gimcanes. D’altres de més puntuals, com 
podrien ser un torneig de futbol o de ping-
pong, un bingo, un concurs de graffitis o un 
dinar o sopar popular. Una idea que ja havia 
sorgit a la sessió anterior és la de plantejar 
activitats on la música fos l’element princi-
pal.

Consideren que alguns dels elements 
permanents que voldrien afegir-hi seria 
un quiosc, un llit elàstic, la possibilitat de 
connectar fàcilment altaveus a la plaça, un 
escenari o grades i també que es generi un 
espai diàfan prou flexible per acollir diverses 
activitats en diferents moments.

ació social que s’han utilitzat per tal d’arrib-
ar a comprendre la complexitat que suposa 
actuar en un espai públic d’aquestes carac-
terístiques. 

S’ha tractat d’implicar als col·lectius associ-
ats així com als que no ho estan, de manera 
que les conclusions a les que s’ha arribat, 
i que permeten abordar les propostes de 
millora, siguin el màxim de representatives 
possible.

Per  tal d’apropar la mirada dels veïns i 
veïnes a les propostes de millora i enllaçar 
necessitats amb solucions espacials, tractem 
l’anàlisi qualitatiu amb tècniques com són 
l’observació participant i l’anàlisi del discurs 
mitjançant entrevistes personals, les aporta-
cions dels ciutadans i ciutadanes mitjançant 
bústies de propostes i la presència en estruc-
tures de participació ja establertes com és el 
cas del Consell d’Infants.

Cadascuna d’aquestes tècniques té les seves 
característiques específiques, i els resultats 
mostren multitud d’opinions diverses sobre 
els temes a tractar. No obstant, s’han buscat 
els punts en comú, i veure quines són les 
idees entorn de les quals s’estableix un grau 
de consens més elevat per tal d’elaborar un 
discurs que permeti ponderar-les i agluti-
nar-les.

La infografia adjunta, relata quin ha sigut 
el fil conductor d’aquest procés, quins són 
aquells àmbits en els que s’ha posat més 
atenció, i quines han sigut les diferents fases 
per les que ha passat.
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Relat del Procés (online)

Explicació consensuada
(Fulletó informatiu)

Visibilitació a l’espai públic 

Reconeixement
teixit educatiu

Interlocució
camp d’esports

Reconeixement
teixit social

Convocatòria (barri) Convocatòria (restringida) Convocatòria (restringida) Convocatòria (municipi)
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Entrevistes individuals
Entrevistes grupals
Taller grupal
Tallers escoles

Treball intern
Consultes tècniques
Esbòs de propostes

Ajust propostes
Redacció de documents 
executius

Col·lectius implicats
Ajuntament

Col·lectius implicats
Ajuntament

Escoles
Col·lectius implicats
Ajuntament
Ciutadans del municipi

Escoles
Col·lectius implicats
Ajuntament
Ciutadans del barri

Juny

S’esceni�ca la col·laboració entre 
Ajuntament i ciutadania, i 
s’identi�ca Pla estel* com a 
equip intervinent.

S’exposa i es consensua la 
diagnosi que s’extreu 
d’entrevistes i taller.

S’exposen les propostes i 
s’obtenen les darreres 
observacions abans de redactar 
documents executius.

S’exposa el resultat del 
procés i els compromisos 
que ciutadans i Ajuntament 
adquireixen amb ell.

Infografia resum del procés de diagnosi de la Plaça Maresme i el seu entorn
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S’han realitzat varies accions promogudes 
des del departament d’Esports per inte-
grar al teixit social del barri:

Nits Esportives. Obertura de les instal·la-
cions esportives de 23:00h a les 2h de la 
matinada  per a l’ús dels joves del barri.    

Es va poder engegar gràcies a la col·labo-
ració amb plans d’ocupació i es va acabar 
per falta de finançament. Es va valorar 
molt positivament.

Equipament de la plaça Maresme. L’any 
2014 es promou l’ús esportiu de la plaça 
amb la instal·lació de porteries,  l’ade-
quació del paviment i el subministrament 
de pilotes. Es fa un treball previ de con-
scienciació dels nens i nenes però malgrat 
això, les porteries duren un més i mig, a 
causa dels actes vandàlics realitzats pels 
mateixos usuaris.

 La valoració global va ser bastant nega-
tiva.

“Per la complexitat que presenta el treball 

Àmbit d’esports

ENTREVISTES GRUPALSEntrevistes 

Eina de recerca, on es pretén obtenir infor-
mació del discurs de l’entrevistat, una infor-
mació fonamental per al procés que s’està 
explorant. Pot formar part de qualsevol fase 
d’un procés de recerca i anàlisi, tant del diag-
nòstic com de la planificació, o dels resultats. 
Per a açò cal marcar uns objectius tendents 
a l’obtenció de dades, a la informació, als 
recursos que ens aporten coneixement sobre 
els àmbits d’allò que s’està investigant. En 
qualsevol cas, es tracta d’indagar sobre la 
recerca en curs.

Al projecte de la Plaça del Maresme els grups 
d’entrevistats provenien de diversos àmbits 
socials dins del que és el teixit associatiu de 
la ciutat de Premià de Mar. En les entrevistes 
es va cercar, a través d’una primera trobada, 
els discursos que cadascun dels col·lectius 
porta amb si, les seues percepcions més 
immediates sobre la realitat al barri del 
Maresme i en concret a la plaça, sabent que 
aquest acostament ja planteja una reflexió 
sobre aquest espai públic, com el viuen els 
veïns de Premià des de diferents vessants. 

Servei d’Esports de Premià de Mar

amb els diversos col·lectius presents a 
l’entorn de la plaça Maresme, es considera 
l’esport com una eina integradora molt 
potent, però és fa molt necessari un tre-
ball transversal que compti amb el recol-
zament i el suport d’altres departaments 
de l’ajuntament.”

Consideren important replantejar la con-
figuració que té actualment el camp de 
futbol des de la plaça, així com la resta de 
límits entre les instal·lacions esportives.

Els usuaris de la plaça Maresme són 
bàsicament els nens i nenes dels blocs 
propers, mentre que els de l’àrea esporti-
va venen d’arreu del municipi.

En algunes ocasions s’han trobat amb 
problemes de convivència, per l’ocupació 
de les instal·lacions en horaris d’entrena-
ment.
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“Prèviament a la participació del Pla Estel 
a una de les sessions, els alumnes ja han 
fet un treball de camp a la plaça, consis-
tent en un reconeixement de l’espai i el 
dibuix d’uns plànols de l’espai.”

Hi ha un consens generalitzat en que la 
plaça l’utilitzen majoritàriament els joves 
que viuen en els blocs del costat. Creuen 
que seria interessant poder plantejar-hi 
alguns usos que fessin que la gent que no 
és d’allà pugui anar-hi més sovint. Tots 
coincideixen en la instal·lació d’un Skate-
park. Malgrat això, són conscients que 
potser hi ha llocs més idonis per a fer-ho.

Detecten mal estat d’alguns elements 
de la plaça, especialment els paviments 
en contacte amb les arrels dels arbres, i 
d’algunes peces de mobiliari urbà, degut 
al mal ús que se’n fa a vegades.

Parlem d’estratègies per tal d’implantar 
sistemes constructius que puguin aguan-
tar aquest desgast a que es veuen sotme-
sos.

El servei de mediació actua per tal de 
resoldre conflictes entre dues o més 
persones buscant solucions negociades, 
consensuades. És necessari que una de 
les dues parts reclami els seus serveis.

En quant a l’espai de la Plaça Maresme, 
no han intervingut en cap cas que tin-
gués la plaça com a àmbit de conflicte, de 
totes maneres, i basant-se en experièn-
cies viscudes cal tenir en compte que:

Sovint hi ha la tendència a posar totes 
les problemàtiques específiques en un 
mateix sac, i a generalitzar els problemes. 
Cal saber desgranar-los, i veure quina és 
la responsabilitat de cadascú.

Necessitat d’establir espais de diàleg 
entre els diversos agents que poden tenir 
coses a dir en un determinat conflicte, 
i assumir les responsabilitats correspo-
nents per tal de poder trobar solucions.

Àmbit educatiu/ social

ENTREVISTES GRUPALS

Àmbit social                                     

ENTREVISTES GRUPALS

Servei de Mediació Tallers amb adolescents 

Possibilitat de plantejar unes grades de 
formigó enlloc de bancs.

Els límits de l’espai (escales i murs de 
contenció) en contacte amb el carrer 
Núria fan que la plaça quedi aïllada del 
carrer, al mateix temps que en redueix-
en la superfície d’ús. Acordem que és un 
dels temes que caldrà estudiar en futures 
reurbanitzacions.

“Aquests tallers tenen una àmplia tra-
jectòria dins el municipi, i tal i com s’ha 
fet algunes vegades, podrien implicar-se 
en la definició d’alguns elements de l’es-
pai públic de Premià de Mar.”
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Àmbit social Àmbit social

ENTREVISTES GRUPALS ENTREVISTES GRUPALS

Associació Yama Kafo 

Utilitzen molt poques vegades la plaça 
del Maresme, només han realitzat activ-
itats quan l’Ajuntament els convoca. Ells 
fa temps que no realitzen cap activitat i 
només es reuneixen per tocar música al-
guna vegada a la plaça de l’Ajuntament si 
des de l’Administració es proposa alguna 
festa de cultures.

Porten més de 20 anys a la localitat de 
Premià de Mar i pensen que actualment 
no es realitza cap activitat i tampoc es 
promouen les associacions del seu tipus. 
Ara, i a causa de la crisi, els membres de 
l’associació ja no s’ajunten i per tant no 
tenen cap vinculació amb el que es pugui 
proposar a nivell de programa per a la 
plaça del Maresme.

Si que assenyalen que a nivell general és 
una zona molt degradada i que no és un 
bon espai per a realitzar qualsevol activ-
itat, degut a l’estat de degradació en què 
es troba.

“Seria interessant no perdre part del 
teixit associatiu que existeix en Premià 

Associació Amal i Mesquita 

Els baixos del bloc d’edificis que dóna 
al carrer Núria i la Plaça Maresme era 
l’antiga Mesquita, en el moment que es 
va tancar la part posterior de la plaça van 
haver-hi problemes d’inundacions en els 
locals del bloc.

No realitzen activitats d’índole religiós 
en els espais públics però si duen a terme 
activitats socials i culturals fora del que 
és la Mesquita. Sobretot són activitats 
culturals a fora de Premià, en altres ciu-
tats o municipis. Si que veuen la possibil-
itat de coordinar activitats socio-culturals 
als espais públics de Premià i sobretot a la 
Plaça del Maresme. 

Troben que la plaça de Maresme aques-
ta molt descurada necessitaria bastants 
millores quant a mobiliari, visibilitat, que 
fos més oberta i que facilités el pas per la 
mateixa. 

en relació a població provinent d’altres 
països ja que poden ser un bon vincle 
amb els veïns i veïnes de la plaça de 
Maresme.”
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Àmbit social Àmbit educatiu

ENTREVISTES GRUPALS ENTREVISTES GRUPALS

Parròquia de Santa Maria

L’Església de Santa María realitza molts 
tipus d’activitats en els espais públics de 
Premià, han dut a terme sobretot acciones 
d’acompanyament a persones sense 
treball, també diverses campanyes de 
recollida de roba i aliments. Són un grup 
de voluntaris al voltant de l’Església bas-
tant actiu en la localitat i amb una funció 
social rellevant tal com ells mateixos van 
assenyalar en l’entrevista.

Pensen que ara mateix la Plaça Maresme 
es troba en molt mal estat i que necessita 
moltes millores per a poder dur a terme 
activitats continuades en aquest espai. 
Tot i això, si que veuen la possibilitat que 
sigui en el futur una plaça central per 
al barri amb algun equipament pròxim. 
Veuen important donar-li visibilitat per 
tots els carrers adjacents, així com definir 
molt els usos i que sigui intergeneracion-
al.

En un altre sentit també destaquen que 
s’hauria de millorar el solar que existeix 
entre el bloc d’edificis i l’antiga fàbrica 

abandonada, i dotar-ho de mobiliari 
urbà. Sobretot veuen una plaça per a la 
gent gran o en qualsevol cas i si s’adequa 
el solar de darrere per a ús intergenera-
cional. Si que reconeixen que hi ha parcs 
propers que deurien alguna manera 
adequar-se perquè la gent fagi ús d’ells i 
així no saturar la Plaça Maresme.

AMPA Col·legi El Pilar

L’AMPA del Pilar realitza diverses activi-
tats, encara que mai han utilitzat la Plaça 
del Maresme, ja que sempre s’utilitza 
la Plaça de l’Ajuntament i la Plaça dels 
Països Catalans per a qualsevol activitat, 
ja sigui com a escola o des de qualsevol 
altra entitat.

Reconeixen que la Plaça del Maresme no 
és un espai segur per a que allà juguen els 
infants a causa que és un espai en el que 
existeix certa problemàtica social pel que 
fa al seu ús(consum de drogues) i que ara 
es viu com un gueto, també assenyalen 
que la Plaça urbanísticament necessita 
moltes millores ja que està molt degrada-
da. En aquest sentit van assenyalar que 
totes les places de Premià de Mar neces-
siten millores i sobretot incorporar mobi-
liari d’ús infantil, ja que com van dir que 
només es juga al futbol.  Algunes de les 
participants van dir que anaven al skate-
park o als parcs de Premià de Dalt, per 
què estan millor adequats per als nens i 
nenes.
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Àmbit social

ENTREVISTES GRUPALS

Associació de Veïns del Carrer Núria

L’Associació de veïns va assenyalar que 
la Plaça del Maresme és una plaça que 
sempre ha sigut molt problemàtica i que 
a més no únicament la plaça sinó també 
l’entorn de la mateixa són espais amb 
molta vulnerabilitat social. L’Associació 
encara que només s’ha mobilitzat per a 
solucionar problemàtiques relacionades 
amb els blocs d’edificis (reforma dels 
ascensors) si que reconeixen que la Plaça 
Maresme necessita millores i que a més 
sigui també l’administració pública la 
que intervingui per a solucionar prob-
lemàtiques socials que es donen en la 
mateixa. També van indicar que també 
existeixen altres placetes pròximes que 
estan en mal estat,  perquè no tenen usos 
i a més els seus baixos estan sense ús 
comercial, abandonats.

Assenyalen que la plaça és un espai 
central del barri i que la seva millora pot 
provocar un canvi en la situació que es 
viu actualment, sobretot veuen que la 
plaça hauria de ser més oberta, treure la 
barrera que la separa del Carrer Núria, 

ampliar el seu espai al voltant de l’en-
trada del camp de futbol i integrar-ho. 
També caldria treure el mur i rebaixar els 
desnivells, provocar que la gent que va 
al camp de futbol travessi la plaça, doncs 
actualment la gent evita creuar-la.

L’associació ha realitzat alguna activitat 
a la Plaça però sempre juntament amb 
l’Església de Santa María, per a ells aques-
ta entitat funciona com a matalàs social 
davant la forta vulnerabilitat social exis-
tent en el barri

Veuen que caldria dotar de qualitat al 
barri i que la plaça pot ser un punt de 
partida. Que s’hauria d’acompanyar 
qualsevol millora d’aquest espai amb un 
altre tipus de mesures de caràcter social, 
doncs és alguna cosa molt demandada 
pels veïns, ja que és un barri que aglutina 
diversitat de problemàtiques.

“Es una associació que en el futur podria 
assumir activitats veïnals a la Plaça del 
Maresme, a més es un associació amb 
molt coneixement del barri que podria 
formar part d’un grup de seguiment del 
que vaja plantejant-se de millores per a la 
plaça.

Les entrevistades van explicar com duen 
a terme activitats esportives juntam-
ent amb altres escoles i col·legis i que 
aquestes activitats són coordinades per 
un dinamitzador que és el que proposa 
quan es duen a terme i organitza totes 
les trobades. En aquest sentit, i pel que 
fa a la futura programació de la Plaça 
Maresme, si que es va veure la possibili-
tat d’aplicar aquesta experiència i dotar 
d’un agent dinamitzador per a pro-
gramar activitats escolars en els espais 
públics i en concret en la Plaça Maresme. 
També van assenyalar que formen part 
del Consell d’Infants i que aquest podria 
ser un recurs de futur per a realitzar ac-
cions sobre convivència a les places i en 
concret la Plaça Maresme.
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Àmbit educatiu / social

ENTREVISTES GRUPALS

Associació de formació permanent 
d’adults Creixent

L’associació es dedica des de fa 26 anys a 
organitzar cursos de formació per adults. 
Col·laboren amb l’ajuntament, però són 
una organització independent.

Fa uns anys, tenien el local al centre de 
Premià, actualment estan situats al costat 
del CAP.

Des de que han canviat de lloc l’activitat 
ha disminuït una mica, tot i que ara estan 
situats en un barri on considera que hi ha 
molta més feina a fer.

Fan cursos de català i castellà, majoritàri-
ament gràcies a la feina dels voluntaris. 
Els alumnes que tenen són de 16 anys en 
amunt. Hi ha molts estudiants que viuen 
al voltant de la plaça Maresme, i d’origen 
immigrant. 

Creu que la plaça i l’entorn de la plaça es 
percep com un gueto. 

La plaça té un entorn complicat i es percep 
molt lluny del centre. A més, la pròpia con-
figuració de l’espai (accessibilitat, desniv-
ells, mitgeres...) encara ho fa més evident.

Creu que a nivell de barri, convindria 
pacificar el trànsit. Un bon inici seria l’en-
torn de la Pl. Mercè Rodoreda. A nivell de 
ciutat, la Gran Via podria ser un bon espai 
de relació entre les diferents parts del 
poble, doncs és l’eix comercial que separa 
la part sud de la nord.

L’espai públic és el lloc ideal per “educar la 
mirada”, troba que és una bona manera de 
visibilitzar els canvis, tot i que l’estratègia 
no pot ser només la reurbanització.

Creu que el mobiliari urbà està bastant 
degradat, i que a la nit hi falta il·luminació.

Caldria programar activitats intergenera-
cionals i interculturals. Creu que la plaça 
podria ser un bon lloc per a fer aquestes 
activitats. Aquestes dinàmiques afa-
voririen la relació entre diferents col·lec-
tius, alhora que donarien vida a la plaça i 
farien més difícil certes problemàtiques 
que ara hi tenen lloc.
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Acte públic

Durant el procés de millora de la Plaça del 
Maresme i entorn, hi ha hagut moments on 
la  participació de la ciutadania, a diferència 
de les entrevistes personalitzades, ha sigut 
oberta a tothom i de caire més lúdic i socia-
bilitzador.

L’exemple més evident en aquest sentit és 
la pintada col·lectiva del mural a la mitgera 
del bloc d’habitatges del c/Núria del dia 16 
d’abril.

Per una banda, aquest acte va servir per 
presentar el projecte públicament i així 
ampliar-ne l’abast. Més enllà dels col·lectius 
amb qui s’ha mantingut un contacte més 
directe (veure apartat “les veus de la plaça”), 
activitats com aquesta fan que molta més 
gent pugui conèixer el què s’està fent, alhora 
que genera un espai de convivència i troba-
da entre veïns i veïnes provinents de barris 
diversos.

Alhora, es va aprofitar la pintada del mural 
per recollir opinions dels participants, per tal 
de poder-les tenir en compte en les futures 
propostes de millora.

Prèviament, també s’havia fet un treball des 
del Consell d’Infants, on els nens i nenes van 
omplir unes fitxes donant la seva opinió so-
bre la Plaça Maresme, i pensant en maneres 
de millorar-la.

Més enllà d’això, l’activitat festiva va tenir 
una conseqüència directe en l’espai públic, 
doncs el suport del mural era una mitgera 
sense cap tractament estètic, i es va aprofitar 
l’activitat per repintar-la col·lectivament, i 
donar una imatge més adequada a una de 
les quatre façanes de la plaça.
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recull d’imatges de l’activitat realitzada el dia 16 d’abril a la Pl. Maresme
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Bústia de propostes

Durant el procés de diagnosi col·laborativa 
de la Pl. Maresme i entorn, s’han habilitat 
unes bústies per a realitzar propostes, repar-
tides per diferents punts del municipi com 
a la Parròquia de Santa Maria o la Biblioteca 
municipal.

 A més, també s’ha habilitat un espai al web 
municipal, on a part d’informar sobre la 
evolució del procés, també s’han pogut fer 
aportacions.

S’han rebut un total de 286 propostes, que 
han servit per tenir una bona mostra del 
quines eren les necessitats de bona part dels 
veïns i veïnes de Premià de Mar.

Val a dir, que es tracta d’una tècnica de recol-
lida de dades anònima, on no es pot inter-
pel·lar a qui hi participa. Es per això que cal 
acompanyar-la i completar-la amb les altres 
metodologies utilitzades (visita a les escoles, 
entrevistes grupals, anàlisi de l’espai...) per 
tal d’elaborar un discurs coherent i amb prou 
força com per poder plantejar les propostes 
de millora. imatge de la butlleta utilitzada durant el procés de diagnosi de la Pl. Maresme
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Escoles (consell infants)

La diagnosi col·lectiva de la plaça Maresme 
ha comptat amb la visió dels nens i nenes de 
Premià de Mar, per incorporar la seva per-
spectiva de l’espai públic. El treball amb ells 
s’ha vehiculat a través del Consell d’Infants, 
que compta amb 23 representants de 5è i 6è 
de les diferents escoles del municipi, i està 
gestionat per la tècnica d’educació de l’ad-
ministració. S’ha comptat amb un espai res-
ervat de mitja hora a les sessions mensuals 
establertes, per interpel·lar els representants 
en relació al projecte.

La primera sessió, el dia 20 d’abril, va tenir 
per objectiu situar la plaça Maresme, iden-
tificar la seva realitat física i social, i presen-
tar el procés de millora. Per iniciar la seva 
implicació amb el projecte, se’ls va demanar 
que, amb les respectives classes, senyalessin 
les places que més fan servir, indicant els 
motius. 

El dia 18 de maig es va celebrar la segona 
sessió, a la qual es va recollir el treball de les 
aules. En base a la informació que van facil-
itar, s’observa que les places més utilitzades 
del municipi, independentment de la prox-
imitat a l’escola, són la de la Sardana i la dels 
Països Catalans. El més valorat dels espais 
públics que habiten, i que interessa de cara a 
la millora de la plaça Maresme,  és l’ambient, 
és a dir la gent que hi ha i les activitats que 
s’hi fan, els bars, el confort (ombra, espais 

d’estada, etc), que hi hagi jocs infantils per 
diferents edats. Els problemes principals que 
van transmetre de la plaça Maresme van ser 
el seu deteriorament físic i el perfil d’usuaris 
que l’habiten actualment; en aquesta línia, 
van argumentar que la perillositat del lloc 
és sabuda, i això els genera inseguretat. En 
relació amb l’evolució del projecte, se’ls va 
plantejar que imaginessin activitats per fer a 
la plaça, que puguin dinamitzar aquest espai 
públic.

A continuació transcrivim textualment 
algines de les aportacions fetes pels infants,  
en referència a la Plaça Maresme, i al què 
els agrada i no els agrada dels espais que 
utilitzen habitualment. Aquestes opinions 
representen una bona mostra de quines són 
les seves percepcions:

“Alguns nens es creuen que és el seu territo-
ri” 

“No hi anem perquè queda lluny i és petita. 
No hi ha res per jugar i fa por la gent que hi 
ha (20 anys). Està molt bruta i ens agradaria 
que hi haguessin coses més divertides”.

“Jo vaig a la Plaça Maresme perquè hi ha 
una part llisa, encara que una part està 
trencada i no em va bé perquè hi vaig amb 
el meu skate. M’agradaria que hi hagués un 
skate-park més gran que el que hi ha a la 
plaça que està una miqueta més avall, amb 
més rampes.”

imatge d’una de les sessions del consell d’Infants

“Jo vaig a la Plaça Maresme perquè està 
molt a prop de casa meva, i perquè m’agrada 
molt. M’agradaria que milloressin la font 
perquè està molt bruta, amb “coses verdes” i 
a vegades no va.”

Sobre la Plaça de la Sardana “És un lloc gran 
i pla on pots fer patinatge. A més hi ha bars i 
restaurants als cantons de la plaça.”

 “A la Plaça dels països Catalans, perquè a 
vegades fan espectacles. A la de la Sardana, 
perquè els hi agrada als meus pares. Al Pal-
mar perquè hi ha una tirolina, s’hi celebren 
aniversaris i hi ha ombra.”
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p1

p2

p3

p4
p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p13

p12

p14

6

1

7

8
B

4

5

3

2

ESCOLES

1. Escola Mª de Déu 
de Montserrat
2. Escola el Dofí
3. Escola la Lió
4. Escola Sant Cristòfol
5. Escola Mar Nova
6. Escola del Pilar
7. Escola Assís
8. Escola la Salle

ELEMENTS SINGULARS

A. Ajuntament
B. Estació de tren
C. Camp de Futbol
D. Biblioteca Martí Lloveras
E.  Mercat municipal

PLACES

p1. Pl. de l’Ajuntament 
        (1,8)
p2. Pl. de la Sardana 
        (1,2,3,4,7,8)
p3. Pl. Països Catalans 
        (1,2,3,4,8)
p4. Pl. Burriac (3)
p5. Pl. Endalet (3,4)
p6. Pl. Maresme (1)

A

D

E

C

p7. Pl. dels Tarongers (3)
p8. Pl. Batista Roca (3) 
p9. El Palmar (1,4)
p10. Pl. Calasparra (1,4)
p11. Pl. de la Petanca   
          (1,4)
p12. Pl. de la Mercè (1,4)
p13. Pl. Nova (7)
p14. Pl. dels Avis (4)

Mapeig de les places més utlitzades pels infants de Premià de Mar. Font: Elaboració pròpia amb dades extretes durant les sessions al Consell d’Infants
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Sobre les diverses places de Premià de Mar 
“En general estan bé, però pensem que hi 
ha moltes instal·lacions pels nens petits i 
poques per als nens més grans. Demanem 
que es pugui jugar a pilota, sobretot a futbol. 
Anem a les places on hi ha els nostres avis 
i amics d’escola o del barri, i perquè estan a 
prop de casa.”

La tercera i última sessió, celebrada el dia 15 
de juny, va servir per presentar els resultats 
de les seves informacions, i les conclusions 
que n’hem pogut treure l’equip tècnic. D’al-
tra banda, vam treballar propostes d’activ-
itats a desenvolupar a la plaça, sorgides del 
treball a les aules.

Algunes de les aportacions són sobre possi-
bles activitats periòdiques a organitzar a la 
plaça, possiblement un cop al mes, com un 
concurs de ball, tallers de manualitats o de 
cuina i gimcanes. D’altres de més puntuals, 
com podrien ser un torneig de futbol o de 
ping-pong, un bingo, un concurs de graffitis 
o un dinar o sopar popular. Una idea que 
ja havia sorgit a la sessió anterior és la de 
plantejar activitats on la música fos l’ele-
ment principal.

Consideren que alguns dels elements 
permanents que voldrien afegir-hi seria 
un quiosc, un llit elàstic, la possibilitat de 
connectar fàcilment altaveus a la plaça, un 
escenari o grades i també que es generi un 
espai diàfan prou flexible per acollir diverses 
activitats en diferents moments.
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L’anàlisi i diagnosi realitzat a la Plaça 
del Maresme i el seu entorn ha tingut en 
compte nombrosos i diversos punts de vista, 
durant pràcticament 6 mesos. 

En base a la diagnosi realitzada, i exposada 
en els capítols precedents, s’ha definit un 
discurs que aglutina totes aquestes vari-
ables, i és aquest discurs entorn del qual es 
defineixen les propostes de millora per a la 
Plaça Maresme, així com per el seu entorn.

Analitzem des de les vessants socials i 
urbanes aquells eixos fonamentals que han 
marcat línies de proposta coherents i viables 
amb els elements característics d’aquest 
espai públic.

Discurs sorgit

Abans d’assenyalar demandes extretes del 
discurs sorgit , fem un pas enrere i contex-
tualitzem allò que es vol dir quan els veïns 
i veïnes de la Plaça del Maresme tracten 
d’expressar la seva relació amb l’espai 
públic, com ho viuen i de quines formes es 
relacionen amb ell. Per tal de realitzar un 
anàlisi del discurs relacionat amb aquelles 
categories que afecten als elements de mil-
lora socials i urbans a la plaça, distingirem 
aquest anàlisi amb tres característiques 
fonamentals:

La Plaça del Maresme com espai públic de 
trobada i convivència

Tal i com s’exposa en l’anàlisi socio-de-
mogràfic, existeix un alt percentatge de po-
blació d’origen estranger que viu a l’entorn 
de la Plaça del Maresme. En global no repre-
senta una xifra molt elevada, però es concen-
tra en un àrea molt reduïda de la localitat.

La població de Premià de Mar en general, 
sense tenir un coneixement dels nivells 
poblacionals i índexs de la població estrang-
era, percep que a l’entorn de la plaça del 
Maresme hi ha un nombre elevat de per-
sones estrangeres. Alguns dels entrevistats 
assenyalen: “tots, o quasi tots els immigrants 
de Premià,  viuen en el barri”. S’intensifica la 
visió d’uns i d’altres com a diferents i aques-
ta percepció provoca una relació amb l’espai 
com un lloc que s’identifica amb un grup 
cultural concret i, en aquest cas, diferenciat.  
Aquesta concentració de població estrangera 
en un àrea molt delimitada i reduïda com 
són els edificis del carrer Núria, i la manca de 
més iniciatives d’atenció als diferents col·lec-
tius culturals existents en el barri, produeix 
en gran part dels habitants la idea del veí 
com marginal, afavorint dinàmiques exclu-
sives i de segregació social, que se simbolit-
zen en l’espai de la plaça del Maresme. 

Quan els participants indiquen que “la plaça 
és d’ells” o “aquí només hi van ells” asseny-
alen una experiència negativa amb l’espai 

públic degut sobretot al fet que no s’ha con-
struït comunitat en un entorn tan divers. No 
existeixen llaços de confiança i solidaritat 
entre els veïns del barri, en definitiva és un 
espai públic que no garanteix un dels seus 
elements fonamentals, el ser espai per a la 
trobada i la convivència.

La Plaça del Maresme com espai públic 
participatiu i obert

En termes generals, a l’entorn de la Pl. 
Maresme no hi ha una xarxa d’associacions 
prou forta com per articular una participació 
efectiva, doncs són pocs els col·lectius que 
agrupin part del teixit social. 

Existeix certa diferenciació i desigualtat 
entre diferents associacions culturals i religi-
oses a l’hora de fer ús d’un espai públic, com 
és el cas de la Plaça del Maresme. Aquesta 
relació desigual, depenent del grup social 
al que es pertany, provoca que la Plaça del 
Maresme i el que pugui tenir-hi lloc, està 
subjecte al fet que el grup o col·lectiu social 
amb més poder vulgui o no realitzar activi-
tats en aquest entorn. 

Alguns dels entrevistats assenyalen que “el 
mossèn es muy echao p’alante” “él siempre 
invita a los de la mezquita” mentre que d’al-
tres comenten que “sólo vamos si el ayunta-
miento nos llama”. Aquestes reaccions posen 
de manifest les diferents postures d’uns 
col·lectius respecte d’altres, i una relació amb 
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els recursos públics diferenciada. Aquesta 
situació provoca que a la Plaça del Maresme 
no existeixi cap activitat associativa que 
vinculi als diversos col·lectius culturals a 
l’espai públic, i que la poca activitat que es 
pugui programar a la mateixa sempre estarà 
supeditada al control exclusiu d’un tipus 
d’associació, restant-li autonomia a la resta 
de col·lectius religiosos i culturals. En aquest 
sentit, aquest tipus de relacions dependents 
i de falta d’autonomia provoquen que els 
col·lectius perden capacitat de gestió a l’hora 
de resoldre els seus problemes.

Els entorns urbans amb espais públics 
participatius on la diversitat de col·lectius 
poden i tenen certa autonomia per a propo-
sar accions i programes d’ús promou i crea 
vida social col·lectiva i identitat. En definiti-
va, es contribueix a la incidència de la gent 
en actes que milloren la seua qualitat de 
vida, allunyant la desconfiança i la insegure-
tat de la convivència quotidiana.

La Plaça del Maresme com espai públic 
divers i segur

Alguns entrevistats ens van assenyalar que 
“és una plaça molt perillosa” o “jo no deixo 
que els meus fills baixin a jugar”.

En molts d’aquests casos, aquestes opinions 
van lligades a l’associació (totalment arbi-
trària) dels col·lectius socials, en aquest cas 
immigrants, amb problemàtiques, insegure-
tat i perill. Això és degut, bàsicament, a que 

són aquests els principals usuaris d’un espai 
públic que, en qualsevol cas, està altament 
degradat (per a tots els veïns del barri per ig-
ual) i no ha propiciat, per les seves manques 
i descuit, la trobada. 

És així que en un espai públic en el qual 
només s’identifiquen uns pocs i que a més, 
aquests pocs, són els marginals i diferents, 
aquesta problemàtica produeix una pèrdua 
de vida veïnal. En definitiva, l’espai públic 
resta qualitat a la zona,  perdent la seva 
capacitat de promoure accions d’integració 
comunitària.

En aquest sentit cal destacar que el grau 
o nivell de sociabilitat i integració en els 
espais públics d’un barri seria reflex de la 
instal·lació d’una confiança comuna, la qual 
cosa contribuiria a una major percepció de 
seguretat. La autovaloració de la vida per-
sonal i social en un hàbitat específic estaria 
vinculada al grau d’identificació espacial 
que es tingui amb l’espai públic d’aquest. És 
per això, que molts dels seus veïns veuen la 
plaça del Maresme com un espai marginal, 
al que no van i ni desitgen anar, que degra-
da els carrers adjacents més que afavorir 
dinàmiques de trobada i veïnatge.
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Demandes i propostes

Les propostes s’agrupen entorn unes línies 
estratègiques que aborden la problemàtica 
actual des de diferents punts de vista.

Qualsevol canvi físic d’un espai va més enllà 
de la pròpia configuració formal, i té una 
implicació directa en l’ús que se’n fa i en 
les relacions que s’hi generen al voltant. Al 
mateix passa a l’inrevés, doncs si incidim en 
certes dinàmiques socials i/o comunitàries, 
això acabarà repercutint també en la percep-
ció física d’un determinat entorn.

També cal apuntar que quan actuem en un 
lloc concret, podem incidir-hi directament o 
indirectament, entenent l’espai públic com 
una xarxa complexa on totes les peces estan 
connectades entre elles.

En aquesta línia doncs, les propostes de mil-
lora de la Plaça Maresme s’agrupen entorn 
dos grans grups. Per una banda en propostes 
de disseny i per l’altre propostes de gestió i 
planificació.

De cadascun d’aquests àmbits se’n deriven 
dues categories. La primera fa referència a 
accions que afecten directament a l’àmbit de 
la plaça, mentre que la segona afecta també 
al espai de la plaça, malgrat actuen sobre un 
entorn més ampli, ja sigui la resta del barri o 
la xarxa d’espai públic de Premià de Mar.

També cal tenir en compte que la situació 

actual de la Plaça Maresme és conseqüència 
d’una evolució de molts anys. El temps és 
un factor important a tenir en compte. En 
aquesta línia, doncs, algunes de les propos-
tes poden tenir uns resultats a curt i mig 
termini, mentre que d’altres necessiten d’un 
període més llarg i continuat d’implantació
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usuaris.

Caldria prioritzar per a la plaça Maresme els 
següents:

- Espai per a la pràctica del joc a pilota. Ac-
tualment la plaça ja disposa d’un espai dià-
fan sovint utilitzat per a jugar a pilota. Cal 
que el projecte en replantegi la formalització 
actual, doncs genera alguns conflictes amb 
els habitatges propers, alhora que inhabilita 
la pràctica d’altres activitats (jocs infantils, 
espai de descans...).

No es planteja la col·locació d’un camp de 
futbol reglamentari, doncs això invalidaria 
molts dels altres usos, a més a més de que 
hi ha espais al barri més idonis per això. 
Un espai d’aquestes característiques també 
tindria la funció d’espai polivalent on poder 
plantejar activitats puntuals a l’aire lliure.

-Espai per a jocs infantils: 

Cal afavorir l’ús de la plaça per als infants 
del barri creant les condicions necessàries 
per a què això sigui així. Per una banda cal 
replantejar-se el mobiliari urbà actual, i 
per l’altra entendre que gran part dels nens 
i nenes no van sols a la plaça, així que cal 
pensar també en les famílies que els acom-
panyen i habilitar un espai d’estada en 
condicions.

Moltes de les aportacions que s’han fet du-
rant el procés, entre elles les dels propis nens 

Disseny de la Plaça Maresme

La necessitat de plantejar un projecte de 
reforma de la plaça és una de les propostes 
amb un consens més ampli per part del 
conjunt del teixit social i associatiu que ha 
format part del procés de diagnosi.

L’espai es troba força degradat en el seu 
conjunt, tant pel què fa a paviments com per 
alguns dels elements de mobiliari urbà que 
hi ha. Més enllà d’això, el tractament dels 
seus límits`i la distribució actual dels espais 
no és la més idònia.

El projecte de reforma haurà de solucio-
nar els diversos condicionants que puguin 
sortir fruit del projecte tècnic, però més 
enllà d’això cal posar especial èmfasi en els 
següents aspectes:

 Millorar el tractament dels desnivells.

Cal eliminar les barreres que generen actual-
ment les diferències de cota entre diferents 
punts de l’espai, per tal de facilitar la con-
tinuïtat de la plataforma de la plaça.

En aquesta línia, cal posar especial atenció 
en les visuals que es generen des dels car-
rers del voltant, per tal que es pugui veure la 
totalitat de la plaça des de l’exterior i gener-
ar així un àmbit continu entre la plaça i els 
carrers adjacents.

 Millorar els límits i les façanes de la 
plaça.

Gran part dels plans verticals que defineixen 
l’àmbit, són superfícies opaques que no es 
relacionen amb l’activitat que hi té lloc. Al-
guns d’aquests plans queden fora de l’abast 
d’un possible projecte d’urbanització, però 
caldria incidir sobretot en el mur que separa 
del camp de futbol.

Més enllà del propi mur, és essencial abordar 
una millora de l’accés actual a les instal·la-
cions esportives. Diàriament són molts els 
nens i nenes que l’utilitzen malgrat les defi-
ciències que presenta.

 Renaturalitzar l’espai:

Malgrat aproximadament la meitat de la 
plaça té paviments permeables i disposa 
d’arbrat, hi ha un elevat grau de consens en 
el fet que caldria plantejar una major pro-
porció d’elements de vegetació en l’àmbit de 
la plaça. D’aquesta manera s’aconseguiria 
augmentar-ne el confort, alhora que perme-
tria diferenciar diversos àmbits utilitzant 
elements exclusivament vegetals.

 Replantejar usos de l’espai i mil-
lorar-ne els elements de mobiliari urbà:

El projecte de reforma de la plaça cal que 
millori les condicions d’alguns dels elements 
existents alhora que n’incorpori de nous per 
tal d’adequar-se a les necessitats dels seus 
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3. Urbanització Carrer de la Plaça

4. Obertura del Passatge Vallès

1. Urbanització de la Plaça Maresme

2. Tanca i accés al camp de futbol

Plànol d’estat actual de la plaça, i  definiació d’àmbits d’actuació
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i nenes, reclamen també que es generin 
espais per a diferents edats, entenent que les 
necessitats en cada cas no són les mateixes.

Molts d’aquests criteris quedaran recollits 
i definits en el projecte executiu que se’n 
derivi. En aquests sentit es plantegen 4 àm-
bits d’actuació, que es poden desenvolupar 
conjuntament, o diferenciant-los per fases, 
però que en qualsevol cas són operacions 
complementàries 

Disseny de l’entorn

Cal plantejar una millora substancial dels 
accessos i trànsits cap a i dintre de la plaça, 
sobretot pel seu cantó superior. La plaça 
esdevé un àmbit residual, i l’accessibilitat 
actual (molt decantada cap a la part que la 
connecta amb el centre urbà) no hi ajuda 
gens.

 Pacificar del Carrer de la Plaça. 

Caldria reurbanitzar el tram de carrer que 
transcorre entre el cementiri i les instal·la-
cions del camp de futbol.  Es tracta d’un 
carrer de plataforma única, sense diferen-
ciació de l’espai per a cotxes i l’espai per a 
vianants i amb dèficits de visibilitat, espe-
cialment amb la trobada amb el c/de la Riera 
de Premià.

Aquesta situació s’agreuja tenint en compte 
que l’hora de màxima afluència en quant a 
mobilitat activa, ho és també de la mobilitat 

motoritzada.

Més enllà de l’evident millora que això su-
poso per a la mobilitat i la seguretat viària 
del barri, aquesta operació també permetrà 
incorporar aquest àmbit a la superfície de la 
plaça, disposant de més espai per a resoldre 
les diverses necessitats que han aparegut, 
millorant significativament els accessos del 
camp de futbol i del cementiri municipal.

 Connexió peatonal amb Passatge 
Vallès.

Caldria estudiar la possibilitat d’obrir la con-
nexió entre el Ptge. Vallès i la plaça. Actual-
ment aquest accés és inexistent, malgrat el 
POUM vigent ja el preveu. Amb aquesta op-
eració milloraria la connexió de la plaça amb 
la part superior del barri Maresme, alhora 
que oxigenaria l’espai, i evitaria la percepció 
de cul de sac de l’àmbit de la Plaça.

Aquesta operació tindria molt més impacte 
si es plantegés conjuntament amb una 
estratègia per tal de sanejar el pati dels blocs 
d’habitatges 11-13 del c/Núria. Es tracta d’un 
espai molt degradat, i amb problemes reals 
de salubritat i acumulació de deixalles.

 Reurbanització i millora de la xarxa 
d’espai públic.

Tal i com ja s’exposa en el present document, 
l’espai públic s’organitza en xarxa, així que 
cal entendre que també cal abordar el procés 
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de millora de la Plaça Maresme des d’aquest 
punt de vista.

Són moltes les demandes que ha manifestat 
la població de Premià de Mar, i és material-
ment impossible que en el propi àmbit de la 
plaça s’hi puguin encabir totes. 

Algunes dels usos que s’han reclamat ja es 
troben actualment en espais públics de l’en-
torn. Així doncs, caldria posar-los en valor, i 
donar-los a conèixer per tal d’enfortir el con-
junt de l’espai públic del barri, i per extensió 
el de Premià de Mar.

Projectes de senyalètica, o activitats que en 
fomentessin el coneixement poden ajudar a 
enfortir aquesta xarxa.

1. Plaça Maresme

3. Plaça de la Sagrada família

2. Darreres blocs c/Núria

4.  Places del carrer de la Riera de Premià

5. Dipòsit de vehicles

6. Plaça d’Endalet i Plaça Mercè Rodoreda

7. Places al carrer Enric Granados

8. Plaça d’Ernest Lluch

9. Plaça de la Parròquia de Santa Maria

Bàsquet

Skate-park

Equipament gent gran

Jocs infantils

Espais potencials
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JOCS INFANTILS
EQUIPAMENT GENT GRAN

ZONA VERDAzona de descans

pipican

altres esports
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Usos de la Plaça Maresme i entorn
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dels casos, de la situació en que es troben els 
blocs d’habitatge del c/Núria. Més enllà de 
polítiques estables a llarg termini, caldria fer 
ús de les eïnes de què disposa actualment 
l’Ajuntament per tal de reconduir aquestes 
dinàmiques. El Servei de Mediació, ja va 
actuar al 2014, i seria una bona eina, sempre 
i quan disposin dels recursos suficients per 
actuar en casos similars.

En tot cas, és molt important establir un 
marc de diàleg entre els diferents agents 
que, d’una manera o d’una altra, fan ús 
d’aquest espai.

Gestió i Planificació de l’entorn

 Pla comunitari.

Malgrat s’han apuntat algunes solucions 
puntuals que poden ajudar a millorar la con-
vivència entorn de la plaça, caldria adoptar 
mesures estables que permetin actuar de 
manera sostinguda, i que tinguin un cert 
grau d’autonomia que permeti abordar les 
problemàtiques que vagin sorgint.

Caldria redactar un pla comunitari per el 
Barri del Maresme que integrés els recursos 
necessaris per al treball amb els diversos 
col·lectius presents a la plaça i que pugui 
definir i dinamitzar les activitats que s’hi 
facin, així com treballar per tal d’enfortir la 
cohesió social i el sentiment de pertinença, 
alhora que ajudaria a garantir la igualtat 
d’oportunitats per a diversos col·lectius po-
blacionals del territori.

Més enllà d’això, s’han detectat també es-
pais potencials. Alguns d’ells són àmbits que 
actualment es troben tancats al públic, i d’al-
tres són zones verdes, que amb un procés de 
reurbanització, que en alguns casos podria 
ser mínim, ajudarien a donar resposta a la 
voluntat dels ciutadans i ciutadanes.

En aquest cas, es tracta d’una proposta que 
caldria desenvolupar en un futur, i que 
serviria també per donar continuïtat a les 
estratègies aplicades per a la Plaça Maresme.

 Espai social d’entitats per al barri

El teixit social i associatiu del barri està 
poc organitzat i relacionat entre si. Calen 
mesures per tal d’enfortir-ne els lligams, 
algunes de les quals s’apunten en aquest 
document.

Més enllà d’això, també ajudaria el fet de 
tenir un espai de referència on aquests 
col·lectius poguessin reunir-se i gestionar-se. 
Alguns dels participants de la diagnosi han 
apuntat la possibilitat d’utilitzar part de l’ed-
ifici del c/del Carme, actualment abandonat, 
per a aquest ús.

Caldria estudiar amb més profunditat les 
possibilitats legals d’aquesta operació, i 
generar un “grup motor” que pogués fer-se’n 
càrrec i donar contingut al projecte.

Gestió i Planificació de la Plaça Maresme

Hi ha cert tipus de necessitats que no estan 
directament vinculades a una remodelació 
física de l’espai, així doncs aquestes propos-
tes actuen en la gestió i la planificació de 
l’entorn urbà, i ajuden a garantir l’eficàcia de 
l’acció física sobre la plaça.

L’espai de la Pl. Maresme pot ser l’excusa per 
iniciar un procés de cohesió social del muni-
cipi, i que serveixi com a punt d’integració i 
enfortiment del teixit social.

 Programació d’activitats lligades a la 
Pl. Maresme

Caldria incorporar a les pròpies dinàmiques 
de la plaça, la figura de l’educador de car-
rer. Amb els recursos necessaris es podria 
generar una programació d’activitats que 
fomentessin l’ús del propi espai públic de 
manera cívica, alhora que es treballen altres 
aspectes de manera transversal; com la in-
serció social, la multiculturalitat...

L’activitat esportiva té actualment molt de 
pes a la plaça, així que,acompanyada d’al-
tres coses, seria un bona manera d’articular 
aquestes accions.

 Mediació social en conflictes vincu-
lats a la plaça

Durant el procés de diagnosi s’han fet 
evidents alguns problemes de convivència 
vinculats a l’espai públic, i derivats en molts 
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