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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 els límits i les façanes de la 
plaça.

Gran part dels plans verticals que de-
fi neixen l’àmbit, són superfícies opaques 
que no es relacionen amb l’activitat que 
hi té lloc. Alguns d’aquests plans queden 
fora de l’abast d’un possible projecte 
d’urbanització, però caldria incidir so-
bretot 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·lacions 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 
proporció d’elements de vegetació en 
l’àmbit de la plaça. D’aquesta manera 
s’aconseguiria augmentar-ne el confort, 
alhora que permetria diferenciar diver-
sos àmbits utilitzant elements exclusiva-
ment vegetals.

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

El projecte de reforma de la plaça cal que 
millori les condicions d’alguns dels ele-

ments existents alhora que n’incorpori 
de nous per tal d’adequar-se a les neces-
sitats dels seus usuaris.

Caldria prioritzar per a la plaça Maresme 
els següents:

- Espai per a la pràctica del joc a pilota. 
Actualment la plaça ja disposa d’un 
espai diàfan sovint utilitzat per a jugar a 
pilota. Cal que el projecte en replantegi 
la formalització actual, doncs genera 
alguns confl ictes 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 acompanyen i habilitar 

01

02

03

04

Millorar el tractament dels desnivells.

Cal eliminar les barreres que generen 
actualment les diferències de cota entre 
diferents punts de l’espai, per tal de 
facilitar la continuïtat de la plataforma 
de la plaça.

En aquesta línia, cal posar especial 
atenció en les visuals que es generen des 
dels carrers del voltant, per tal que es 
pugui veure la totalitat de la plaça des de 
l’exterior i generar així un àmbit continu 
entre la plaça i els carrers adjacents.
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un espai d’estada en condicions.

Moltes de les aportacions que s’han 
fet durant el procés, entre elles les dels 
propis nens i nenes, reclamen també que 
es generin espais per a diferents edats, 
entenent que les necessitats en cada cas 
no són les mateixes.

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.

02

01 Pacifi car del Carrer de la Plaça. 

Caldria reurbanitzar el tram de carrer 
que transcorre entre el cementiri i les in-
stal·lacions del camp de futbol.  Es tracta 
d’un carrer de plataforma única, sense 
diferenciació de l’espai per a cotxes i 
l’espai per a vianants i amb dèfi cits de 
visibilitat, especialment amb la trobada 
amb el c/de la Riera de Premià.

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

Més enllà de l’evident millora que això 

suposo 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 necessi-
tats que han aparegut, millorant signif-
icativament els accessos del camp de 
futbol i del cementiri municipal.

Connexió peatonal amb Passatge Vallès.

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

Aquesta operació tindria molt més im-
pacte 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 acumu-
lació de deixalles.
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DISSENY DE LA PL. MARESME

Millorar del tractament dels desnivells

Millorar dels límits i façanes de la plaça

Renaturalitzar l’espai

Replanteig d’usos i elements de mobiliari urbà

DISSENY DE L’ENTORN

Paci$car del c/ de la Plaça

Connexió peatonal amb Pstge. Vallès

Propostes i àmbits de la Plaça Maresme



7

 Premià de Mar

                                                                                                                                                     

Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                                                                                                 

Servei d’Equipaments i Espai Públic

Valoració econòmica

En base als criteris establerts en el punt 
anterior, s’han defi nit tres paquets que per-
metin, en cas que sigui necessari, abordar el 
projecte executiu per fases.

Es tracta de projectes complementaris, que 
surten de la diagnosi feta anteriorment. 
La pròpia confi guració de l’espai, permet 
plantejar-los simultàniament, a abordar-ne 
en una primera fase algun d’ells, i més enda-
vant poder donar-li continuïtat amb la resta.

Caldrà valorar aquesta possibilitat amb els 
tècnics municipals abans de redactar el pro-
jecte executiu.

Els àmbits que s’han defi nit són:

-Urbanització de la Plaça Maresme 

(S=1830 m²)

-Pacifi cació c/ de la Plaça 

 (S= 472 m²)

-Connexió peatonal Passatge Vallès 

(S=152 m²)

Per tal de valorar la prioritat de cadascun 
d’ells, en base a la capacitat econòmica de 
l’Ajuntament, se n’ha fet una estimació de 
costos, basada en els preus de referència 
que marca el COAC (Col·legi d’arquitectes de 
Catalunya).

Val a dir, que aquests preus fan referència al 
PEM, tot i que en els càlculs posteriors s’hi ha 

afegit el 21% corresponent a l’IVA, i el 19% en 
relació a les despeses generals i al benefi ci 
industrial.
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