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1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. 

  2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis. 
  3. Provisió d’equipamen ts per a ús col.lectiu. 
  4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis. 
  5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. 
  6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai públic i dels equipaments. 
  7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 
  8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
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TIPUS   D’ÀREA  URBANA 
 
 
L’Àrea  del municipi seleccionada  com àrea d’atenció especial és una àrea  
situada dins la zona de Nucli Antic del municipi de Blanes anomenada  
S’Auguer-Sa Massaneda  i    que  comprèn una extensió de 9,16 ha. 
La població del conjunt de l’àrea  és de  1.695 persones  (4,2% del municipi). 
Els habitants del municipi a febrer de  2010 és de 40.135 persones. 
 
Es una àrea destinada majoritàriament a habitatges habituals i geogràficament 
diferenciable. El sector voreja  el turó  i futur parc  d’ “Els  Padrets” donant lloc  
per la seva disposició a dues zones adjacents que abracen el turó. 
 
Els límits del barri són: 
 

 Per la banda  inferior, anomenada  S’Auguer, els límits estan constituïts 
per dues  places importants la plaça de Catalunya  i la plaça Països 
Catalans.  Els altres límits són el Passeig de la Marina que dóna a mar   i 
el turó  ”Els Padrets”. 

 
 El barri segueix tot envoltant el referit turó per la zona    anomenada Sa 

Massaneda    en pendent  ascendent  desde  la Rambla Joaquim Ruyra  
fins el límit  amb  la zona  d’edificació aïllada  situada a cota superior. Es 
caracteritza,  amb diferència de les zones de l’entorn per  la presència a 
l’interior de  carrers molt estrets.  Limita   amb una zona d’edificacions 
aïllades, com s’ha indicat   i amb una altra zona caracteritzada per illes  
de majors dimensions amb patis interiors d’illa   i carrers  de major 
amplada.  

 
Els dos sectors són colindants i conformen l’àmbit S’Auguer-Sa Massaneda          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona)   Tel. (972) 37.93.00  -  Telefax (972) 35.06.77   Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

 
RESSENYA HISTÒRICA 
 
 
El municipi de Blanes està situat a l’extrem meridional  de  la comarca de La 
Selva i és la porta del litoral de la Costa Brava pel vessant sud.  Està situat 
entre la plana al.luvial de la Tordera i els primers turons de la serralada. Té una 
superfície de 17,68 km2 i  és un dels municipis més petits de la comarca quant 
a territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als orígens de l’actual Blanes, cal cercar-los en l’antiga Blanda 
romana, tot i que la presència de l’home al nostre municipi és bastant més 
antiga que això. De fet les primeres notícies sobre pobladors es refereixen a la 
societat ibèrica preromana.  
 
A la Selva marítima, sobretot a partir del segle I a.E.C. es comença el fenòmen 
de la romanització. Apareix un nou nucli urbà, la Blanda romana que va ocupar 

Terme municipal de Blanes amb els 
sectors de S’Auguer – Sa Massaneda
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una superfície  aproximada d’entre 2 i 3 ha. que caldria situar entre l’actual 
sector de Sa Massaneda,  S’Auguer i  el turó dels Padrets.  
 
La situació estratègica de la ciutat, entre la desembocadura de la Tordera i la 
badia natural, va fer que esdevingués un indret estratègic per a l’arribada de 
mercaderies marítimes i per a la seva redistribució cap a l’interior. A partir de la 
romanització del país, produïda des de l'any 218 aC, al poblat se l'anomenarà 
Blanda o Blandae, que és la forma romana del topònim indígena.  
 
Promontori Els Padrets  i restes arqueològiques   
El promontori té una alçada de 40  metres en  direcció sud-est, enfront la 
Palomera. Es l’element natutal determinant,   que delimita i condiciona la forma 
i disposició  del  sector  anomenat s’Auguer-sa Massaneda  ubicat als peus del 
promontori. 
 
Les excavacions arqueològiques situen un dels  assentaments   romans al turó 
dels Padrets, on varen aparèixer diverses cases datades al segle I aC. i que 
varen ser habitades fins a mitjans segle I dC. Per motius desconeguts, la zona 
fou abandonada i no s'han trobat materials més tardans d’època romana. El 
jaciment romà d’ "Els Padrets" se situa, doncs,  en el turó d’uns 40 m. d'altitud i 
s’anomenat també la Penya, ja que del cantó que dóna al mar és un penya-
segat. La seva proximitat al nucli antic ha fet del vessant de la muntanya un lloc 
apte per al cultiu, en particular de la vinya, la qual cosa ha transformat la 
topografia; s'hi feren feixes artificials, amb marges de contenció bastits amb les 
pedres procedents del jaciment arqueològic. Les primeres notícies sobre 
troballes en aquest lloc les dona Botet i Sisó (1911) quan, en iniciar-se les 
obres de construcció del convent dels Padres de la Sagrada Família, al qual fa 
referència el topònim (Padrets)  es descobriren restes arqueològiques. 
 
L'any 1972 s'hi iniciaren excavacions arqueològiques sota la direcció de la Dra. 
Muñoz Amilibia, de la Universitat de Barcelona. Es realitzen diverses cales 
estratigràfiques en la part superior del Puig, en la qual foren descoberts dos 
carrers perpendiculars entre sí. A banda i banda dels dos carrers aparegueren 
les edificacions.El novembre de 1978 els propietaris del terreny, començaren a 
edificar un bloc d'habitatges en els sectors central i baix del turó, àrees en les 
quals l'estratigrafia era més potent. Els treballs arqueològics han quedat 
interromputs des d'aleshores. El nucli dels Padrets, fou enormement afectat per 
l'especulació urbanística dels anys 60 i 70, que el destruí en una bona part. Les 
escasses excavacions arqueològiques i la remodelació moderna de la vila, ha 
fet d'aquesta població una veritable oblidada dels centres romans litorals. 
 
 
S’Auguer 
Situat sota el talús Els Padrets, quasi penya-segat en alguns trams. 
Era el barri de pescadors i incloïa indústria i drassanes. Entre els anys 1960 i 
1970 va experimentar processos de regressió  i la pesca va anar minvant.  
Històricament també tenien molta importància els forns de ceràmica que 
antigament fabricaven la terrissa que es transportava per mar amb les barques 
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de mitjana dedicades al transport de mercaderies  seguint rutes de cabotatge 
de port a port.  Una part de la zona conserva l’aspecte típicament mariner amb 
cases blanques i algun pati. Encara ara  hi continuen vivint algunes de les 
poques famílies de pescadors del poble, ben protegits per les penyes dels 
Padrets, antic nucli de la Blanda romana. 
 
 
Sa Massaneda 
Era el barri de pagesos amb petita indústria i tallers.  Atesa la pressió 
urbanística  i la poca rendabilidad del terreny progressivament  es va 
abandonar l’activitat. La zona pateix actualment situació de manca d’activitat 
comercial  que incideix  en les característiques, poc atractiu i regressió general 
de la zona.  A l’entrada del sector  de Sa Massanea, on  s’hi van construir  les 
seves cases famílies  de  pagesos i de classes populars  hi ha l’ermita de 
Nostra Senyora de l’Antiga, que possiblement sigui el recinte religiós més antic 
de la vila de    Blanes.  
 
És interessant remarcar que l’àrea conjunta  S’Auguer-Sa Massaneda mantè 
l’article salat, tret característic del parlar blanenc de segles passats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanes a l’any 1888 
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