Ajuntament de Blanes
Oficina de Projectes Urbans
Departament d’Urbanisme

DESCRIPCIÓ DE LES EDIFICACIONS PRIVADES
(no qualificades d’equipament)

Estat de conservació de les edificacions
S’ha efectuat el corresponent treball de camp en la zona objecte d’estudi i
s’ha verificat l’existència d’un percentatge important d’edificacions amb un
estat deficient, algunes de les qual es troben en desús. Hi ha dues peces
importants en la subzona del sector S’Auguer i vàries en la subzona Sa
Massaneda. Cal citar l’antiga fàbrica d’espardenyes Can Rocafort a S’Auguer,
de gran tradició a la vila, que durant la postguerra i el posterior adveniment del
turisme va abandonar l’activitat i que avui dia és un espai degradat.
Façanes. Un nombre important d’edificacions presenten un estat de
deteriorament important que es manifesta de manera destacada en els
elements exteriors de façana. El deteriorament de façanes en general afecta
als acabats, com arrebossats que es desprenen, baixants, fusteries i pintura i
elements d’obra com cornises i balcons. Això comporta al marge d’una
manca d’ornat i d’imatge urbana adient , problemes derivats del progressiu
deteriorament amb conseqüències negatives des del punt de vista de la
seguretat, com són cornises, peces de remat i altres elements exteriors de les
façanes, que atesa la manca de manteniment i adequació, poden comportar
una situació de perill per a la seguretat públiques.
S’inclouen tot seguit algunes fotografies:
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Cobertes. Es destaca així mateix un estat de deteriorament de les cobertes,
element que constitueix un part important dels elements exteriors de les
edificacions.
Les deficiències impliquen filtracions i humitats a la planta inferior, a més de
suposar un deteriorament creixent si no s’actua. Per exemple cobertes de
teula amb nombroses peces trencades, bombaments i deformacions de la
pròpia coberta.
Un altre aspecte a indicar és la presència d’un nombre important de dipòsits de
fibrociment a les cobertes, en ús o totalment obsolets.
La uralita està
considerada com a residu especial i perillós. La seva manipulació comporta un
elevat risc per la salut de les persones, per la qual cosa s’ha de fer en
condicions molt controlades, fet que contribueix a dificultar i, sobretot, encarir la
retirada i eliminació dels dipòsits.
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Edificacions objecte de protecció
(Pla especial de protecció
del Patrimoni ambiental, paisatgístic,
arquitectònic i històric-artístic).
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic
i històric-artístic ha catalogat 5 sectors del conjunts urbà s’Auguer ( S1, S2,
S3, S4 i S5) i una finca en el sector de Sa Massaneda atenent a les seva
valoració arquitectònica, les seves característiques constructives homogènies,
de façana, volumètriques, patis, materials..
El fet distintiu dels diferents
conjunts és la identitat formal i estètica urbana que cal conservar.
Algunes caracterísitiques són:
S’Auguer:
Sector S1: La façana posterior a carrer Sant Pere Pescador és plana amb
alguns balcons mentre que la façana de davant és graonada, planta baixa
aliniada al carrer i planta primera reculada. Es destaca la senzillesa dels
materials.
Sector S2: Conjunt de cases unifamiliars entre mitgeres que tenen com a
característica que la façana al carrer és plana, de planta baixa i dos plantes
pis mentre la façana al passeig presenta les plantes primera i segona reculades
en forma de terrasses.
Sector S3:Conjunt format per dues edificacions amb trets singulars, obertures
amb arc de mig punt, façana amb cornisa volada suportada per permòduls ,
estucs en forma d’encoixinat entre d’altres.
Sectors S4: Finques característiques quant a volumetria, parcel.lari i façana a
Plaça de Catalunya:
Sector S5: Conjunt de cases en primera línia de mar i part de l’antic barri de
pescadors. Les volumetries reflecteixen les formes tradicionals de la vida
marinera. Cal indicar que és l’únic conjunt de cases marineres que queda en
peu a primera línia de mar i que donen una imatge emblemàtica de la identitat
pesquera de Blanes.
Situació Sectors catalogats
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Estat de les edificacions
Estat de conservació: Algunes de les edificacions dins els grups catalogats
presenten deficiències i deteriorament importants en elements exteriors de
les façanes.
Ajust al planejament, Pla Especial de Protecció del patrimoni: :
Necessitat de conservació total de les façanes i ajust del seu tractament
(materials d’acabat, característiques dels revestiments i colors). Aplica
a tots els sectors
S’assenyala una zona amb volums discomformes (sector 1) que es
qualifica com espai no edificable, a fi de recuperar patis a façana del
carrer Méndez Núñez.
També es remarca una zona de jardins característics i homogenis a
conservar. (sector 2)
Es permeten remuntes en alguns casos respectant la proporció i
aliniació de vans existents i el tipus i colors dels revestiments (s1). En
alguns llocs caldrà assolir una alçada obligatòria per tal de definir una
línia de cornisa continua (s1) Necessitat de mantenir configuracions
volumètriques.

DADES EN RELACIÓ ALS INDICADORS
Mitjana valor cadastral
Valor cadastral mitjà del municipi
Valor cadastral mitjà de l’àmbit

1.197.647.295,26/36701 32.632,55€
46.308.266/1721
26.907,77€

100,00 %
82,46 %

Edificis en estat ruïnós: percentatge similar al de Catalunya
Edificis sense aigua corrent: 0%
Edificis sense evacuació d’aigües residuals: percentatge similar al de
Catalunya.
Edificis de 4 plantes o més sense ascensor: percentatge elevat respecte de
Catalunya.
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3.2 DESCRIPCIÓ DELS D’EQUIPAMENTS
(Inclós edifici municipal d’ús públic)
Es descriuen els equipaments d’acord amb les previsions del POUM aprovat
definitivament.
També es descriurà una edificació de titularitat municipal, sèu de l’Associació
de veïns Sa Massaneda, no qualificada d’equipament.
Finca situada al carrer S’Auguer, 34 (S’Auguer)
A adquirir
Permetrà un accés al futur parc Els Padrets des de la zona inferior, s’Auguer, i
edificacions de suport a les activitats del parc. Aquest accés es considera
important i s’ha suggerit des del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona.
Actualment la part que dóna al carrer és solar, resultat de l’enderroc d’una
edificació declarada en ruïna. Per altra banda la finca presenta una plataforma
en un nivell intermig entre el nivell del carrer i el turó superior on s’hi troba una
construcció obsoleta i un espai exterior amb restes de materials, sense cap
tipus de tractament i on creix sense control la vegetació i malesa. No hi ha cap
element de comunicació entre nivells i la resta d’elements constructius que es
mantenen no tenen cap ús ni manteniment amb la conseqüència d’un
deteriorament progressiu.

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

Centre Cultural “Els Padrets” al carrer Sant Bonós, 5
A adquirir els espais annexos i complementaris

(Sa Massaneda)

Permetrà també un accés al futur parc “Els Padrets”.
L’equipament comprendrà el local municipal actual, en planta baixa d’un
edifici d’habitatges, més uns espais annexos colindants amb el local, part del
pati comunitari i part de finca privada posterior. És en conjunt una franja fins el
turó i futur parc posterior (Els Padrets).
El local municipal actual correspon a l’antiga capella dels Padrets amb una
superfície útil: 80 m2.
Ressenya històrica del local “Els Padrets”
La capella dels Padrets és un antic edifici religiós situat al carrer Sant Bonós, 5
de Blanes que pertanyia a l'antic col·legi dels “Padres” Santa Maria. L'antiga
capella fa uns 80 m2 i havia estat el centre religiós del seminari de la
congregació dels Fills de la Sagrada Família. La congregació va venir a Blanes
a final del segle XIX amb l'objectiu de gestionar un col·legi privat i, al final, s'hi
van quedar, fundant un Centre.
La congregació dels Padres referida es va interessar per un terreny posterior
tocant l’edifici del seminari perquè els seminaristes tinguessin un lloc on
esbargir-se. La compra es va realitzar l’any 1.899. Això suposava, doncs una
connexió entre l’edificació i el turó posterior.
Amb la Guerra Civil, l'església es va abandonar i els anys 60 es va vendre a
uns particulars. Els nous propietaris varen segregar, habilitar i vendre per
habitatges l’edifici del seminari.
Més tard es va vendre la capella la qual
finalment va ser adquirida per l’Ajuntament amb l’objectiu de restaurar-la i
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donar-li un estoig cultural. Els canvis de propietat van comportar la pèrdua de
connexió edifici – turó Els Padrets de manera que actualment entre el local
municipal “Els Padrets” (antiga capella) i el turó (futur parc “ Els Padrets”) hi
ha el pati comunitari de l’edifici on es troba el local municipal en planta baixa
i part d’una altra finca privada.

Necessitats:
Manca la connexió entre el local i el turó d’”els Padrets” (futur parc)
Aquest és un dels punts que es consideren importants per les
següents raons:
Es recupera l’ antiga connexió entre les dues zones: Entre 1899 i 1965
hi havia connexió entre l’antiga capella dins el que havia estat el
seminari de la congregació dels Padres de la Sagrada Familia i el
terreny posterior on els seminaristes podien esbargir-se.
Possibilita un accés al futur parc “Els Padrets” i una relació i vinculació
entre activitats a l’interior del local i a l’exterior, al parc. L’interior com
espai de museu cobert (una de les activitats previstes) i l’exterior
connectat com a museu obert, tenint en compte que al futur parc s’hi
troben restes arqueològiques d’interès
Cal completar el condicionament interior segons les necessitats de
les activitats a dur a terme (mobiliari, il.luminació...)
Manquen espais complementaris de servei i magatzem necessaris
tenint en compte les diferents activitats. Es reslodrà amb els espais
annexos a adquirir.

Les obres de reforma interior que s’han anat executant en el local municipal
(antiga capella) al llarg dels anys des que es va adquirir han estat.
2001: Enderroc de parets de pati interior i reforç estructural, treballs de ram de
paleta, completar volta del sostre i tractament d’humitats de capilaritat.
2002 - 2003: Restauració cornisa interior i capitells, reconstrucció de rosetó de
façana, regularització de paviment interior i realització de pintura al fresc a tota
la volta del sostre.
2008-2009: Paviment interior, obertura de finestra posterior, instal.lacions i
restauració de la façana.
Amb el conjunt d’actuacions realitzades la capella es convertirà en un
equipament municipal destinat en principi a esdevenir un centre cultural situat
en el barri. Una possible idea era que l'espai també aculli un petit museu
arqueològic, lligant-ho amb el fet que la zona dels Padrets és l'única de Blanes
on s'han trobat restes d'una certa importància.
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Local situat a la Plaça Josep Mestres (Sa Massaneda)
Local municipal en planta baixa, existent.
Previsió d’equipament d’acord amb el POUM
El local ha estat la seu de l’Associació de veïns Sa Massaneda fins que
aquesta es va desplaçar al lloc actual al carrer de Sant Joan, 24. Aquest
local, sota un plàning d’ús gestionat pel departament de Serveis Personals, és
utilitzat per les següents entitats:
Associació Catalana ParKinson Blanes i comarca de la Selva.
Fundació Esclerosi Múltiple.
Associació Voluntariat blanenc.
Associació Entorn la malaltia d’alzheimer (AEMA).
Associació Espanyola-Catalunya contra el càncer.
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Es tracta d’una petit local en planta baixa (26,50m2). Pel que fa a l’estat de
conservació cal fer esment que presenta un sostre pla, amb bigues de
formigó i acabat amb plaques de fibrociment. Els darrers anys el local ha tingut
problemes de filtracions d’aigua el que va comportar una actuació puntual a la
coberta. No obstant cal actuació de reparació/substitució definitiva, així com
l’adecentament de la façana.
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CEIP Joaquim Ruyra (subzona S’Auguer)
És el centre docent més antic del municipi format per diferents volums
edificats, que ha estat reformat
pel Departament d’Educació de la
Generalitat a fi d’adequar-lo a les normatives vigents i requeriments actuals.
Es troba en un extrem del barri amb façana al passeig de la Marina.
Necessitats actuals: cal la substitució de la tanca metàl·lica de tancament del
recinte per l’estat de corrossió que presenta i el sanejament de la paret d’obra
inferior. El finançament es preveu al marge de la Llei 2/2004.
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Equipament privat religiós Ermita de l’Antiga (subzona Sa Massaneda)
És tracta d’un Bé Cultural d’Interès Local. Probablement sigui l’església més
antiga de Blanes, esmentada per primera vegada el 1.388. El 1.936 va ser
destruïda en part i posteriorment va ser restaurada pels veïns de Sa
Massaneda. Té una sola nau i una absidiola presidida per una escultura de la
mare de déu de l’escultor blanenc Jaume Coll. La façana és senzilla, amb porta
d’arc rebaixat, ull de bou i un petit campaner d’espardenya.
D’acord amb el Pla Especial de protecció cal la conservació integral de
l’ermita i la protecció del seu entorn paisatgístic, fet que caldrà tenir en compte
en les actuacions a dur a terme a l’entorn , vials i plaça Josep Mestres.
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Centre Civíc – AAVV Sa Massaneda al c/ de Sant Joan, 24 i c/ de la Vela,15
(Subzona Sa Massaneda)
Es tracta d’un edifici de 2 plantes més planta àtic que conté un local per
planta amb el nucli de comunicacions en un extrem de manera que permet
l’accés independent a cadascuna de les plantes i locals.
Aquests moments és el lloc on desenvolupa les activitats l’associació de veïns.
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Necessitats:
Manca l’ascensor per a la comunicació vertical. El forat d’obra ja està
preparat.
Manca
completar
l’adequació
de les
plantes segona i àtic
(paviments, serveis, pintura i altres) a fi de poder dur a terme de
manera convenient les diferents activitats que s’hi prevegin.
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3.3 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE LA VIALITAT I XARXES DE SERVEIS
Estat dels paviments i infraestructures físiques
L’àrea presenta dèficits importants que es poden concretar en els següents
punts:
•

Pavimentació dels vials: Mal estat en general especialment a la zona de
Sa Massaneda. Paviments de formigó malmesos, nombroses rases
amb l’acabat deteriorat, fissures, sots,... S’adjunten diverses fotografies
indicatives.

•

Amplada de les voreres i alçada de vorades. En tot l’àmbit l’amplada de
voreres és molt reduïda, i aquest aspecte és especialment remarcable
en la zona de carrers més estrets on les voreres són simbòliques, tan
sols de protecció de les façanes i el trànsit de vianants es produeix per
la calçada. En tots els vials hi ha la diferenciació de nivell entre calçada
i vorera per estreta que sigui el que comporta un continu de barreres
arquitectòniques i manca d’accessibilitat en tots els punts i creuaments.

•

Mobiliari urbà:
S’Auguer: El mobiliari és pràcticament inexistent No hi ha cap zona
d’estada amb bancs o
seients, mancança que es considera
remarcable si tenim en compte la presència de la pròpia escola que
disposa de dos accessos (l’accés pel carrer Méndez Núñez tampoc
disposa d’una zona adequada d’espera o estada) i la presència d’una
residència d’avis al carrer S’Auguer.
Sa Massaneda: El mobiliari és pràcticament inexistent.
Per altra banda i pel conjunt de la zona cal indicar que no hi ha cap
tipus de paperera instal.lada (veure neteja viària).
Zones d’esbarjo. Es comenta en l’apartat de places i zones verdes.

•

Accessibilitat viària: Hi ha trànsit de vehicles en els carrers d’amplada
superior a 5 metres principalment. En els carrers amb amplades de 3
metres o menys el trànsit és restringit reduït bàsicament a l’ accés de
veïns. Es poden considerar carrers de vianants tot i que el tractament
no és l’adequat.

•

Infrastructures físiques:
1. Xarxa d’aigua potable: Les xarxes de tota l’àrea són de fibrociment
en quasi la totalitat amb algun tram de PVC. També gran part tenen un
diàmetre petit i manca mallat entre les xarxes. Per altra banda a les
escomeses als diferents immobles es pot trobar gran quantitat de
plom i ferro, materials derogats. Caldrà, doncs, adequar la xarxa i
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escomeses a materials actuals, ampliar diàmetres i completar el mallat
de xarxes generals per tal de facilitar el manteniment i garantir el
subministrament al facilitar diferents possibilitats d’alimentació.
2. Xarxa de clavegueram: Caldrà substituir canonades de formigó molt
desgastades per l’antiguitat. Es tracte d’un material molt fràgil amb les
conseqüents avaries que comporta.
3. Xarxa de pluvials: Gran part de l’àrea no disposa de xarxa de
pluvials.
En la zona de Sa Massaneda els carrers en pendent no disposen de
pluvials llevat el carrer Sant Bonós el que suposa que l’aigua circula
tota per superfície fins el carrer inferior, que sí disposa de canonada de
pluvials. L’acumulació d’aigua en aquesta zona implica que hi hagi
punts febles on l’aigua pot entrar a l’interior d’immobles.
La
problemàtica que ocasiona la manca de recollida de l’aigua pluvial fa
que la seva solució sigui una reivindicació constant.
Els carrers en la zona de S’Auguer tenen poca pendent de manera que
la xarxa de pluvials també facilitarà la recollida ràpida.
es
Caldrà, doncs, preveure la seva instal.lació de manera que
condueixin les aigües a la riera de Blanes (Rambla Joaquim Ruyra) i
descongestionar també la xarxa de clavegueram.

Fotografies paviments
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3.4 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL
Descripció de l’estat de places i zones verdes
Es descriuen en aquest apartat las zones verdes o espais lliures d’acord amb
les previsions del POUM
(Pla d’Ordenació Urbana Municipal) aprovat
definitivament. També es descriuen zones de confluència o trobada de carrers
qualificades de vialitat, que donen lloc a eixamplaments amb característiques
de plaça (Plaça Cerdanya i cruïlla s’Auguer amb Méndez Núñez).

Comentari general de l’estat de places i zones verdes i la conservació de la
biodiversitat
Aquest barri es pot considerar deficitari en zones verdes. Tot i que hi ha petits
espais enjardinats (veure taula adjunta), aquests en realitat es poden
considerar gairebé anecdòtics en el conjunt del barri. El seu manteniment
també és molt precari ja que són espais molt petits, sense instal·lacions de reg i
alguns fins i tot sense boques de reg properes.

Taula 1- Espais actualment enjardinats a Sa Massaneda-s’Auguer

Espais amb vegetació

Inventari

Estat actual

Carrer Contoliu

8 Til·lers (Tilia tomentosa)

Sense reg. Vegetació en
estat precari

Plaça Josep Mestres

1 Arbre de l’amor (Cercis siliquastrum)
2 m2 flor de temporada
48 m2 heura (Hedera helix)

Plaça Placeta

6 Negundos (Acer negundo)

Passeig de la Marina –
Parterre

10 Canna sp.
200 m2 Gespa
21 Plataners (Platanus hispanica)
2 Troanilles (Ligustrum ovalifolium

Sense reg. És necessària
una millora de
l’enjardinament
Sense reg. És necessària
una millora de
l’enjardinament

Aspersors en mal estat a
la zona de gespa.
La gespa està en mal
estat ja que s’hi juga al
damunt
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Passeig de la Marina – zona 10 Plataners (Platanus hispanica)
de jocs infantils

Sense reg

Passeig de la
Alineació arbrat

Sense reg

Marina

- 6 Plataners (Platanus hispanica)

L’únic carrer que disposa d’alineació d’arbrat és el carrer Contoliu. Hi ha
actualment 8 exemplars de til·ler argentat (Tilia tomentosa). Els arbres es
troben plantats en escocells situats directament a la calçada, és a dir, separats
de la vorera, amb la qual cosa el seu estat és bastant precari ja que sovint
reben cops dels vehicles fet que ocasiona que s’hagin perdut exemplars dels
que hi havia en un origen. A més, la superfície de l’escocell és molt reduïda i
impedeix que l’arbre es pugui desenvolupar correctament.
Els arbres que hi ha plantats en carrers propers també són til·lers argentats la
qual cosa comporta problemes d’expansió de plagues i, per tant, caldria
diversificar les espècies d’arbrat plantats a la zona. És per tant, necessari
incrementar la biodiversitat de les espècies vegetals dels espais enjardinats.

La manca d’espais verds comporta també un empobriment de la biodiversitat
animal, en concret, dels ocells, fet que es pot corregir en part mitjançant la
instal·lació de caixes niu o nius artificials. Dins del marc del Projecte Orenetes
de la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, hi ha 3 nius
d’oreneta cuablanca censats a Blanes, la qual cosa ho fa propici per vetllar per
l’expansió i protecció d’aquesta espècie.
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Plaça Josep Mestres ( Sa Massaneda)

De dimensió reduïda, es tracta bàsicament d’un pas entre dos vials, amb un
paviment antic i de poca qualitat. Des de la plaça s’accedeix a un local d’ús
públic – equipament d’acord amb les previsions del POUM. I toca directament
amb l’ermita de l’Antiga.
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La Placeta ( Sa Massaneda)
Actualment es tracta d’un espai molt reduït voltat de carrers pels 4 costats
amb presència constant de vehicles aparcats. Per altra banda l’actual arbrat
té un estat precari.
Per les característiques i estat actual no té les condicions per a ser utilitzat com
espai d’ús al servei del barri. La seva posició és, però idónia atès que es troba
en el centre de la zona.

Situació actual
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Zona verda al Passeig de la Marina ( S’Auguer)
En aquesta zona hi ha una àrea d’esbarjo amb jocs infantils davant d’una de les
entrades al CEIP Joaquim Ruyra. Aquesta zona té mancances i deficiències
atès que el paviment és de terra, no adequat per una zona de jocs, elevat
respecte el nivell de les voreres de l’entorn i amb problemes de pendent del
terreny el que comporta embassaments d’aigua quan plou. Cal tenir en
compte que la zona té un ús molt important en determinats moments,
concretament abans i desprès de l’horari escolar. A més es troba just en front
de l’entrada de nens de preescolar de manera que cal tenir present les
necessitats dels nens més petits
en el condicionament del lloc, la seva
accessibilitat, la seguretat i comfortabilitat del paviment , els propis jocs i altre
mobiliari.
La resta de la zona verda està constituïda per un paterre amb arbrat i gespa,
tancat, que dóna lloc a espais reduïts de vorera i impossibilita la seva
utilització al no possibilitar la col·locació de mobiliari, bancs,... necessaris en el
sector, tenint en compte la proximitat de l’escola així com la proximitat de la
residència d’avis Clivia situada al carrer S’Auguer. La zona és freqüentada
sovint per avis procedents de la residència que passegen pel lloc, bastants
d’ells en cadires de rodes i acompanyats d’altres persones (familiars, amics...).
L’actuació de remodelació no es finançarà en el marc de la Llei 2/2004
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Plaça Cerdanya (Sa Massaneda)
Es tracte d’una confluència de vials que dóna lloc a una plaça ocupada
totalment per aparcament de vehicles fins el seu condicionament i recuperació
com espai per al barri el passat any 2009. L’actuació es va finançar amb càrrec
al FEIL (Fons Estata d’Inversió Local creat pel RDL 9/2008 de 28 de novembre)
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Plaça S’Auguer/ Méndez Núñez (S’Auguer)
Es també una confluència de carrers just en un extrem del barri i en l’accés a
una escola. L’espai es trobava totalment desaprofitat i ocupat per superficie
de calçada malgrat que el trànsit era molt restringit fins que es va dur a
terme l’actuació d’urbanització i condicionament general tenint en compte la
situació i possibilitats. L’actuació realitzada el passat any 2009 va anar amb
càrrec al FEIL (Fons Estat d’Inversió Local) i ha permès recuperar un espai
important donar-lo així mateix d’una imatge urbana de qualitat.
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Descripció actual del turó - futur Parc “Els Padrets” (Adquirir)
Qualificat d’Espai Lliure, abans
del POUM.

Equipament, d’acord

amb les previsions

Situació i accessos
La zona té unes dimensions importants dins el sector i es troba en una
situació estratègia indiscutible i central en el conjunt del barri. Comprèn el cim
d’un turó amb magnífiques vistes cap a la badia de Blanes. En aquests
moments només s’hi pot accedir per la banda de Sa Massaneda, carrer
Francesc Folguera. No obstant atés l’important interès de la zona s’han
estudiat i definit en el projecte diferents accesos a la zona. S’inclou en aquest
document les finques a través de les quals es preveun accessos així com
altres edificacions i activitats de suport al futur parc.
Restes arqueològiques
S’han exposat en l’apartat de ressenya història els antecendents i interès del
promontori, especialment per la ubicació en la zona de l’antiga Blanda i per
les restes arqueològiques trobades (jaciment romà “Els Padrets”).
Afegim ara que després de les excavacions realitzades el 1972, es van dur a
terme dues campanyes més d’excavacions el juliol de 1976 i el juny de 1977 i
es van realitzar talls estratigràfics. El 1982 es va estudiar el jaciment amb la
realització d’una tesi doctoral. Anys desprès se cita el jaciment en la carta
arqueològica de la comarca de la Selva (A.A.D.D.1991).
El material exhumat ens situa cronològicament el jaciment entre els anys 75/50
a.E. i 50/60 d.E. La seva vida es prolongaria fins el Baix Imperi com ho
confirma la troballa de materials paleocristians datats al segle V d.E.
Cal esmentar que la ciutat de Blanda és el nucli urbà romà més deconegut de
Catalunya i que les escasses excavacions arqueològiques , la continuïtat dels
habitatges i la remodelació moderna ha fet que l’antiga vila quedés oblidada en
les xarxes de centres romans del litoral, La delimitació hipotètica se situaria
pel sud pel turó d’els Padrets (cota 40) protegit pel fort talús amb les parts més
planeres pel que ara és el sector de sa Massaneda.

Estat actual
L’actual promontori turó dels Padrets s’ha mantingut sense edificar.
El
planejament urbanístic va qualificar la zona d’Equipament i ara amb el nou
POUM modifica la qualificació a Espai Lliure.
Actualment la zona encara és de propietat privada, peró de propera
adquisició. Es troba tancada amb filat metàl·lic.
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L’espai del futur parc dels Padrets constitueix un espai amb barreja de
vegetació ruderal i dels boscos mediterranis litorals, tot i que hi ha alguns
exemplars al·loctons dispersos. Els arbres estan en general en bon estat.
L’espai permet un enjardinament respectuós amb la vegetació actual amb
revegetacions amb espècies autòctones tant d’arbrat com arbustives per
complementar i millorar alguns racons.
Un cop tingui l’Ajuntament la titularitat es podran reprendre les excavacions i
dins el projecte d’ordenació i urbanització de la zona s’hi tindrà especial
interès i atenció amb la finalitat de recuperar la història, possibilitar una zona
de museu a l’aire lliure connectada amb el museu cobert en el local municipal
situat al carrer Sant Bonós.
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Problemàtica del talús – Turó “Els Padrets”
Es tracta del talús, qualificat d’Espai Lliure que suposa el límit i final del
promontori comentat en el punt anterior i que fa frontera del barri per les
dues subzones s’Auguer i sa Massaneda. El talús presenta un problemàtica
important, analitzada de manera pormenoritzada mitjançant un encàrrec a un
equip d’especialistes extern. L’estudi ha comprés totes les zones del municipi
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de Blanes, inclosa la que es presenta en aquest projecte d’intervenció integral,
que presenten risc de despreniments.
Estudi: L’estudi, diagnosi i proposta l’ha
elaborat el CIMNE (Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyera), organisme autònom
d’investigació i desenvolupament creat per la Generalitat de Catalunya i la
Universitat Politècnica de Catalunya i ha anat a càrrec del Sr Eduardo Alonso
Pérez de Agreda, Dr. Ing. De camins, Canals i Ports.
Problemàtica: En concret en aquest talús tenim zones amb blocs inestables
en perill de despreniments, zones de possible inestabilitat,
presència
d’esquerdes i molta vegetació. Hi ha punts per on baixa molta aigua provocant
esllavissades de terres. Tots els punts s’han estudiat i hi ha una proposta
d’actuacions definida i valorada per tal de resoldre la problemàtica que afecta
la seguretat de les finques adjacents així com de la zona superior que
constituirà el futur parc d’”Els Padrets”
Urgència: La necessitat d’actuar al més avit possible ve motivada pel fet que
els darrers anys s’han produït despreniments
que han afectat algunes
finques, patis posteriors i balcons. Aquests fets han implicat la necessitat
d’actuacions puntuals i urgents. També s’han repetit les queixes per part del
conjunt de veïns més afectat, s’Auguer per l’estat d’aquest talús, amb
abundant vegeteció i risc d’esllavisades general, que dóna directament a la part
posterior de les finques.
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Residus i neteja viària
Neteja viària:
Els carrers del barri són en general molt estrets per la qual cosa dificulta poder
instal·lar el mateix model de papereres que hi ha a la resta del municipi i
actualment no hi ha cap tipus de paperera instal·lada en la major part d’aquest
sector. Això provoca que hi hagi problemes de neteja viària que es veuen
incrementats quan a més hi ha excrements de gossos. El fet de no disposar de
papereres dificulta que els ciutadans puguin tenir comportaments cívics i
mostra la gran necessitat de crear un model específic adient per aquest barri.
Recollida de residus:
L’urbanisme del barri no permet el pas de vehicles de gran tonatge ni la
instal·lació de contenidors de recollida de residus per la majoria dels carrers del
barri, sobretot en les zones més internes.. Per aquest motiu, en aquest barri,
com en d’altres de característiques similars a Blanes, s’efectua la recollida dels
residus porta per porta. Amb aquest sistema es recull actualment la fracció
resta i de l’orgànica en dies alterns. Però els veïns del barri veuen molt limitada
la seva participació en la recollida selectiva de la resta de residus, com arael
paper-cartró, envasos lleugers i vidre, ja que per poder-ho fer s’han de
desplaçar a grans distàncies fins a les àrees d’aportació perifèriques. Això
suposa una baixa participació d’aquests veïns en aquestes de recollides
selectives degut a aquestes distàncies excessives per anar a dipositar aquests
tipus de residus i, més tenint en compte que una part del barri té carrers amb
pendents pronunciats.
La recollida selectiva de piles a Blanes es realitza a través de comerços
col.laboradors, els quals disposen d’uns contenidors específics per a la seva
recollida a l’interior de l’establiment. En una gran part del barri no hi ha
establiments comercials propers, la qual cosa també dificulta la separació i
reciclatge d’aquest tipus de residu per part dels veïns.
Els col·lectius de persones grans i immigrants al barri són importants, ambdós
col·lectius amb dificultats de desplaçament amb vehicle propi. Aquests
col.lectius, amb deficiències socials i econòmiques, pel fet de tenir la deixalleria
municipal a una gran distància, fa que no puguin beneficiar-se del servei de
reutilització de trastos vells de petit volum que ofereix aquesta instal.lació. Pel
mateix motiu, també tenen greus dificultats per poder separar i lliurar
correctament altres residus que no són objecte de recollida domiciliària a la
deixalleria municipal (tònners, làmpades, pintures, dissolvents,...).
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Per altra banda, ens trobem amb una població que ha rebut molta informació
sobre la importància de la separació dels residus en origen per les campanyes
que es varen fer en el seu moment quan es va implantar la recollida selectiva
de la FORM, però que, com s’ha explicat anteriorment, malgrat això tenen
limitacions importants per participar en la recollida selectiva tant del papercartró, envasos lleugers i vidre, com d’altres residus. Així doncs, en aquests
moments, es pot dir que disposem d’una població ben informada, però sense
mitjans per posar en pràctica bons hàbits de reciclatge. Tot això es tradueix a
una participació en la recollida selectiva molt inferior a la que hi podria haver si
es dotés al barri dels mitjans adients per facilitar i aproximar la recollida
selectiva. Cal tenir present que al barri hi ha 1.695 habitants, els quals s’estima
que generen anualment unes 180 tones de paper-cartró, 120 tones d’envasos i
unes 70 tones de vidre. Actualment la major part d’aquests residus no són
separats pels veïns ni recollits selectivament i per tant tenen com a destí final
l’abocador, amb tots els perjudicis ambientals que això comporta.

DADES INDICADOR ZONES VERDES
Suma d’Espai Lliures (POUM): 8.027,00 m2 (s’afegit la finca Els Padrets)
Superfície executada:
1.126,00 m2
Superfície no executada:
6.901,00 m2
85,97% del total

3.5 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ.
L’anàlisi que s’ha efectuat i les dades obtingudes corresponen de manera
específica a l’àrea objecte d’estudi, s’Auguer-sa Massaneda i en alguns
aspectes varien de les que resulten en relació a les Seccions Censals.
El nombre d’habitatges per hectàrea és de 132
S’han analitzat,així mateix,els següents problemes demogràfics a partir de les
dades facilitades pel padró:
1. Creixement de la població
2. Envelliment i elevada presència de població infantil
3. Col·lectius d’immigració.

1. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
Segons padró municipal a 31 de desembre. S’ha calculat el percentatge de
variació de població 2008 respecte el 2003segons la fórmula:
Càcul: (Pob.2008 – Pob. 2003 ) / Pob.2003 x 100

Municipi:
13,43 % ( segons padró)
S’Auguer- Sa Massaneda: 11,13 % diferència de 2 punts en relació al
Municipi.
Secció Censal: 13,24%
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Gràfic de l’àrea objecte de l’estudi per edats

POBLACIÓ 2003 - 2008
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HABITANTS DE BLANES 1990 - 2008
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2. ENVELLIMENT I POBLACIÓ INFANTIL
El percentatge de dependència global de l’àrea urbana s’Auguer - sa
Massaneda és bastant superior a l’ obtingut per a les seccions censals.
Les dades del padró són les següents:
Població infantil de 0 a 14 anys: 232
Població de 15 a 64 anys:
1145
Població de 65 a 100 anys:
425
Càlcul: (Pob. > 65 anys + Pob. <15 anys) / Població de 15 a 64 anys x 100
Seccions censals: 35,39 %

Catalunya: 44,84 %

S’Auguer- Sa Massaneda:

57,38%

Respecte la mitjana de Catalunya, l’Àrea s’Auguer-sa Massaneda es troba 12
punts percentuals per sobre.
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3. IMMIGRACIÓ
El percentatge obtingut és un punt superior al que s’ha facilitat per a les
seccions censals
Superior al percentatge mitjà de Catalunya.
S’Auguer i sa Massaneda:14,87 %, 4 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.
Catalunya: 10,20 %
Secció Censal: 13,70%

3.6 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA
Taxa d’atur
Blanes té una ocupació força estacional. Això és degut, en part, a la seva
especialització econòmica en sectors com el turisme, la construcció, el comerç i
els serveis immobiliaris. Aquests sectors estacionals influeixen en l’ocupabilitat
de la població en edat de treballar i fins i tot en l’abandonament dels estudis per
part dels joves. En èpoques de major activitat econòmica (l’estiu) s’assoleixen
taxes més altes d’ocupació i en les de menor activitat elevades taxes d’atur.
Aquesta estacionalitat i el fet que són sectors de baix valor afegit té efectes
negatius en els nivells de renda de la població.
L’actual context de crisi econòmica ha comportat que, en un any, l’atur a la
població hagi augmentat un 73% ( març 2009 – març 2008). Aquesta pèrdua de
llocs de treball ha afectat especialment el sector de la construcció, on el
nombre d’aturats s’ha multiplicat per 2,77 i, en segon terme, el sector de la
indústria, on el nombre de persones a l’atur s’ha duplicat. És també preocupant
la dada (març 2009) que indica que el percentatge d’aturats perceptors
d’alguna prestació o subsidi és de només el 66,47 %.
Per altra banda, Blanes presenta dèficits que dificulten la localització d’algunes
empreses. Les principals dificultats provenen dels nivells de qualificació de la
població i la limitació de les infrastructures viàries actuals per absorbir
l’increment de la mobilitat

Activitat econòmica de l’Àrea: Les mancances a nivell de tot el municipi
també s’evidencien en l’àrea objecte d’estudi.
El nivell d’activitat comercial al sector és MOLT BAIX. S’ha analitzat l’oferta
de comerç del sector i es constata el següent.
S’AUGUER
Es concentra principalment en la façana al Passeig de la Marina, alguns punts
del carrer s’Auguer i a la línia edificada amb façana a la Plaça de Catalunya.
Els carrers s’Auguer i Méndez Núñez havien estat pas obligat entre el nucli
antic de Blanes i el barri dels Pins, fins que, a principis dels anys vuitanta es va
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volar la penya dels Piteus i es va obrir el passeig de la Marina. Aquests carrers
van veure disminuït de forma notòria el flux de vianants i vehicles i van passar a
tenir un paper secundari, assumint el passeig de la Marina el paper connector
entre la part antiga i la zona turística. Darrerament el carrer s’Auguer ha vist
incrementat el flux de vianants, convertint-se en un lloc de pas semiobligat per
als usuaris de la Biblioteca Comarcal, inaugurada l’any 2003. Tot i així, el
lamentable estat de les voreres i un cert trànsit de vehicles, no ha permès
desenvolupar-ne el potencial.
D’altra banda el carrer Mendez Nuñez, atesa la seva superior amplada, s’ha
convertirt, preferentment en zona d’aparcament de vehicles; compta amb
voreres tan estretes que dificulten el pas i, mica en mica, els pocs comerços
que hi havia han anat tancant. Fins i tot, les botigues situades al Passeig de la
Marina, que tenien un accés des de la part posterior al c. Mendez Nuñez, han
eliminat aquests accessos, destinant-los a altres usos. Hi ha, també, l’antiga
fàbrica d’espardenyes Can Rocafort a l’interior del barri, de gran tradició a la
vila, que durant la postguerra i el posterior adveniment del turisme va
abandonar l’activitat; avui dia és un espai degradat.
SA MASSANEDA
L’activitat econòmica es limita de manera puntual als carrers de l’extrem, carrer
Antiga i carrer Llarg i Forn de la Calç, és a dir als sectors més propers al centre
comercial propiament dit. A l’interior l’activitat és pràcticament nul·la. Fins i tot
algunes botigues que tenen accessos des de la Rambla Joaquim Ruyra i des
del carrer Llarg, han destinat majoritàriament aquest darrer accés a altres usos
(magatzem, etc). Sa Massaneda, a més, és un barri que no compta amb fluxos
de vianants aliens al barri. A banda del carrer Antiga i el carrer Llarg, hi ha un
cert flux de vianants/vehicles provinent de la part alta, on hi ha una zona de
cases unifamiliars amb jardí. La resta de carrers, força estrets, només compten
amb flux de gent del barri que va i ve a la feina o al centre. Així doncs, al
contrari del que passa a s’Auguer, sa Massaneda és un barri invisible per a la
resta de blanencs.
En general, doncs, l’oferta en els carrers de l’interior és molt reduïda i per tant
no dóna servei a la gent del propi barri i és nul·la la repercussió pel que fa a
la població del municipi en general. Hi ha manca de locals comercials, fet
especialment rellevant a sa Massaneda.
Les debilitats i amenaces que cal destacar de l’àrea seleccionada en l’activitat
econòmica són:
•
•
•
•

Poca capacitat d’atracció per a empreses.
Insuficient dinamisme local per a la creació d’activitat econòmica.
Alta competitivitat de zones colindants, especialment en el centre de la
població.
Fuita de consumidors per manca d’oferta adequada i competitiva.
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•
•
•
•

Pèrdua del teixit de botigues tradicionals i pèrdua d’identitat.
Marginació i progressiva desaparició d’empreses.
Nivell de riquesa baixos.
Invisibilitat de sa Massaneda per a la resta de la població

S’ha grafiat en el següent plànol la localització de les activitats comercials on
es posa de manifest el que s’ha exposat.
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DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL
Problemes socials
Pel que fa als problemes i dèficits socials el Cap de Departament de Serveis
Personals de l’Ajuntament ha informat que a l’àrea objecte del projecte
d’intervenció integral, un cop consultats els expedients oberts en la Secció de
Serveis Socials, es troben 292 expedients dels 2.421 que corresponen a
persones acollides a la Renda Mínima d’Inserció, Pensions no contributives,
Programa de la Dependència (PRODEP), persones grans amb Servei d’Ajut al
Domicili (SAD), adolescents i joves en acolliment residencial, persones
subjectes a ajuts econòmics (d’aliments, farmàcia...), ajut al llogater i
problemàtiques d’absentisme escolar.
S’han comptabilitzat, doncs, el conjunt de casos amb nivell adquisitiu baix,
situació de pobresa i altres col.lectius amb problemes socials, que s’atenen
des del departament corresponent de l’Ajuntament i que es consideren en risc
d’exclusió social. Per les dades facilitades hi ha 292 expedients oberts que,
aplicant un coeficient de 2 persones per expedient, resulta un percentatge del
18,80 %. En el conjunt del municipi la mitjana és de 12,00 % (pendent
actualitzar les dades).

Igualtat d’oportunitats
S’està elaborant per a tot el municipi un estudi – diagnòstic sobre igualtat desigualtat a través d’un procés participatiu.
Nivell educatiu
S’ha fet una anàlisi de l’àrea en relació al nivell d’instrucció i es constata que
un percentatge important tan sols disposa de l’educació primària o anterior
EGB. S’adjunten diverses taules explicatives.
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Gràfic nivell d’instrucció – comparatiu 2008 – 2003
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Nivell d’instrucció, majors de 10 anys
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CONCLUSIONS
Situació actual
De l’anàlisi dels diferents indicadors i un cop estudiats els diferents aspectes
segons els punts anteriors es constaten les següents principals situacions on
es proposarà actuar:
• Manca d’espai, places i zones verdes, per a l’estada i esbarjo al servei
dels sector atès que les existents tenen un disseny i condicions
inadequades, manca de qualitat i gran part estan ocupades per
vehicles. A la zona sa Massaneda la Placeta té dimensions molt
reduïdes per poder ser realment un lloc de trobada i relació entre els
veïns. A més l’actual situació suposa un empobriment de la biodiversitat
vegetal i animal.
• Manca un quipament potent que resulti en un pol de centralitat del barri
en relació a la resta del nucli urbà.
• Dèficits importants en xarxes de serveis i mal estat de conservació dels
paviments en els vials, voreres molt estretes i
amb manca
d’accessibilitat en tots els recorreguts.
• Edificacions, façanes i cobertes en mal estat de conservació, fet que
juntament amb les mancances en l’espai públic implica una pobre
imatge urbana.
• Problemes de seguretat en la zona verda que forma la penya dels
Padrets, per perill de despreniments i blocs inestables.
• La finca promontori
d’“Els Padrets” encara no s’ha obtingut ni
condicionat per al barri i municipi i per tant és ara un espai desaprofitat,
sense ús, malgrat la seva estratègica posició i el seu valor històricarqueològic (antiga Blanda romana). Manquen també en aquests
moments accessos adients a aquesta zona.
• S’han evidenciat edificacions en mal estat, algunes obsoletes i en estat
ruinós i elements exteriors de les façanes que presenten importants
deterioraments.
• Problemes en la recollida selectiva de residus, paper-cartró, envasos,
vidre, piles, per manca de mitjans per posar en pràctica bons hàbits de
reciclatge.
• Insuficient dinamisme per a la creació d’activitat econòmica
• Progressiva desaparició d’empreses. Poca capacitat d’atracció
• Baixa intensitat de la vida econòmica, cultural i social.
• Invisibilitat de Sa Massaneda per a la resta de la població.
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Riscos: La situació actual si no s’actua implica els següents riscos:
1. Degradació progressiva de la zona verda Els Padrets i utilització
inadequada de la zona per part de certs sectors de la població.
2. Problemes de seguretat per despreniments i esllavissades en el talús
els padrets.
3. Progressiu deteriorament i degradació de places i vialitat així com de
façanes i cobertes en edificacions. Això perjudica la qualitat de vida del
ciutadans del propi barri i perjudica la imatge urbana de Blanes, tenint
en compte la situació en el centre del municipi.
4. Manca d’eficiència en el funcionament de les xarxes de serveis.
5. Progressiva regressió de la zona per manca d’activitat comercial i poca
capacitat d’atraure activitats.
6. Dificultats d’integració i inserció d’alguns grups poblacionals.
7. Augment dels problemes socials.
8. Manca d’inversions privades a la zona.
9. Increment en els nivells de dependència.
10. Risc d’esdevenir un barri-dormitori per manca de vida econòmica, social
i cultural.
Oportunitats que ofereix el desenvolupament de la zona
1. El condicionament de l’àrea situada al promontori Els Padrets, obtenció
de la finca i adequació com a parc, permetrà la creació d’un pol
d’atracció i centralitat del barri a la vegada que possibilitarà donar
contingut a aquest espai intersticial, d’important interès històric, com a
cohesió entre els dos nuclis que conformen aquest conjunt urbà
s’Auguer-sa Massaneda. Es de remarcar també la situació excel.lent i
magnífiques vistes del municipi i badia de Blanes.
L’obertura del barri a l’exterior ve reforçada pels nous accessos al futur
parc, des de s’Auguer, escala mecànica al c/ Forn de la Calç i pel
Centre Cultural Els Padrets al carrer Sant Bonós.
2. El condicionament del futur parc Els Padrets també possibilitarà
recuperar i posar en valor el patrimoni històrico-cultural de la zona. Cal
tenir en compte el potencial cultural extraordinari del lloc on se situa part
de l’antiga Blanda romana. Es podrà continuar amb noves excavacions
el seu estudi i posada en valor tot obrint el seu coneixement al barri i
resta del municipi (museu arqueològic obert en el parc i també museu
cobert en el Centre Cultural Els Padrets al carrer Sant Bonós,5
connectats entre ells ).
3. Creació d’un equipament potent al carrer s’Auguer, 34 de suport a les
activitats que es desenvolupin en el parc. Aquest espai juntament amb el
propi parc i Centre Cultural del carrer Sant Bonós reforçaran en conjunt
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el pol d’interès, atracció
municipi.

i

projecció de la zona com a referent del

4. La protecció i restauració paisatgística del talús Els Padrets, límit del
parc, resultarà en la recuperació i millora de la imatge i seguretat del
talús, a la base del qual es troben els sectors s’Auguer i sa Massaneda.
5. Millora de la imatge urbana general que inclourà tota la vialitat, places i
espais públics. També suposarà un estímul per a la millora de les
façanes i el conjunt de les edificacions de la zona, inclosos elements
col.lectius.
6. Millores mediambientals relacionades amb la recollida selectiva de
residus i foment de la sostenibilitat. Així mateix les actuacions en
zones verdes, especialment al parc i talus Els Padrets implicaran
beneficis per l’enriquiment de la biodiversitat vegetal i animal.
7. El desenvolupament del conjunt de l’àrea suposarà un estímul per a la
millora de les façanes i el conjunt de les edificacions de la zona. També
una millora en elements col.lectius i en aspectes mediambientals
relacionats amb la recollida selectiva de residus i foment de la
sostenibilitat.
8. El desenvolupament també suposarà un context favorable per a la
dinamització de l’àrea amb programes específics, i un progressiu
augment de la capacitat d’atracció en relació a les activitats comercials
i d’oci. També possibilitarà la creació d’ocupació al voltant de la
localització d’activitat econòmica i canvis en els hàbits de la població.
9. Implicar la resta de la població en les activitats que es desenvoluparan
difonent la percepció de recuperació del barri.
10. Percepció per part dels diferents agents del moment clau en
desenvolupament de la zona i voluntat de participació.
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