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Conclusions 1

LA TRANSFORMACIÓ, UN PROCÉS...

El procés de  diagnòstic s’ha basat en metodologies fonamentalment partici-
patives i ha comptat, des del començament, amb la participació, també en el
seu disseny, de persones del barri de Mar en l’anomenada Comissió de
Seguiment.

Si bé ha estat aquesta la voluntat de l’equip extern i dels promotors, de por-
tar endavant un procés compartit de diagnòstic, també és cert que en un pri-
mer moment les expectatives dipositades en aquest procés, sobretot expres-
sades a la Comissió de Seguiment, apuntaven més a la necessitat d’un estudi
de caire quantitatiu i elaborat en la seva totalitat per un equip extern. Fins fa
relativament poc, en la última fase, la Comissió de Seguiment no ha assumit
el rol dinamitzador i de participació que se’ls estava demanant. 

És en aquest sentit que volem remarcar que aquest diagnòstic, a més de reco-
llir visions, dades i opinions sobre el barri de Mar vol ser una eina de treball
que més enllà del repte que suposa per a les institucions implicades, promo-
tores o no, és també un repte pels i les  professionals del territori així com per
la pròpia ciutadania individual o organitzada en els espais que ja existien o
creats a propòsit del procés (per exemple, la pròpia Comissió de Seguiment). 
El diagnòstic compartit que es presenta, pot ser una eina de treball, si en un
període no massa llarg de temps s’obre un debat que ajudi a concretar les
línies d’actuació futures.

A continuació, i a mode de conclusions recollim les principals idees que han
anat sortint al llarg del document.

Diagnòstic Comunitari Barri de Mar

1 Aprovades per la Comissió de Seguiment en sessió del 7 de novembre de 2005
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UN BARRI AMB IDENTITAT. UNA IDENTITAT EN EVOLUCIÓ. 

Com a fet que revaloritza el barri de Mar, s’atén al caràcter identitari i exclu-
siu que té aquesta zona per la seva proximitat a un entorn natural privilegiat:
la platja, el mar. La seva identitat es conforma amb la seva història, ritmes de
vida, necessitats, etc. diferenciades, però també amb el seu caràcter de barri
d’acollida.

L’AÏLLAMENT COM A PERCEPCIÓ, PERÒ QUE ES CORRESPON AMB FRONTERES
FÍSIQUES

En primer lloc i en una dimensió més de territori, el barri de Mar es viu com
una zona clarament aïllada de la resta de la ciutat de Vilanova i la Geltrú tot
i la seva proximitat a punts de centralitat de la vila. Aquest aïllament no
només marcat per la barrera física de la via del ferrocarril també té connota-
cions psicològiques, i quan s’al·ludeix a la zona se li atribueix, en relació a la
resta de la vila: una certa deixadesa, un barri que viu d’esquenes al mar, i
encaixat entre la via i el port. 

UN BARRI QUE ES COMPOSA DE ZONES URBANÍSTIQUES AMB CARACTERÍSTI-
QUES DIFERENTS 

Una altra qüestió que s’evidencia és la que fa referència a la disposició d’a-
questa zona urbana on coexisteixen diverses realitats urbanísticament dife-
renciades: Ribes Roges i Sant Cristòfol: de caire residencial/estacionari, i la
Marina (front marítim, zona Pl. Conxita Soler i Pl. La Rajanta) habitatges de
primera residència i tradicionalment vivendes de pescadors, sobretot les de
primera línia de mar. 

L’URBANISME, UN TEMA CLAU PER AL FUTUR

Existeixen dos tipus de preocupacions al voltant de l’urbanisme, les que fan
referència al microurbanisme, i d’altres de caire més general i estratègic. 

Diagnòstic Comunitari Barri de Mar
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Les primeres, i més relacionades amb problemàtiques quotidianes, posen de
relleu la necessitat de solucionar problemes que generen malestar entre els
veïns i veïnes i estan molt presents en un discurs majoritari: torrent, passos de
la via, disseny i manteniment dels parcs i jardins, brutícia, il·luminació, tanca
del port, i naus industrials. 

Les segones de caire més general, però presents en un discurs no tan genera-
litzat són les que defensen i demanen una visió més planificada i ben defini-
da de barri de Mar. Aquesta visió, comporta una definició d’usos sota un
model de ciutat més compacta. El barri de mar està a punt de viure el desen-
volupament de diferents projectes urbanístics que de ben segur canviaran en
poc temps la fisonomia de barri i caldrà treballar per a què contribueixin a
aquesta compactació. Alguns d’aquests projectes són: l’ampliació del port, la
remodelació del Passeig Marítim i la construcció de l’Eixample de Mar. Aquest
últim, un dels projectes, més importants en curs, té aquest potencial de com-
pactació, en la mesura que ocuparà un espai (abans industrial) que dividia cla-
rament el barri en dos zones; d’aquest projecte però preocupa el seu impacte
en la cohesió social, ja que suposarà la construcció de 1.095 habitatges, i per
tant un augment considerable de la població. 

COEXISTÈNCIA DE DIVERSES REALITATS SOCIODEMOGRÀFIQUES

D’una banda, trobem la zona de Ribes Roges que tradicionalment acull a per-
sones de segones residències, sent aquesta zona més poblada a l’estiu, enca-
ra que a l’actualitat està canviant aquesta tendència i persones que vivien
estacionalment l’han convertit en primera residència. D’altra banda, una altra
tendència poblacional i generalitzable a tota la vila és el fet migratori, amb
una concentració de població estrangera no comunitària en algunes zones
específiques (La Marina) major que al conjunt de la ciutat, però amb una
intensitat no gaire superior que en altres zones de Catalunya. Tot i que no
podem parlar de situacions problemàtiques i de marginalitat si que es cons-
tata una visió pessimista del risc que pot suposar la creació de guettos i per
tant les conseqüències que aquest fet pot produir en la cohesió social. 

Diagnòstic Comunitari Barri de Mar
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EQUIPAMENTS I SERVEIS. EL REPTE DE DONAR RESPOSTA A LES NOVES I
DIVERSES NECESSITATS.  

Sobre els equipaments i serveis, més enllà del seu funcionament que no es
posa en dubte, es considera que alguns són insuficients o es troben desbor-
dats davant de noves realitats poblacionals, sobretot en l’àmbit sòcioassisten-
cial. D’altres equipaments de caire educatiu, cultural s’evidencia: la necessitat
d’ampliar el nombre d’alguns serveis, tals com un centre d’ensenyament
secundari (IES), la necessitat de places d’escoles bressol, i l’ampliació del
Centre cívic.  També i sobre els recursos adreçats a joves es posa de relleu la
preocupació per aquest col·lectiu en tant que no existeixen prou recursos,
sobretot d’educació de lleure. 

Actualment ja hi ha actuacions previstes per acabar amb algun d’aquests dèfi-
cits: com la construcció del CAP a l’Eixample de Mar.

CONVERTIR EL MAR I LA IDENTITAT DEL BARRI EN OPORTUNITAT, MÉS ENLLÀ
DE L’OPORTUNITAT ECONÒMICA.

Sobre la singularitat de barri de Mar i les seves potencialitats vinculades a mar,
si bé es destaca la manca de recursos formatius/professionals que estiguin
relacionats directament amb aquest entorn natural tals com la restauració, la
pesca, la recerca marina, etc. alguns fets apunten a que aquesta situació can-
viarà en el futur. Una bona prova és la voluntat de l’UPC de projectar la seva
escola com a plataforma científica vinculada a les activitats i a la recerca mari-
na, i a l’existència d’un laboratori al port. Tanmateix, un altre element relle-
vant és el Pla Especial del Port, tot i que es desconeix quin serà el seu impac-
te al futur del barri.

Si bé el barri de Mar està tradicionalment vinculat a la pesca, majoritàriament
les ocupacions laborals de la gent de baix a mar la trobem en el sector dels
serveis, amb una tendència similar a la ciutat i a la comarca del Garraf, són
aquestes activitats el motor principal de la comarca.

Diagnòstic Comunitari Barri de Mar

Conclusions  24/11/05  13:13  Página 5



El teixit comercial es troba en situació de feblesa que es tradueix en una difi-
cultat a l’hora d’assumir les necessitats de la població del barri. Si es treballa
en aquest sentit, aquests reptes poden esdevenir la seva oportunitat.

RIQUESA PERÒ ATOMITZACIÓ DE LA XARXA ASSOCIATIVA 

La xarxa associativa de barri de mar està caracteritzada per diversitat d’orga-
nitzacions que realitzen activitats al voltant de diferents temàtiques: educa-
ció esport, culturals,... i amb diferents franges de població: nens, joves, adults,
gent gran. Tanmateix aquesta diversitat associativa, tot i tenir un gran poten-
cial en la cohesió social, no es caracteritza per ser una xarxa prou connectada,
alguns defineixen aquesta realitat associativa com a dispersa i atomitzada,
destacant-se la poca relació i el poc treball conjunt. Tot i això es destaca el
paper de l’AV de barri de Mar, com a entitat reconeguda amb vocació de
barri.

UN FUTUR QUE JA TÉ PROJECTES PERÒ QUE ES MOU ENTRE LA IL·LUSIÓ, LA
INCERTESA I L’ESCEPTICISME.

En darrer lloc, i a partir de la realitat exposada qualsevol formulació de pro-
postes del futur del barri de Mar entenem que ha d’implicar necessàriament
els agents capaços de ser motors de canvi: institucions, entitats veïnals i ciuta-
dania. Un futur que compta amb un instrument –el diagnòstic comunitari-
que abans no hi era i que apunta, a partir dels suggeriments dels participants
a treballar els següents reptes:

• L’abordatge de la cohesió social.

• La millora urbanística de la zona, respectuosa amb la identitat arquitec-
tònica de la zona, que faciliti la vida al carrer, que millori l’accessibilitat i
la connexió, i que respecti el medi natural.

• El desenvolupament econòmic de la zona a partir de les seves potencia-
litats i respectuós amb el medi ambient.

• Major treball conjunt entre ciutadania, associacions, institucions i pro-
fessionals.

Diagnòstic Comunitari Barri de Mar
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Presentació 

0. Metodologia 
FASES. UNA BREU SÍNTESI 

1. Història de la zona 
DEFINICIÓ TERRITORIAL 

ELS ORÍGENS

CARACTERÍSTIQUES – IDENTITAT 
· Un antic barri de pescadors 
· Barri obert i acollidor 
· Certament aïllat 

2. Les persones 
TENDÈNCIES QUE S’APRECIEN 

· Respecte a la Gent Gran 
· Respecte al jovent 
· Respecte a les persones nou vingudes 

LES PROBLEMÀTIQUES QUOTIDIANES 
CONSTRUINT LA CONVIVÈNCIA: UN BARRI 
SINGULAR EN EVOLUCIÓ, CAP A ON? 

· Individualisme? 
· El simbolisme del port i la cohesió social 
· Els equipaments, entitats i serveis com 
motor de convivència 

MOLTES INCERTESES VERS EL FUTUR, I UN 
PRESENT DISCUTIT 

3. Territori, hàbitat i estructura urbana 
EL TREN, UN ELEMENT CLAU DE LA MOBILITAT 
ALTRES ELEMENTS DE LA MOBILITAT AL BARRI 
MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC 
CARACTERÍSTIQUES DE L’HABITATGE 
PROJECTES DE FUTUR PEL BARRI I LA CIUTAT 

· La façana marítima 
· Les naus de la Sínia de les Vaques 
· El port 
· L’Eixample de Mar 

4. Àmbit socioeducatiu 
LES ESCOLES D’EDUCACIÓ FORMAL, UNA 
OFERTA JUSTA 
LLARS D’INFANTS, UNA NECESSITAT DE BARRI I 
DE CIUTAT 
NIVELL D’ESTUDIS 
EL MAR, UNA POSSIBILITAT 
EDUCATIVA/PROFESSIONAL? 
ALTRES RECURSOS EDUCATIUS MÉS ENLLÀ DE 
L’ESCOLA 
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5. Àmbit socioassistencial 
EL NOU CAP A BARRI DE MAR, UNA 
REIVINDICACIÓ FETA REALITAT 
ALTRES EQUIPAMENTS SANITARIS 
SERVEIS I PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL 
L’ATENCIÓ SOCIAL EN SITUACIONS 
PREOCUPANTS 

6. Àmbit socioeconòmic 
EL SECTOR SERVEIS, MAJORITARI 
LA PESCA NO ÉS LA FONT D’OCUPACIÓ DEL 
BARRI 
LA INFLUÈNCIA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
LA FAÇANA MARÍTIMA I EL SEU ATRACTIU
TURÍSTIC, COM A POTENCIALS ECONÒMICS 

7. Organització social 
DIVERSITAT D’ENTITATS I GRUPS, PERÒ MANCA 
DE RELACIÓ ENTRE ELLES 
LES ACTIVITATS CULTURALS COM A EIXOS 
AGLUTINADORS 
ELS EQUIPAMENTS, NECESSARIS PER A LA 
DINAMITZACIÓ SOCIAL 

Conclusions 

Participants 

Agraïments 

Fonts documentals 

Annexes 
CRONOLOGIA HISTÒRICA DEL BARRI DE MAR 
(PER RAFEL MESTRES)
ARTICLE SOBRE ÇA LLACUNA (APORTAT PER 
L’AV)
APORTACIONS REALITZADES PER LLUÍS NIETO
APORTACIONS REALITZADES PER AURORA 
TATJER
DOSSIER DE PREMSA
INFORMES DELS TALLERS CELEBRATS AL JUNY

Índex del document sencer
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Amb el suport tècnic de:

E1DOS.Dinamització Social

Yolanda Jiménez (Direcció)
Mª Dolors Castilleja
Eduardo Elosegui

Equip d’investigació social i participació ciutadana
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