
D'IM r

t;..,;

PI!:A~A DE[S
(ARROS~---------- --

..

E
l disseny urbanístic actual de 19
placa és deis anys setanta. La
renovació de la placa conservara

els arbres (casuarines) i la font, a la que
se li aplicara una nova li-Iurnlnació, i en
canviará la pavimentació que, tot i que
amb els anys ha esdevingut caracterís-
tica, no esta catalogada com a element

. patrimonial, cosa que si ho estan la
.font monumental i els arbres. Óe fet, el
. mateix Pla Especial proposa de substi-

• tuir el paviment així que sigui possible .
Aquest punt pot venir donat pel fet
que aquest paviment pot considerar-se
discordant amb I'estil artístic de la font

'l i' 'en pot distreu l'interes. Cal dir,
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Detall de la : 1,

nava povimentoció
que tindró la placa

d~/s Carros

actualitat: Al voltant de la font

la placa de Soler i Gustems

(coneguda popularment

com la placa deis Carros)
esdevlndrá una zona de via-

nants aquest estiu. El pro-

jecte de renovació del pavi-

ment de la placa fins al

carrer de la lIibertat conver-

tira aquest espai en una
zona exclosaal tránslt

rodat. De fet, el projecte

contempla la repavimenta-

ció de la placa de Joaquim

Soler i Gustems i del carrer

de la lIibertat en el tram
comprés entre la placa i els

carrers del Codonyat i de

Tetuan, amb la finalitat de

reconvertir aquest espai en
una zona de circulació pre-

ferent per a vianants, res-
tringint I'accésde vehicles

exclusivament als veins i a

situacions concretes.

tarnbé, que aquest mosaic esdevé peri-
Ilós els dies de pluja o de forta humitat
al ser molt relliscós.

Els contenidors es soterraran en un
altre punt de la zona, a la crurlla entre
el carrer de la Llibertat i el carrer de
Tetuan. Pel que fa al tram del carrer de
l'Almirall Colorn, entre la placa deis
Carros fins al carrer deis Escolapis,
aquest s'asfaltará de nou.

La transformació de la placa tindrá un
cost de 283.266 euros (uns 47 milions
de pessetes), el 20% deis quals anira a
cartee deis veins, que hauran de pagar
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Ésprevist que les
obres acabin

abans de la Festa
Major

uris 150 euros (unes 25.000 pessetes)
per cada metre quadrat de facana de la
sevapropietat.

Escalcula que els obres estiguin finalit-
zades per la FestaMajor. ..

Que és i que ha estat la placa deis
Carros

La placa de Soler i Gustems, de forma
triangular, té una superfície de 1.977
m2. La illeta central ubica la font
monumental dedicada a'Joaquim Soler
i Gustems, i és obra de I'arquitecte
[osep Font i Gurna. Es va construir
I'any 1893 i esta encintada perimetral-
ment per una filera d'arbres (casuari-
nes).Ambdós elements estan proteqits
pel PlaEspeciali Catáleq del Patrimoni
Históric-Artfstic i Natural de Vilanova i
la Geltrú.

Segonsexplica aquest catáleq, la font
monumental a Joaquim Soler i
Gustemsesconstruí el 1893, segonsel
projecte de I'arquitecte vilanoví [osep
Font i Gurná. La font s'aparta formal-
ment de la resta de fonts vilanovines,
de les quals vol ser una replica, espe-
cialment de les de Villar l' Lozano (font
de la placa del Pou i font de la placa de
Miró de Montfort), constru'ides amb
motiu de la portada d'aigües a
Vilanova, amb I'únic paral-Ielisme de
la no incorporació estatuária a l'ele-
mento Situada dins el modernisme
d'influencia medievalista, la font de
Font i Gurná té un interés especiala la
ciutat perque inaugura el modernisme
a Vilanova, moviment especialment
poc arrelat a la ciutat.

El paviment de la illeta central és de
trencadís de marbre blanc, negre i gra-
nat, formant bandes ondulades. Per la
seva banda, el deis carrers perimetrals
és de lIoseteshidráuliques a lesvoreres
i aglomerat asfáltic a la calcada. Les
vorades són de pedra natural.

Sobre I'eix de I'antic camí de Mar, avui

carrer de Sant Sebastiá,la placa estaen
un sector al centre de la ciutat d'inten-
sa activitat comercial.

Fins al 1848 constituia I'extrem de la
"lila més proper al mar i es tancava
amb I'anomenat Portal de Mar, situat a
I'extrem sud de la placa en la con-
fluencia amb el que ara és I'inici del
'carrer de la Llibertat. ~

Com sera el nou espai

El projecte contempla reconvertir
aquestazona en una áreade circulació
preferent per a vianants, la intervenció
del qual consisteix básicarnent en eli-
minar lescalcadesdestinadesal pas de
vehicles i, per tant, realitzar un pavi-
ment únic, sensesalts, pensat per als
vianants que permeti, pero, I'accésres-
tringit de vehicles.

Seguint amb aquest criteri, s'ha optat
per realitzar un paviment homogeni a
tota la superfície de la placa incloent-hi
el tram corresponent al carrer de la
Providencia. La disposició de les peces
del paviment prioritza la direcció que
s'estableix entre el carrer de Sant
Sebastiá i el carrer de la Llibertat,
escampant-secap a la restade la placa
mitjancant unes faixes pautades entre
les que el paviment canvia de format
en un record subtil a la memoria histó-
rica dellloc, produint-se I'únic canvi de
direcció en el tram corresponent al
carrer de la Providencia i ala prolon-
gació del carrer de Sant Felip Neri.

Una línia de lIum acabara d'emfatitzar
la prolongació del carrer de Sant
Sebastiá.

Elpaviment de la placa estaformat per
peces de 60x40x7 cm i de 60x20x7
cm a la zona central, en les que prio-
ritza el color granat, encerclades per
una faixa de pecesde 30x20x6 cm, de
lesmateixescaracterístiquesde lesque
configuren la zona destinada a vorera
en la nova pavimentació del carrer de

l'Almirall Colorn, donant així continui-
tat a tot el conjunto Aquestes faixes
Iarnbé serviran per recollir d'una forma
ordenada lestrapes corresponents a les
distintes instal-lacions existents.
L'actuació escomplementa amb rnobi-
liari urbá adient a la zona de la inter-
venció.

Pel carrer de l'Almirall Colom es pro-
posa que els materials siguin d'un sol
tipus, blocs de formigó premsat. La
distribució entre el pasde vehicles i el
pas de vianants es tara només per un
canvi de textura a través de peces de
mides diferents i un tractament distint
de la rugositat de la superfície. Per als
vianants es reservenlessuperfíciesmés
suausi els tamanys de lIosamés grans.
Elsvehiclescircularan per un paviment
de lIosamés petites i més rugosestipus
lIamborda. La superfície rugosa pro-
dueix un doble efecte: la contenció de
la velocitat per part del conductor i l'a-
vís sonor de la presencia de l'autornó-
bilde vianants que circulen en el
mateix sentit. Una franja de les rnatei-
xes pecesque formen lesfaixes laterals
per a vianants disposadeslongitudinal-
ment rernarcara subtilment el carril
central de circulació. S'ha considerat
oportú que aquest carrer rebi el mateix
tractament que la nova pavimentació
del carrer de l'Aigua, amb la finalitat
d'homogene'itzar i donar les mateixes
solucions a zones de la ciutat amb
característiquessimilars.

El projecte contempla reformar la
xarxa d'll-lurninació existent, reforcant
rnitjancant columnes de fanals la direc-
ció marcada entre el carrer de Sant
Sebastiái el carrer de la Llibertat, subs-
tituint i complementant els baculs de
la facana de lIevant de la placa així
com els del carrer de l'Almirall Colom,
rnitjancant projectors encastats en el
pavimento

La proposta també contempla soterrar
els contenidors de la brossa, que es
concentraran al carrer de la Llibertat en
la confluencia amb el carrer de Tetuan.
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IJ DE LA PLA~A I DEL MONUMENT

La formació del vial
La placa de Soler i Gustems s'aná con-
figurant entre els finals del segle XVIII i
els comencaments del XIX.

Durant la primera guerra carlina s'edi-
fíca un portal a I'extrem sud de la
placa, tancant el pas del camí cap a
mar, rebent per aquest motiu el nom
de portal de Mar.

Vigencia de la denominació actual
del vial
El nom de la placa es va donar I'any
1902, segons I'acord municipal de 5
de juny.

La denominació del vial
[oaquim Soler i Gustems va néixer a
Vilanova i la Geltrú I'any 1815. Havent
aconseguit una considerable fortuna a
Cuba, en morir a la nostra vila, 1'11 de
juny de 1891, va disposar, en el seu
testament, del qual en fou marmessor
Bonaventura Sans,entre d'altres deixes
benefiques, que es destinessin 7.500

pessetesper construir un monument o
una font a la seva memoria, a la placa
Ventosa, actual placa de la Vila, o en
un altre indret important de la vila.

L'Ajuntament va decidir que es cons-
truís una font, que s'ubicaria a la placa
deis Carros.

Se n'encarreqa del projecte el vilanoví
[osep Font i Cuma, i la font esva inau-
gurar el dia 17 de gener de 1893,
beneida pel canonge Mateu, i amb
I'actuació de la banda de nens de la
Casade Amparo.

La font, de cos triangular, és feta de
pedra. Hi figuren les inscripcions
al-lusives al lIegat, i esta coronada per
un casc amb un plomall de fulles d'a-
cant i els escuts de Catalunya i
Vilanova i la Geltrú.

[ust dessota del seu coronament, a les
arestes, podem descobrir-hi esculpits
uns petits cargols. Potser I'autor de la

font no els va concebre en va, ja que
Soler i Gustems era conegut amb el
renom de Cargo!.

la placadels Carros
De 1857 a 1902 la placa fou anorne-
nada placa deis Carros. No sesap l'ori-
gen d'aquest nom, que probablement
deu tenir alguna relació amb aquesta
mena de vehicles. De 1939 a 1958
novament hi ha referencies de placa
deis Carros.

Malgrat la seva denominació oficial,
aquesta placa sempre s'ha conegut
amb el nom popular de placa deis
Carros.

Elscarrers de Vilanova i la Geltrú (vol. 2):
De l'Edat Mitjana a les Guerres Carlines.
Alfred Castel/s, iosep Sabater i loan

Virel/a.

Lo brosso es
diposttoro en

conlenidors solerrols

-,

L'ospecleque lé oro i

el que lindra uno
vegodo ocobodes les
obres


