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INTRODUCCIÓ
El front marítim de Castelldefels ha estat,
des de la irrupció del fenomen del turisme, el
principal focus d’atracció de la vila. Malgrat la
importància que representa la seva platja,
encara avui dia la urbanització de l’entorn
costaner de Castelldefels presenta certes
mancances. El present treball respon al repte
de presentar l’actual Passeig Marítim de
Castelldefels com a resultat del comportament
arquitectònic a la zona. L’estudi històric de
l’evolució del front marítim, amb bona part del
Passeig Marítim remodelat i consolidat en els
darrers anys, permet entendre la realitat del que
tenim des de la seva gènesi, no sempre fàcil.
Pel que fa a la metodologia emprada hem
d’assenyalar que l’estudi històric evolutiu del
front marítim es fonamentarà en la revisió
bibliogràfica completa de tota aquella producció
coherent amb el nostre objecte d’estudi. El que
pertoca a les darreres actuacions sobre el
Passeig Marítim es resseguirà fent revisió
sistemàtica i completa de tots els números del
Butlletí Municipal de Castelldefels i de la revista
El Castell que el substituí com a òrgan de
comunicació del consistori amb la ciutadania
castelldefelenca. Amb les pistes que ens aportin
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aquestes i altres publicacions acudirem a les
fonts arxivístiques locals per tal de enriquir
gràficament el nostre estudi i comprovar-ne
la realització de les propostes anunciades.
L’accés al fons documental gràfic del Grup de
Recerques Històriques de Castelldefels
complementarà la recerca. Aquesta important
col·lecció aporta un retrat molt significatiu de
les actuacions locals en la línia de costa i, per
tant, de la seva evolució.
1. Primers banyistes a començament del s. XX
Avui dia el turisme, l’estiueig, el passar un
dia de platja o simplement passejar a primera
línia de mar, és quelcom tan usual que no
ens preguntem quan s’inicia com a innovació
aquesta activitat, quins van ser els principis del
que entenem com a turisme.
A començament del segle passat
Castelldefels i les seves platges van ser
destinació comuna de molts grups
d’excursionistes. “De fet, hi ha fotos de principis
del segle XX d’alguns grups que visiten la nostra
platja, com l’Escola Horaciana, creada el 1905
i que va estar oberta fins a l’any 1912”1. Si
retrocedim més encara, trobem una curiosa
referència dels inicis del turisme que data

Excursionistes de començament del segle XX a la platja
de l’agost de 1894 gràcies a l’existència
d’una denúncia cap a l’alcalde i secretari de
l’ajuntament de Sant Boi, que viatjaven amb les
seves famílies direcció la platja per prendre un
bany. I la qüestió és que ells van ser detinguts i
amenaçats amb arma de foc pel cap del
sometent (una mena de policia local) d’aquells
temps, Francisco Viñas Bou, en una època en
què els banys de mar no eren gens freqüents, i
no deixava de ser estrany que, buscant passar
un dia de sol i platja, uns forasters s’arriscaren
a emmalaltir per febres2.
De tota manera, no ens entretindrem en
buscar quins van ser els primers visitants
ocasionals de la platja de Castelldefels, sinó

Pescadors a la platja cap al 1900
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en esbrinar quins van ser els primers en
modificar la platja i causar el primer impacte
urbanístic i mediambiental que va donar peu a
la construcció i invasió de maons i formigó, on
abans trobàvem fauna, flora i sorra. “Entre els
plans d’urbanització de la ciutat n’hi ha un datat
a l’agost de 1917 (i aprovat un any després).
S’anomena ‘Proyecto de Casas para la Colonia
de los Pinares’. Eren uns terrenys situats entre la
via del tren i la carretera anomenada aleshores
de Santa Creu de Calafell (ara C-245), just a
la frontera amb el terme municipal de Sitges”3.
Altres impactes per l’ús turístic que va
rebre la platja de Castelldefels també daten de
principis del segle XX i s’originen a causa d’uns
grups de banyistes que sistemàticament van
acostumar a passar els diumenges a la platja.
Ells serien els que van anar construint les
primeres casetes de bany i tendes dins de la
mateixa platja, és a dir, a la sorra. Aquestes
casetes prefabricades eren il·legals, i van fer
intervenir, el 1928, la Comandància de Marina,
insistint a l’Ajuntament de no permetre-les
encara que fossin desmuntables4. No obstant
això, la prohibició no durà pas gaire temps. De
seguida trobarem la primera parcel·lació de la
platja. El fenomen nascut ara marcarà el futur
de la platja de Castelldefels de manera que es
pot dir que “Castelldefels manté una funció de
ciutat-descans, adquirida a partir dels anys 20”5
i que es fonamenta en la proximitat que té
respecte de Barcelona.
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2. Baños Castelldefels: anys 30 del segle XX
Una de les primeres ocupacions ordenades
de la zona de platja de la localitat de
Castelldefels la va realitzar la “Sociedad
Anónima Baños de Castelldefels”, que es definia
a si mateixa en la seva propaganda com a un
“gran centro salutífero”6. Aquesta entitat havia
sol·licitat del Ministeri de Foment la concessió
de dos trams per poder instal·lar, durant l’estiu,
balnearis, annexos per a serveis de restaurant
i pavellons familiars, així com construir un moll
d’atracament a la platja dels Tellinaires. En total
es volia disposar de vuit-cents seixanta metres

8

9

lineals de platja. Gairebé al mateix temps, tres
persones més sol·licitaran més particions de la
platja amb la mateixa finalitat7.
A més de promocionar-se per Ràdio
Barcelona amb una falca publicitària, que deia
“Baños Castelldefels, siempre aguas limpias”,
l’empresa encarregà la impressió d’un atractiu
prospecte de més de trenta planes –això sí, amb
publicitat inserida– on són abundants els
dibuixos i fotografies. Destaquen els serveis que
s’ofereixen:
“En la playa dispone el bañista de toda clase
de comodidades para el baño; facilidad para
refrescar y utilizar los servicios de tres
restaurantes (Popular, Miramar y Gran
Restaurant) en donde sirven toda clase de
platos típicos y de gran carta. Existen, además,
habitaciones, con y sin cocina, propias para
pasar temporada, pudiendo servirse en nuestro
Colmado los artículos de primera necesidad.
Unas casitas marineras, con cuatro literas,
Water Closets, ducha, tocador, armarios, lavabo
y chaise longue, muy apropiadas para pasar
unos días, convidan al descanso y placidez del
cuerpo, viviendo al contacto del aire y sol
marinos en la linde del mar, en donde, para
estimular el ejercicio físico, se dispone de pistas
de tennis y patines, etc., etc. Por último, un
servicio de garaje y teléfono mantienen la
relación con la gran ciudad...”
Tal com es pot veure, l’objectiu era atreure
el nombre més gran de banyistes de totes les
classes socials. Per les fotografies que veiem

en el citat prospecte, o en les col·leccions de
postals que es van editar, ens podem fer
fàcilment a la idea del que comportà
urbanísticament aquesta apropiació de l’espai
per part de les instal·lacions turístiques. Un
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exemple cridaner és el de la construcció d’una
passarel·la elevada que s’endinsava dins del
mar per a servir d’embarcador; s’inaugurà el
juliol de 19318 i perdurà fins finals dels anys 60.
Pel que fa a l’interès del nostre estudi
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subratllarem que la zona de trànsit peatonal,
anomenada “Passeig del Carme”, discorria per
darrere les edificacions situades a primera línia
de mar. El resultat, doncs, va correspondre a
un model d’accés a la sorra des de només uns
punts predeterminats, i no el d’un de continu al
llarg de tot el front marítim. L’embrió del futur
passeig marítim de Castelldefels s’havia gestat.
A més, l’entorn de Baños Castelldefels de
seguida rep una atenció especial de cara a la
seva ordenació. “Així, l’any 1935, veiem
l’expedient d’urbanització de la finca coneguda
com La Corba, a l’entorn de les zones de
balnearis”9. Per la seva banda, a l’extrem del
municipi que limita amb Gavà, també es
projectava el futur traçat dels carrers. En
aquest sentit és molt il·lustratiu comprovar com
es respectarà el que, l’any 1930, es dibuixa
en un plànol: “Plano de proyección de las
alineaciones, aceras, arbolado y jardines de la
urbanización de la zona de playa que abarca
las fincas de los herederos de García Faria y
señor Hernández”10.
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3. Un projecte no realitzat:
la Ciutat del Repòs i Vacances del GATCPAC
Cap a l’any 1929 un grup de joves arquitectes
influenciats per les idees renovadores vingudes
d’Europa adquireix cohesió i forma l’embrió
d’allò que esdevindrà una organització que
tindrà com a finalitat la creació d’una nova
arquitectura racional, un nou racionalisme que
no anirà pas contra la història, sinó contra un
ús diacrònic i distorsionat que se’n pugui fer
d’ella, contra una actitud d’esterilitat intel·lectual
reclosa en el mimetisme nostàlgic del passat.
Són els responsables de l’impuls
modernitzador que viu Catalunya en
l’arquitectura i l’urbanisme dels anys 30. El Grup
d’Arquitectes Tècnics Catalans per al Progrés
de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC) és
company de viatge de la II República. La
generació de joves arquitectes planteja una
“Barcelona futura” que ha d’assumir la seva
capitalitat i el seu caràcter obrer i industrial. Les
seves idees no pretenen ser utòpiques.
Durant els anys que van del 1931 al 1933, el
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GATCPAC va desenvolupar teòricament un pla
urbanístic per a la ciutat de Barcelona que
contemplava la creació d’un grandíssim
complex en part dels municipis de Castelldefels,
Gavà i Viladecans: “La Ciutat de Repòs i de
Vacances”, destinada a cobrir les necessitats
de temps lliure de la població, especialment de
les classes populars. La predilecció per aquest
grup de població arriba al punt del conflicte amb
sectors benestants segons l’opinió de Jordi
Navarro ja que el “projecte s’elaborà sense tenir
massa en compte que podien perjudicar els
interessos dels particulars i dels municipis
afectats”11. Això no contradiu, evidentment,
l’objectiu principal d’una “Ciutat” que era
dissenyada per a poder atreure diferents
usuaris: els banyistes ocasionals de cap de
setmana o aquells que en volguessin gaudir-ne
continuadament durant estances de vacances.
El projecte fracassà i no es dugué a terme per
la paralització de les expropiacions necessàries
i l’inici de la Guerra Civil. La desaparició del
sistema polític on s’havia generat la iniciativa
i el posterior silenci sota la vigilància de la
dictadura deixen en no res bona part de l’ideari
i els projectes en suspens. El nom del grup,
fins i tot, queda lluny de la memòria col·lectiva.
De tota manera, n’haurem de parlar, tant per la
importància com a plantejament teòric com per
les ressonàncies que tindrà a l’hora d’executar
obres posteriors. Alguns dels seus trets
definitoris es tindran en consideració en el

Plànol d’equipaments
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moment de donar-ne ús a la zona marítima i
acostar les possibilitats de l’esbargiment de
platja a la ciutadania de Barcelona. S’ha de
pensar, sense anar més lluny, que es deu
a aquest macroprojecte la idea de, per tal
de facilitar els accessos des de la metròpoli

propera, disposar-ne d’una carretera
–projectada el 1933– que fos la continuació
natural de la Gran Via barcelonina. Alhora
s’havien previst línies d’autobusos que la fessin
servir i que permetessin arribar-hi fins a la plaça
d’Espanya en un trajecte de només 15 minuts. De
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les cinc zones en les que es dividia el complex,
a la que corresponia al litoral de Castelldefels
li eren adjudicades edificacions d’hotels i
sanatoris per a persones malaltes i
convalescents al llarg d’uns dos quilòmetres i mig.
Dues zones veïnes, també costaneres,

s’ubicarien en el terme de Gavà amb banys,
piscines, restaurants barats, cinemes, botigues
i un estadi, i amb petits apartaments i cases
desmuntables; Viladecans es convertia sobre
el paper en l’àrea residencial amb càmpings,
hotels i cases properes al mar. La cinquena zona
prevista era interior i es destinaria a conreus.
A més, s’havien previst dessecar les zones de
maresmes que es podien trobar llavors entre

els sectors assenyalats i els nuclis dels pobles.
Les quatre zones litorals, que són les que ens
interessen ara, eren les que comptaven, doncs,
amb gran quantitat de serveis i instal·lacions
esportives. Pel que fa a l’interès particular del
nostre treball, és un fet molt destacable que,
tal com també recorda Jordi Navarro, que “el
disseny de la ciutat no incloïa un passeig marítim
perquè pensaven que això limitaria la continuïtat
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entre la platja i els blocs, i podria provocar
molèsties innecessàries”12.
D’aquest projecte, molts anys més tard de
no haver-se fet realitat, alguns dels polítics de
Castelldefels se’n recordaven. El 2001, per a
fer-ne una valoració, Màxim Costa, del partit
local AVVIC, parlava de Castelldefels com a
“Paradís Perdut del GATCPAC”13.
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4. Castelldefels, lloc de vacances per a la
burgesia de Barcelona.
La construcció de les segones residències:
anys 40 i 50

Urbanització de la platja de Castelldefels, 1931

En els anys quaranta, en el sector de la
Pineda de Castelldefels –la zona propera
a la platja compresa entre el límit del terme
municipal de Gavà i el carrer Dofí– abunden les
cases unifamiliars de grans dimensions. Més
del 70% tindran superfícies construïdes d’entre
100 i 250 metres quadrats14. Aquesta apreciació
ens pot donar la idea del caràcter senyorívol
que podria tenir un passeig marítim que fes joc
amb la categoria de les construccions de la
zona. No obstant, aquesta primera impressió
haurà de ser corregida. Justament en la primera
línia de mar el gran xalet no es farà present,
almenys, com a fet normal i, per contra, ens
trobarem amb un altres tipus d’edificacions que
vindrà a fer-li companyia: vivendes unifamiliars
de mida petita aixecades en parcel·les
minúscules. Aquestes petites cases, a més, no
seran altra cosa que un clar exemple de
l’ocupació irregular del terreny corresponent al
front marítim de Castelldefels. Observem aquest
fenomen entre els carrers 9 i 19 de la Pineda,
en terrenys que eren propietat de la
Comandància de Marina. Així es podien
descriure: “Situadas entre el Paseo Marítimo y
la playa (…) forman un conjunto de 67 casitas,
construidas entre 1955 y 1957, que en su origen
servían de albergue a los pescadores. De ellas,
38 miden entre 30 y 40 m2, 27 entre 60 y 70 m2
y solamente 2, ambas restaurantes, superan
los 100 m 2. Once de estas casas se han
transformado en bares, merenderos o
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restaurantes, mientras que el resto se usa como
vivienda de fin de semana. Su construcción,
hecha con toda clase de materiales, tiene un
aire provisional y precario, aunque en algún
caso manifiesta todo el pintoresquismo y la
gracia ingenua de la arquitectura popular. Tal
es el caso, por ejemplo, de la llamada ‘casa
china’, construcción de madera, pintada de
blanco y rojo, que se encuentra a la altura de
la calle 15”15.
Si, també durant els anys quaranta,
mirem cap a un altre sector de la costa
castelldefelenca, en les immediacions del
Baixador de la RENFE, o a prop de l’Avinguda
dels Banys (Playafels) també podem trobar
construccions amb sabor popular i poques
pretensions de luxe. Són també aixecades en
parcel·les de dimensions reduïdes. “Su
construcción se remonta, en casi todos los
casos, a la década de los 40, o incluso a años
anteriores, y podrían ser consideradas como las
primeras urbanizaciones de la más modesta
clase media, que realizaba un papel pionero al
edificar esas casas de veraneo y de fin de
semana, en lugares que entonces estarían casi
desiertos. Su carácter artesanal, de
autoconstrucción, en muchos casos queda
manifiesto en la complicadísima distribución de
patios y terrazas, que sucesivas ampliaciones
han ido comunicando con escaleras exteriores,
palomares convertidos en áticos, lavaderos
adaptados como barbacoas, garages (sic),

Detall de la «Casa Xinesa»

cuando los hay, cubiertos de parras, fachadas
con relojes de sol y nombres de mujer, pozos
de hierro forjado y pequeños huertos en los que
apenas cabían cuatro conejeras. (…) El estilo
de sus edificaciones recorre toda la gama desde
l a a r q u i t e c t u r a p o p u l a r, p i n t o r e s c a y
espontánea, a la parodia pequeño-burguesa, a
escala reducida, como la cursi caricatura de una
caricatura”16.
Estem veient el naixement, una mica
anàrquic, dels barris de davant el mar a
Castelldefels. La situació propera al mar, a més,
farà que ni tan sols l’Ajuntament pugui
exercir un cert control. L’empresa “Baños
Castelldefels”, sense anar més lluny, realitzava
obres i traçava carrers sense permís municipal.
Quan el consistori se li enfronta amb plets sortirà
escaldat, donat que la “Dirección General de
Puertos y Señales Marítimas” indica que la
municipalitat no té atribucions per a suspendre
les obres de sanejament que s’hi feien.
Evidentment i malgrat tot, caldrà fer una crida
a l’ordre una vegada vista –citem una font
d’informació a tall d’exemple– la proliferació dels
expedients d’obres que abunden a les zones
destinades a les segones residències17. No serà
estrany, doncs, que el 6 de juny de 1955, en la
sessió del Ple Municipal, es tractin els…
“problemas pendientes de resolución y régimen
urbanístico de esta localidad” que recull la
redacció de l’acta corresponent. I seguim llegintla quan explica el que ja se sap: “Castelldefels
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Plànol corresponent a la zona marítima, 1930
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tiene pendiente de resolución un problema
de excepcional importancia consistente en el
régimen urbanístico que en lo futuro ha de regir
en su término municipal (…) no todo lo que se
ha hecho es malo, pero sí ha llegado el
momento de estructurar definitivamente el futuro
plan urbanístico”18. Amb aquesta voluntat de
solucionar la situació caòtica de la platja és
que s’entén que hi hagi un acord amistós
entre la Urbanització Pineda de la Marina i
l’Ajuntament a resultes del qual es farà el
cobrament de 5 cèntims de pesseta per pam
venut en concepte d’aportació per a la
urbanització del sector19. Sense els diners, com
abans, o ara amb ells, encara no es podrà
realitzar un passeig Marítim. Malgrat les bases
del futur turístic que es posen en la zona
amb la construcció d’hotels en la dècada dels
40 i 5020 no es veu la sortida del tema que
ens ocupa. “El problema que continúa sin
solucionarse es el de la jurisdicción de la Zona
Marítimo Terrestre, traba que impedía urbanizar
definitivamente el paseo Marítimo”21. En aquest
precís moment de la història, amb el sorgiment
a Barcelona d’una nova classe enriquida, es
milloren les comunicacions de la capital amb la
nostra població i, així, el resultat més visible el
representa la construcció de l’autovia, enllestida
el juliol de 1954. Amb aquesta infraestructura
Castelldefels serà descobert per molts com a lloc
per estiuejar o de segona residència. El resultat
no es fa esperar: el 1957 arriba a haver-ne fins a
35 urbanitzacions en fase de realització.

Les directrius dels anys 30 es mantingueren i són presents al plànol de Castelldefels de 1950
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Fotografia aèria de l’any 1956
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Fotografia aèria de l’any 1956
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Fotografia aèria de l’any 1956
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5. La construcció dels apartaments, el
“boom” del turisme: anys 60-70
Segons l’apreciació d’Alejandra de
Habsburgo Satzger, el barri de la Pineda
experimenta una segona fase de
desenvolupament durant els anys 60, arribant
així quasi a la saturació total del terreny
edificable. En quan a l’estil, la mateixa autora
opina que el to general de les edificacions era
tan homogeni que la visió imprevista d’un edifici
que s’apartés de la norma produïa un xoc
visual22.
La presència de l’autovia va motivar la
construcció de més edificis d’apartaments i
l’increment del nombre d’hotels, bars i moltes
de les torres que es lloguen per temporades.
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Aquest esdeveniment suposava l’accentuació
com a zona turística i com a fenomen massiu
del turisme nacional i estranger per l’atractiu que
el mar exerceix sobre les multituds.
El “boom” del turisme arribarà al seu final
abans que les autoritats municipals de
Castelldefels no s’hagin adonat. Alhora,
l’oportunitat de fer un gran passeig en aquells
moments, serà una realitat que també s’esvairà.
El juny de 1970 llegim en l’encapçalament d’un
article periodístic que s’augurava “para la villa,
paseo marítimo y puerto deportivo en un futuro
próximo” i, quan ho explica el cap del consistori,
deia: “Se tiene prevista la ordenación de sus
playas y la creación de un paseo marítimo que,
junto con un puerto deportivo previsto y
estudiado, y en desarrollo el proyecto, han de
dar justa satisfacción a los anhelos de la villa”23.

En una altra publicació, quan estigui a punt
d’acabar-se l’any 1970 i en un especial dedicat
a Castelldefels, es reiterarà la mateixa
informació de l’anhel mantingut24. El 1971, el
Diario de Barcelona publica una entrevista a qui
llavors era alcalde de la població, Fernando
Ercilla, acompanyada de paraules
que resumeixen el que aleshores era un
Castelldefels que s’havia d’obrir al futur amb
fortes apostes: “La puesta en marcha del puerto
deportivo y la construcción del futuro paseo
marítimo peatonal constituyen (…) la meta
trazada por la máxima autoridad civil
castelldefelense”25. En el mateix número del
Diario de Barcelona, respecte el port esportiu,
s’aprofundia més encara. Se’ns deia que “el
Club Náutic de Castelldefels invertirá 66
millones de pesetas en la construcción de un
puerto deportivo”26, i es mostraven fotografies
de la maqueta del port projectat per l’enginyer
Aurelio González Isla. I, encara més, un altre
article titulava: “Castelldefels. Metamorfosis de
una población”27 i s’acompanyava gràficament
amb la imatge que mostrava el desitjat passeig
marítim, molt remodelat, i on sobresortien
edificis de presència important. Com veurem
una mica més endavant, són part de la visió de
futur que l’arquitecte Armand Mas i Tulla havia
traçat per a Castelldefels.
L’aposta feta per l’alcalde Ercilla, tindrà
continuïtat en el seu successor en el càrrec.
José Barberán ocuparà l’alcaldia entre els

anys 1972 i el 1979. El 1974 es pronuncia
públicament sobre la situació del turisme i, és
clar, fa referència al passeig que hauria d’existir
a la vora del mar, de sis quilòmetres de llargada,
i que donaria accés –tornem a ser-hi– a un port
esportiu al qual, i això és nou, s’accediria
mitjançant una plataforma per tal de no
perjudicar la platja28. Malgrat les expectatives,
però, res d’això no es veurà fet realitat en tot el
període en què Barberán presidí la corporació
municipal. Alhora, haurà de llegir a la premsa
notes com les que denuncien mancances a la
zona de la platja, el 1975 29, o articles que
sentenciaven, com un de 1978, que, finalment,
Castelldefels no arribava a ser el “Miami Beach”
de Catalunya30.
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Inauguració d’un tram del Passeig Marítim
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6. El somni d’Armand Mas i Tulla
Quan la premsa tracta sobre grans projectes
de Castelldefels, l’any 1970, es fa referència a
l’alcalde impulsor dels projectes, a un arquitecte
municipal, Mas, i a un enginyer municipal,
Conde31. Pel que fa a l’arquitecte, s’entrarà en
més detalls i, així, trobem que se li fa una llarga
entrevista32. No ens podem estar de reproduir-la
íntegrament.
“Las necesidades de la vida actual y las que
se vislumbran para el futuro, hacen de
movimiento de avanzada, que como una
verdadera revolución al compás de su propia
filosofía viralista, actúe intensamente en la vida
somática del hombre de nuestro tiempo y en
los medios y ambientes en los que éste se
desenvuelve. Las ciudades siguen un proceso
continuo, alterando sustancialmente la
continuidad espacial que se incorpora como una
fuerza nueva a la problemática urbanística. Los
núcleos urbanos tienden a construirse en varios
niveles para no romper la continuidad del

entorno o ambiente del hombre. Es preciso
pensar que la readaptación tenga lugar dentro
de la estructura existente, a la que transforma
al mismo tiempo. Barcelona concebida para el
futuro, se nos está quedando pequeña y merced
a sus alrededores puede salvarse todavía. Se
impone, como muy bien dice el arquitecto, don
Armando Mas Trullá (sic), el tipo de ‘ciudad
espacial’.
Una ciudad que ofrezca al hombre,
seguridad, felicidad y un grado apropiado de
libertad. Es decir lo que ya le va negando la
gran urbe que además le ocasiona estados de
ansiedad y angustia vital.
Mas dejemos que sea el propio arquitecto
diplomado y especialista entusiasta del
urbanismo, señor Mas, el que nos informe sobre
estas teorías, que nos hable sobre estas teorías
que él sustenta y que viene a la actualidad
precisamente de su mano, pues como jefe de
los servicios técnicos del actual Municipio
de Castelldefels, ha sido designado para
promocionar e impulsar el nuevo desarrollo de
esta villa.
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-¿Qué teorías modernas sustenta para hacer
realidad estos vastos y grandiosos proyectos?
-Mis teorías son las que se están imponiendo
en Cumbernauls (Inglaterra), los centros
japoneses de Kiyonori Kikutake y las teorías de
Yona Frieeman (arquitecto politécnico de Haifa,
en Israel). Por ellas comprobamos que nace
una nueva ciencia del entorno dimanante para
satisfacer las necesidades vitales del hombre.
Las tramas viarias que nacen como
consecuencia de esta nueva visión, son la
síntesis de la necesaria comunicación del
hombre y su habitat, de su relación o de su
aislamiento, continúan siendo válidas sólo su
proyección en el espacio permitirá integrar
nuevos servicios y nuevas satisfacciones.
Así, pues, habremos traspuesto esa
frontera hipotética de las mallas espaciales
tridimensionales.
-¿Nos vamos a Castelldefels? ¿Qué
objetivos creen ustedes puede cumplir esta villa,
que por sus atractivos merece ser área
recreativa?
- En primer lugar, cumplir con el ‘slogan’ que
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atinadamente ha sucitado su joven y entusiasta
alcalde, señor De Ercilla, de ser una ciudad
vacacional y ‘el hogar de Europa’. Y ello debido
a sus características de gran pulmón y playa
de su área comarcal, a la que, complacida la
villa, se ofrece generosamente con sus enormes
posibilidades, así como la de sus poblaciones
vecinas, pues todas ellas se pueden entroncar
unidas por el mar hasta Barcelona y Sitges.
Esta es la gran incógnita y el gran
compromiso que a todos atañe. Por ello se
quiere crear una conciencia urbanística y base
de una información a la que son llamados la
mayoría de los propios barceloneses y de cuantos
en los centros y organismos oficiales sientan
esta vocación, que es la base de los nuevos
ambientes, en las que se desempeñan las
futuras generaciones. Urbanismo diferente el

nuestro, ya que implica también la absorción
de los núcleos cada día mayores de turismo.
Castelldefels se prepara, a través de su nuevo
equipo e invita a la comarca y a todas las
poblaciones turísticas a reconsiderar y actualizar
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las nuevas y siempre cambiantes formas de servicio
a la gran industria turística y, por consiguiente,
de sus expresiones arquitectónicas más
idóneas. En cuanto a la calidad humana, base
de toda implantación, de esta obra creativa.
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Hay que reconocer que los tiempos y los
hombres cambian. Así como sus calidades. De
esto nos sentimos orgullosos. El primer
asentamiento de los descubridores de
Castelldefels evoluciona, y de una cosa muy
rudimentaria se pasa a algo más permanente
con visión de futuro. Las posibilidades de
nuestra clase media mejoran, así como el
refinamiento y espíritu cultural. Estas exigencias
de los más selectos o mejor capacitados
al cambio, obligan a seguir a los demás, y
los que no, sufren su propia incomodidad,
buscando otras soluciones. Las plusvalías de los
terrenos influyen cada día más propicio para
crear esta conciencia urbanística que el
actual, ya que las iniciativas del Municipio
encuentran el apoyo de la comunidad a estas
mejoras que se vislumbran, y a otras que ya
son una realidad.
Una de las misiones que le corresponde a
la villa, y muy fundamental, es la de ser área
residencial permanente. Para ello debemos
esforzarnos en integrar las urbanizaciones de
montaña como son el prestigioso sector de la
Pineda, a base de crear unos nuevos centros
residenciales con suficientes anillos verdes para
hacer posible este enlace entre mar y montaña.
La vida moderna exige que se desenvuelva
a través de grandes equipamientos al alcance
de las mejorías.
Las masas por su mejor constante de
perfección, en lo material y educacional,

son selectivas, a ellas hay que atender
perfectamente para repartirlas en mayor
bienestar.
Nuestras gentes de Barcelona y comarca
evolucionan en el gusto y son exigentes. La
sociedad del siglo XX tiene que satisfacer estas
exigencias. Las trescientas cincuenta mil
personas que vienen a disfrutar de los pinares,
montañas y playas, a quince minutos; pero esto
exige aclarar con el espectáculo del acampado
libre, desordenado, que el domingo siguiente
puedan las gentes sentarse en el mismo sitio
que ya estuvieron hay que procurar satisfacer
a las mujeres en este descanso dominical,
creando los servicios de picknic, o restaurantes
económicos.
Los servicios de balneario más depurados,
el poder pasar todo un día completo sin más
atributo que la accesibilidad, no sólo mecànica,
sino económica. Castelldefels despierta a estas
exigencias y prepara una renovación total de
estos servicios y equipos.
No está en la proporción de servicios a esta
masa de gente que, en régimen más rotativo,
alcanza y supera los siete millones de visitantes
al año.
Por ello, la preocupación del Ayuntamiento,
a través de su alcalde, cifran en este momento
toda su política en crear el nuevo paseo
peatonal para hacer más accesible a las gentes
su llegada y reparto a lo largo de la playa.
La ordenación del Paseo Marítimo y zonas
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recreativas incorporándolas a una función de
uso público, la ordenación de otros sectores
junto a la villa, que permitan la cómoda y
atractiva situación de unos centros comerciales
y cívicos, reorganizando y agrupando unas
previsiones que ya se tuvieron en su día en
cuenta, pero que precisan de una conexión y
sobrevaloración, ejemplo, el gran centro
concentrador del conjunto, iglesia, en el sector
del Ayuntamiento, escuelas, mercadillo,
etcétera.
El reparto en otros sectores de las
urbanizaciones existentes a otros tantos grupos
de servicios y equipamiento para formar la
comodidad de la vivienda, pleno deseo y
meta de la mayoría de gentes que disfrutan
de estupendos apartamentos. Estamos
empeñados en un propósito ambicioso, que
viene apoyado y alentado por nuestro querido
director general de Promoción y Turismo, al que
tuvimos el honor de exponer y del que recibimos
constante apoyo en varias conversaciones
sostenidas antes de asumir la dirección general.
El problema de los aparcamientos y su
solución está plenamente consciente, por
cuanto este fenómeno, cuya expansión es, por
otra parte uno de los extremos de mayor poder
adquisitivo el instrumento que permite el separar
la función del trabajo y de la del disfrute.
Cabe pensar en la creación de los nuevos
servicios en la diferencia de usos de la máquina
y del hombre.
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También en la mayor autonomía que supone
disponer de mejores y más potentes vehículos,
al situarse a mayores distancias de la ciudad.
Y, finalmente, en que estas playas disfuten
junto a sí, como el propio aeropuerto, de medios
públicos modernos articulados o un monorrail.
Estamos identificados plenamente en el
angustioso llamamiento de Fred Poder,
urbanista inglés que prepara la ciudad para los
hombres y no para los coches. Castelldefels
también tiene presente, como sector de grandes
equipamientos, el disponer de espacios por
urbanizar y que se incorporan en el plan del
censo metropolitano, a servir para el
asentamiento de las grandes Sectop Centers,
tipo americano, o, por ejemplo, el ‘Pavli-2’, de
Versallles, y tantos, en la ruta Perpiñán y París,
que son una solución a las exigencias de
compra-distracción, aparejadas al disfrute de
la playa y a las grandes instalaciones que tiene
en proyecto el Ayuntamiento, por ejemplo.
El tramo municipal de espacio capaz para
más de mil personas. La piscina climatizada,
el pabellón de juventudes, las pistas
polideportivas, todo ello junto con el gran paseo,
representativo de Castelldefels y que le une con
el histórico Castillo, centro cultural de la villa”.
Qui respon a les preguntes és un home,
nascut l’any 1919 a Gelida, i que perpetua una
nissaga de professionals dedicats a la
construcció. Els germans Marià (1861-1942) i
Lluís Mas Civil (1863-1906) van ser els

introductors del Modernisme a Gelida. El fill del
segon assolí amb dinou anys el relleu del negoci
familiar com a paleta i promotor d’obres. El seu
nom era Delfí Mas Valls, i seria el pare del nostre
arquitecte Armand, nascut del matrimoni amb
Teresa Tulla Costa. “La infantesa d’Armand Mas,
en el si d’una família conservadora de l’època,
va estar marcada per la vida rural de la Gelida
dels anys vint; per la vinculació familiar als
cercles provinents del primer estiueig gelidenc
(...); per la influència de l’ofici del seu pare i de
la seva personalitat apassionada i emprenedora,
i per les directrius humanistes i les creences
religioses de la família, que es van acabar de
consolidar a l’internat del Col·legi dels Salesians
de Mataró, on va estudiar el batxillerat durant el
període republicà”33.
L’Escola d’Arquitectura de Barcelona
l’acolliria després com a alumne, una vegada
passada la Guerra Civil, i allà obtindria el títol
l’any 1946. Treballarà aviat a Gelida i, assolint
el càrrec d’arquitecte municipal, serà el redactor,
l’any 1958, del primer Pla General d’Ordenació
Urbana de Gelida, quan només en feia dos
d’haver-se publicat la primera llei de Sòl i
d’Ordenació Urbana de l’Estat. El model que
implantà a la seva ciutat va prioritzar la
concepció d’un poble especialitzat en l’estiueig.
En aquest sentit, és significatiu que entre l’obra
que personalment ell projectà, es trobi la piscina
i recinte esportiu que s’inauguraren el 1962.
Aquest exemple és indicatiu de com, durant
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molts anys d’ofici, va compaginar l’arquitectura
amb l’urbanisme. Part de la seva trajectòria, i
sent prototipus influent en els polítics locals, la
desenvolupà a Castelldefels.
L’onze de setembre de 1968 s’aprova a
Castelldefels rescindir el contracte establert com
a arquitecte municipal amb Nilo Tusquets de
Cabirol, amb efecte a partir del primer de gener
de 1969; en la mateixa sessió del Ple del
Consistori s’acorda que es prescindeix també
dels serveis de l’arquitecte municipal adjunt,
José Pellicer, i de l’aparellador Eugenio
Hockemeyer34. El dia primer d’octubre de 1968
l’alcalde Ercilla, autoritzat prèviament per a la
gestió35, signarà un nou contracte per a dotar la
plaça d’arquitecte municipal; l’escollit, Armand
Mas i Tulla, entre altres coses, s’obliga “a
mantener al día el ’Plano de Ordenación
General de Castelldefels’ señalando en el
mismo todas sus variaciones y servicios”. El
contracte “establecido entre este Ayuntamiento,
representado por su Alcalde-Presidente, y don
Armando Mas Tulla, fecha primero de octubre
último (1968) para la prestación de los de
Arquitecto Municipal Jefe (...)”, es ratifica el 13
de novembre de 1968, en reunió de Ple
Municipal 36 . La vinculació contractual es
mantindrà fins que es completi l’any 197137. Els
anys d’actuació d’Armand Mas i Tulla com a
arquitecte municipal en cap els tenim, doncs,
perfectament delimitats per la documentació
trobada a l’Arxiu Municipal de Castelldefels. De
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la feina duta a terme, igualment, hem pogut tastar
la mostra per l’entrevista que se li feu. Només
ens resta fer-ne la valoració de la pretensió de
canviar el poble que es trobà en arribar, una
intenció que concretament volem analitzar pel
que suposa com a canvi de perspectiva en
l’urbanisme del front marítim local.

Estem davant un vast projecte urbanístic que
pretén objectivament fer de Castelldefels un
gran equipament turístic i residencial. Defineix
uns criteris racionals per construir la ciutat futura
i les seves infraestructures, encara que el seu
traç projectual deixa en evidència el seu caràcter
idealista amb un punt d’utòpic.
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De l’obra gràfica que aquí es mostra podem
extreure amb claredat la intenció de separar
equipaments i serveis públics, d’una
banda, i àrees d’oficines, per l’altra. Només
volumètricament entenem com, els primers,
experimenten un creixement horitzontal,
responent a una concepció contínua de l’espai.
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Les segones tenen un tractament sistemàtic
vertical. Aquestes zones d’oficines tenen un
tractament d’edifici en enclavament, grans
peces dedicades al sector terciari aïllades
amb fort caràcter individual, que responen a
unes necessitats funcionals, però alienes en la
seva composició projectual respecte a l’entorn
existent.
Pel que fa a l’esquema viari treballat en
secció, estem sense cap dubte en una
reinterpretació de la crítica que Eugène Henard
realitzà sobre el pla urbanístic Haussman de
Paris en la segona meitat del segle XIX. Tant
Henard com el nostre arquitecte fan una secció

tipus on es proposa la separació del flux de
circulació en nivells. Diverses xarxes de
circulació, que responen a diferents exigències,
es sobreposen per sobre de la línia de terra.
Des d’una visió molt general, i sense voler
entrar en una anàlisi profunda de l’obra no
realitzada d’Armand Mas i Tulla, podem
assegurar que la seva proposta visionària per a
Castelldefels és un clar reflex dels plans
de modernització i desenvolupament que
Le Corbusier projectà per a les ciutats de
Rio de Janeiro, Montevideo, Sao Paolo i Buenos
Aires a partir de 1931, i la continuació, encara
que ara focalitzada només en Castelldefels,
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del treball no realitzat pels arquitectes del
GATPAC entre 1931 i 1933.
L’arquitecte nascut a Gelida proposa per a
Castelldefels, tal com veiem en el seguit
d’exemples del seu dibuix, una nova ciutat que
pretendrà, com farien els seus referents, donar
una llibertat espaial amb certa porositat dels
edificis i infraestructures. Amb un grau més de
subjectivitat podem entendre un transfons social
on es proposa un Castelldefels que, mitjançant
la seva nova i innovadora arquitectura, faria
oblidar el malestar i l’angustia vital de la ciutat
moderna productiva per deixar pas a la ciutat
dels ciutadans lliures.

7. Recuperació de la façana: anys 80
Amb l’arribada dels consistoris escollits
democràticament, la voluntat de millora del front
marítim –gràcies, en part, a la construcció de
l’ansiat passeig– continuarà. Tindrem, a partir
d’ara, el testimoni d’una revista municipal que
recollirà aquestes inquietuds: El Butlletí. En el
primer número d’aquesta publicació, que veié
la llum el novembre del 1979, es diu, per
exemple, que “la playa ya está limpia (…) pero
también tenemos prevista la instalación de una
serie de chiringitos (sic)” 38. S’endevina la
intenció de tenir cura de la platja, un altre cop,
quan llegim l’article “Turismo: cuidar la playa”39
o “Por un turismo de masas” 40. La qüestió
dels xiringuitos estarà en el punt de mira dels
responsables polítics de la vila. Es veurà aviat
com s’apunta a l’edificació d’un tipus
d’establiment de més qualitat del que podria
entrar en la denominació “xiringuito”. Ho veiem
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tot seguit. A la pregunta sobre si n’hi hauria o
no xiringuitos en la temporada de bany del 1981
es contesta, i ho transmet un text: “La Alcaldía
respondió (…) en sentido negativo ya que están
previstas otra clase de instalaciones y
servicios en la playa para el próximo verano”41.
D’aquestes instal·lacions previstes en diran
“àrees”; ja es fa quan el juliol de 1981 s’explica
que hi haurà a la mateixa platja, sobre la sorra,
instal·lacions esportives que permetin la pràctica
de l’esport: “algunos de estos centros deportivos
estarán cerca de las áreas de servicio que este
Ayuntamiento tiene programado construir para
este verano” 42. No falta molt per saber les
característiques i dotacions amb què contaran
les noves construccions anunciades:
“En el verano de este año se construirán
y pondrán en funcionamiento dos áreas de
servicios en la playa con un coste total de
7.500.000 pesetas. Cada una de estas áreas
consta de: 18 duchas, 18 wc, guardarropía, 10
lavabos, guardería infantil con piscina,
dispensario de Cruz Roja, tienda de artículos
de playa, snack-bar con terraza. Estas áreas
de servicios vienen a substituir a los antiguos
‘chiringuitos’ que tanto afeaban la playa y
reunían tan pocas condiciones higiénicas. Está
planificada la construcción de otras cuatro áreas
en años sucesivos”43.
Malgrat l’avantatge que suposava
l’establiment de les àrees, es podia demanar
per a la platja quelcom més. Així ho farà el
president de l’ Associació de Veïns de Granvia-
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Mar. En la seva demanda, de 1982, s’explicita
que cal un passeig nou. Primer ve la denúncia
d’un “Paseo Marítimo de varios kilómetros,
construido a trancas y barrancas, pero
totalmente desangelado, por falta de inversiones
de todo tipo” i, a continuació, la brillant idea:
“estamos a veinte kilómetros de la primer urbe
cosmopolita del Mare Nostrum, con un paseo
marítimo que mejorado, podría tener ubicados,
a ambos márgenes de él, toda clase de locales
de esparcimiento y deporte”44. Pel que sembla,
s’està pensant en el traçat de la zona rodada
existent que, entre cases, rep el nom de passeig
Marítim i en cap cas es demana un nou traçat
de passeig, sinó de millora de l’existent. Pel que
diu, a més, es deu referir a una zona ben
concreta. No s’aspira, doncs, a un projecte que
permeti, si més no als vianants, gaudir-ne de la
vista directa del mar. Es parla, com hem vist,
de “locales”; és a dir, de negoci.
D’altra banda, l’Ajuntament podia presumir
d’haver fet les àrees que, aquestes sí, permetien
el gaudi de la brisa marina. A la temporada
d’estiu de 1982 no s’estaran de dir que “se contó
con las nuevas áreas de servicios, con sus
duchas, aseos, guardarropías y casetas para
cambiar de ropa, todo ello ofrecido de manera
gratuita”45.
Consolidada la idea de les àrees, s’haurà
d’anar una mica més lluny en les pretensions
de tractament global del front marítim. Així
s’apunta en data de setembre de 1984. Al butlletí

mensual que edita el consistori trobem l’article
que, ja des del seu títol, resulta significatiu:
“Recuperar la costa”. I, és clar, es parlarà del
Pla Especial d’Ordenació Urbanística de la Zona
Costera, un pla que en aquell moment
s’exposava al públic per tal que els ciutadans,
les associacions i les corporacions poguessin
formular els suggeriments i les alternatives de
plantejament que consideressin oportunes.
El Pla l’auspiciava un ens supramunicipal
anomenat Corporació Metropolitana de
Barcelona. Què es dirà a la ciutadania de
Castelldefels com a coses més importants
respecte la construccció de la històrica
reivindicació d’un bon passeig? El que era
llavors regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Castelldefels, el senyor Francesc Bercero
Margalef, parlarà, efectivament, del que
representava un dels tres eixos importants que
repercutiran sobre la vila en atenció al que
apuntava el Pla: “el segon eix important d’aquest
Pla és la limitació de la Zona Marítima/Terrestre
per a realitzar el Passeig Marítim que es mereix
Castelldefels”46.
Pensar que el passeig estava a tocar de
les mans, però, era només cosa per innocents.
Faltava i el que faltava era molt. Mentrestant, a
la publicació que seguim detenidament, s’havia
de contentar amb l’anunci, també el 1985: “como
en años anteriores las tres áreas de servicio
ubicadas en nuestra playa, están en pleno
rendimiento”. Es parla encara només de tres
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àrees del total de sis que s’havien promès. Ara
bé, a més de parlar de Creu Roja, servei de
dutxes, guardarroba o bar, també es podia donar
notícia de què, en una de les àrees, s’havien
pogut oferir cursets de windsurf i optimist47.
A la visió positiva que uns manifestaven amb
autosatisfacció, segurament per considerarse els artífexs de tota millora, es podria
contraposar, però, la decepció d’altres. Entre
aquests últims podem anomenar el senyor
Antonio Benítez, el qual escrivia, l’abril de
1987, que es continuaria amb “unos accesos a
la playa que más que a acudir a ella, disuaden
de hacerlo”, o de tenir un “Paseo Marítimo más
apto para rallys que para el paseo”48. Un de
millor que aquest passeig retratat en la cita
anterior es mostrarà ben aviat; això sí, encara
sobre paper, en forma de projecte.

Acompanyat d’un bon reportatge gràfic, el
Butlletí de Castelldefels d’agost de 1987, es
dedica a fer la glossa del que serà, segons la
previsió disponible en aquell moment, el Passeig
Marítim de la ciutat. Es parla, primer, del que
es considerava que s’havia fet fins llavors i de
la importància del que es pretenia tirar endavant:
“Uno de los proyectos más ambiciosos y en
el que el municipio está poniendo sus esfuerzos
es la consecución del Paseo Marítimo de
Castelldefels.
Castelldefels desde hace varios años
mantiene una línea de actuación de recuperación
de la costa y para ello es imprescindible
conseguir un verdadero balcón al mar.
Un paso muy importante es este
anteproyecto presentado por la Corporación
Metropolitana de Barcelona del Paseo Marítimo
de Castelldefels”49.
A continuació, ja s’avança el cost econòmic
de l’operació, que afectaria cinc quilòmetres i
mig de costa amb una inversió de 1.200 milions
de pessetes.
Entre les característiques que s’assenyalen
en el front marítim hi ha la voluntat de fer
equipaments esportius, recreatius, culturals i
sanitaris. S’avança, igualment, que hi haurà tres
tipus d’intervencions principals en atenció a tres
sectors diferents del total de la zona afectada
que, com s’aprecia, inclou en el plantejament la
part del passeig que pertany al terme municipal
de Sitges:
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“Desde el Puerto Ginesta hasta la calle
Argentina se ampliará el paseo por el lado de
mar, desde los cinco metros actuales hasta los
once metros.
Desde la calle Argentina (Apeadero) hasta
el sector conocido por los ‘Chiringuitos’, se
urbanizará el paseo de quince metros de ancho
encima de la playa con dos pequeñas
incursiones que pasan por delante del Club
Náutico y del Hotel Playafels.
Desde el sector de los ‘Chiringuitos’ hasta
el límite del término municipal se prevee (sic)
la urbanización del paseo en dos tramos de
450 y 550 metros. Estos dos segmentos de
paseo unirán tres grandes espacios urbanos: El
Parque del Mar, la Plaza y el jardín del final
del paseo”50.
L’article també esmenta que estava prevista
la construcció d’edificis de serveis, bars i
restaurants, cada 300 metres, situats a primera
línia del passeig; però no només això, sinó que
també s’havia pensat en un centre sanitari tipus
residència geriàtrica, un centre d’assistència
primària a prop de l’Avinguda dels Banys, i dos
complexes amb poliesportiu i piscina. A més,
com a equipaments turístics, estava prevista la
construcció de dos hotels.
Una vegada exposat el pla d’actuació de
l’Ajuntament d’acord amb les directrius de la
Corporació Metropolitana de Barcelona, caldria
iniciar llavors l’adecuació d’alguna de les zones
afectades. El futur passeig necessitava
l’actuació sobre construccions situades a peu

de platja. Les edificacions no eren ja permeses,
d’acord amb la nova Llei de Costes, que havia
entrat en vigor el 29 de juliol de 1988. La
desaparació dels “xiringuitos” s’anunciava en el
Butlletí corresponent al mes de juny de 198951.
La Demarcació de Costes a Catalunya del
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme
(MOPU) es va encarregar de fer els dos primers
enderrocs a Castelldefels. Les dues primeres
construccions afectades van ser el Centre
Cultural i Recreatiu de l’Exèrcit i les
dependències de la Comandància de Marina,
que es van traslladar al port de Can Ginesta, al
barri de les botigues de Sitges. Les autoritats
locals van estar negociant la possibilitat, tot
aconseguint-ho, que el MOPU retardés
l’enderroc dels “xiringuitos comercials” que es
trobaven en aquesta franja de platja i que
donaven un servei al ciutadà, fins després de
la temporada d’estiu del 1989. En l’article citat
es recollia la veu del responsable d’Urbanisme
de l’ Ajuntament de Castelldefels de l’època, el
senyor Francesc Josep Bercero, qui manifestà,
en relació al Passeig, que es tenia la intenció
de poder-lo inaugurar l’any 1992, i recordava
que es disposava d’un pressupost d’uns 1.700
milions de pessetes.
Pel que fa al tema dels enderrocs, el
responsable d’Urbanisme comenta: “Des de
l’Ajuntament veiem amb bons ulls les actuacions
del MOPU d’enderrocar les construccions que
són a peu de platja i que no tenen ni permís
d’obres, ni permís municipal, ni d’obertura. A
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més, només cinc dels propietaris d’aquestes
construccions estan empadronats a
Castelldefels. Per altra part, també vull fer públic
l’acord verbal a què hem arribat amb el MOPU
perquè setze d’aquestes construccions que
tenen activitats comercials no siguin
enderrocades abans, del mes de setembre, és
a dir, que se’ls respecti la temporada d’estiu”.
Quan al Projecte del Passeig Marítim, el
senyor Bercero comenta: “en aquests moments
negociem els detalls sobre el projecte definitiu
elaborat per la Gerència de Costes de l’Àrea
Metropolitana i, amb el MOPU, el finançament.
Aquest projecte tindrà tres punts principals de
tractament. El primer punt està ubicat a l’inici
del Passeig, entre els municipis de Gavà i
Castelldefels, on s’instal·larà una zona verge
amb vegetació. El segon punt estarà ubicat al
carrer 17, on anirà una gran plaça per fer
actuacions multitudinàries amb cabuda per a
més de dues mil persones. I el tercer punt serà
al carrer 11, on s’ubicarà un gran parc amb
equipaments municipals.
Aquests tres nuclis estaran units per un
Passeig de vianants amb zona d’aparcaments.
En aquest passeig se situaran els nous
`Xiringuitos´, a més a mes d’uns quioscs de
refrescos i gelats amb dutxes i els serveis de
platges corresponents.
Des del carrer 11 fins a Sitges continuarà el
Passeig de vianants amb els seus respectius
`xiringuitos´i quioscos”52.

8. Construcció de l’actual passeig.
8.1. La fase 1 del nou passeig.
Inici de les obres de remodelació del front
marítim
El febrer de 1990, en una entrevista feta
al que llavors era alcalde, Agustí Marina, es
parlava de l’inici de les obres del passeig
marítim. L’alcalde deia: “Este proyecto es un
hecho irreversible y estará terminada la primera
fase del Paseo, es decir, desde Gavà hasta la
calle 9, para el año 92 o antes. Estamos
hablando de una inversión de unos dos mil
millones de pesetas, que el 75% subvencionará
el Ministerio de Obras Públicas y el 25% restante
el Ayuntamiento (…). Espero que para marzo o
abril empiecen las obras de acondicionamiento
del Paseo, que van a durar un año o año i medio,
y que evidentemente dará otra imagen a nuestra
ciudad53.

Gairebé quan es complia l’any d’aquestes
paraules, la mateixa publicació anunciava
el conveni signat entre l’Ajuntament de
Castelldefels i la “Dirección General de Puertos
y Costas del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo” per tal d’executar les obres del
projecte de la primera fase del Passeig Marítim
de la costa de Castelldefels54.
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Una mica més tard, el novembre de 1991,
es parla de la mateixa obra dient que “la llum
verda s’ha encès perquè les obres s’iniciïn”55. I
això es diu, explica l’alcalde, donat que s’havia
aprovat l’adjudicació de les obres del tram I - vial
aparcament del Passeig Marítim a l’empresa
Huarte S.A. per un import de 569.000.000
pessetes com a resultat de la tria entre les dinou
empreses que optaven a l’execució de les obres.
Aquesta decisió havia estat presa en el ple
municipal celebrat el 31 d’octubre de 1991.
Les obres exigien tirar a terra part de les
instal·lacions de platja conegudes com a
“xiringuitos”. La notícia d’aquest enderroc
arribava en plena temporada estiuenca: “el dia
set de juliol passat (de 1992) la Demarcació de
Costes de Catalunya, depenent del Ministeri
d’Obres Públiques Transports (MOPT) va iniciar
l’enderroc dels establiments situats a
primera línia de mar del passeig Marítim de
Castelldefels. Trenta establiments situats entre
el carrer Tretze i el terme municipal de Gavà
van ser enderrocats amb l’objectiu d’acomplir la
Llei de Costes del 1988, i per poder continuar
les obres de construcció del futur Passeig
Marítim de Castelldefels”56. Aquest punt no va
ser fàcil i, de fet, la Policia Nacional va fer acte
de presència per evitar possibles aldarulls,
gairebé cent-cinquanta treballadors del sector
serveis quedaven sense feina de cop. Les
obres, però, no s’aturarien i el Passeig ocuparia
portada en la publicació municipal l’abril de

1993; en pàgines de l’interior hi havia el
comentari de l’alcalde Marina: “ja en podem
veure una de les zones gairebé enllestida”57.
Es referia a la zona de pas dels cotxes i la
d’aparcament, aquella que calia que financiès
el propi Ajuntament. S’aprofitava l’ocasió, però,
per a dir que la que depenia del Ministeri d’Obres
Públiques –la de la zona de passeig per a
vianants amb els nous establiments de primera
línia de mar– aviat era previst de ser iniciada
també. La descripció de la zona de passeig amb
les àrees “singulars” ens obliga a portar al detall
la descripció formal i la corresponent justificació
del que s’havia projectat:
”El passeig per a vianants (…) es situa entre
el vial rodat-aparcament i la platja, i una mica
enlairat. Té una amplada prevista de 11’5 m. i
és la zona destinada a passeig per a vianants,
circulació de bicicletes, i a accés als nous
‘xiringuitos’ i a la platja. S’hi plantaran tres fileres
de palmeres, una d’elles enanes i s’hi instal·larà
mobiliari urbà i enllumenat, bancs, papereres,
etc.”58.
En aquest moment, dels xiringuitos es fa
una precisió dient que seran tretze en total, però
la previsió no serà ajustada al que la realitat
imposarà després. Tampoc en veurem al llarg
del passeig la triple filera de palmeres que ens
acaben d’anunciar. Altres coses previstes en
relació al passeig seran les passeres per a
vianants que endinsen el públic de la platja cap
a l’aigua i per sobre de la sorra. Al lloc on
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s’iniciaven aquests accessos cap a la vora del
mar eren previstes ja les bateries de dutxes.
De les àrees singulars cal subratllar que es
farien tres en total en la fase de remodelació
del passeig que expliquem ara. Aquestes àrees
reben el qualificatiu de “singulars” en atenció a
la seva estructura formal i al volum d’activitats i
ús que podrien acollir. Veiem un extracte de la
seva descripció:
“La primera, se situa enfront del C/11. Té una
superfície aproximada de 4 Ha. I significarà la
construcció d’un parc urbà, estretament lligat
a pla platja i on s’ubicaran equipaments
relacionats amb els esports nàutics. Un passeig
per a vianants el travessa pel bell mig, i
comunica el C/11 amb la platja i continua
endinsant-se al mar 180m. conformant un ‘Pier’,
passarel·la sobre estructura palafítica (…).
La segona actuació se situa enfront del C/17,
lloc estratègic perquè és la confluència amb
molts vials importants que conformen
l’estructura urbana del Barri de la Pineda amb
el ‘Passeig Marítim’: és la Plaça. També
estretament lligada a la platja, té una dimensió,
té una superfície de 0’5 Ha. Per la seva posició,
dimensió i configuració esdevindrà un espai
adient per realitzar-hi manifestacions
col·lectives, grans i petites festes populars,
concerts, espectacles. Enmig d’un palmerar
plantat geomètricament, se situa una gradaescenari de funció ambivalent. En els extrems
es troba una zona de jocs infantils i una torre
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d’il·luminació de la plaça i de la platja que alhora
és, l’element emblemàtic que permet identificar
des de lluny la situació de la ‘Plaça Central’ (…).
La tercera i última actuació, se situa al final
del Passeig Marítim, al límit del terme amb
Gavà. És el ‘Parc de les Dunes’. Aquest Parc
forma un ecosistema, caracteritzat per
l’existència de les dunes, conseqüència de
l’acció del vent, els pins i la vegetació autòctona.
Té una significació especial que el diferencia
de les altres àrees singulars. El passeig per a
vianants acaba en arribar al parc i es transforma
en una vorera que incorporada al passeig rodat,
voreja el parc pel costat Nord fins a enllaçar
amb el de Gavà. Així la relació del parc amb la
platja és encara més estreta i es crea una zona
de pineda i platja en estat natural protegida de
l’ús massiu i trafegós de la resta del Passeig
Marítim”59.
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Sense que tot el que s’ha descrit estigués
enllestit –sobretot pel que fa al Parc de les
Dunes, ja que trigarà molt a veure’s finalitzat–
es va inaugurar la primera fase de les obres del
remodelat Passeig Marítim el dia 11 de maig
de 1993. L’assistència del ministre Josep
Borrell, encarregat de la cartera d’Obres
Públiques i Transports va deixar paraules amb
les que es comprometia a una dotació
econòmica de 2.500 milions de pessetes que
havien de permetre enllestir “tot” el Passeig
Marítim. Durant la visita, a més, “Borrell va
destacar el fet de l’increment turístic que han
obtingut totes les ciutats on s’ha recuperat
la façana marítima” 60. La referència en els
parlaments al que calia fer en el futur no es va
deixar de banda i, així, es parlà de què calia
esperar una tramitació jurídica per tirar a terra
més de trenta xiringuitos que encara es
mantenien dempeus. El ministre estimava en
un parell de mesos el que trigaria a fer-se el
necessari en aquest sentit. Durant l’estiu, a
banda de la inauguració oficial, la Plaça de les
Palmeres es va batejar com a lloc per a la
realització d’activitats populars durant la Festa
del Mar del juliol. Davant d’ella es van fer els
focs artificials corresponents i en ella es van
dur a terme actuacions musicals. La nova
ubicació, diu la crònica “va superar amb escreix
l’aprovat per a les properes actuacions musicals
a realitzar en aquell lloc”61.
El novembre de 1994 es pot anunciar al
butlletí municipal l’execució immediata del
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passeig per a vianants des del límit de Gavà
fins al carrer Set; les obres comportaven
l’enderroc dels xiringuitos que romanien
dempeus, recorda igualment la notícia 62 .
D’aquestes construccions en sabrem l’agost de
1995; llavors es diu que continua el seu
enderroc63 .
L’endarreriment de les actuacions previstes
farà, tot plegat, que sigui només el setembre
de 1995 que es pugui parlar d’acord pel que fa
al disseny del que es destina a vianants en el
passeig Marítim64. En aquest moment ja es parla
també de l’adjudicació de l’execució del projecte,
que recaigué sobre l’empresa Cubiertas
Societat Anònima. De les obres que es
desprenen del pactat es donarà notícia l’octubre
de 199565.
Feta la remodelació, la ciutat de Castelldefels
va rebre un accèssit per a la seva platja per “la
qualitat de serveis de la platja de Castelldefels”,
concretament pel que fa als accessos66.

99

100

101

102

103

Amb la fase 1 del nou Passeig Marítim en
funcionament
Des de la inauguració de la fase 1 del
Passeig Marítim de Castelldefels, el 1993 en
un primer moment, l’aspecte del front de platja
de Castelldefels ha canviat radicalment67. Les
noves característiques de la primera línia de mar
han fet d’aquest espai, ubicat en el sector que
Jordi Navarro anomenava de “la Pineda”68, una
zona presa per la ciutadania com a un lloc
d’esbarjo durant tot l’any i on es celebren moltes
manifestacions lúdiques i culturals al llarg de
les diferents estacions. Una manera de mostrar
el dinamisme que ha tingut darrerament la zona
és fer un seguiment del que constaten les
publicacions locals. Això no és fruit de l’atzar.
Amb el remodelat passeig, les autoritats del
consistori local es van preocupar per tenir un
estudi de les possibilitats de dinamització del
front marítim69. L’estudi tractà de tot el front de
platja. De la zona que ja estava remodelada, o
a punt per a ser-ho, en destacaven els usos del
Parc de les Dunes –inacabat –, la Plaça de les
Palmeres i el Parc dels Pins.

Del Parc de les Dunes, el “treball de
Consultur concep aquest ambient com a espai
natural, és a dir, de preservació de les dunes i
de millora de la qualitat mediambiental de pla
platja. A partir d’aquest criteri, donada la seva
protecció visual i privacitat, es proposa per a la
zona l’establiment d’una platja nudista. Com a
alternativa a aquesta proposta s’apunta
la possibilitat de dedicar aquest parc al
modelisme”. Respecte de la Plaça de les
Palmeres direm que “per a aquest espai, l’anàlisi
proposa la celebració d’actuacions culturals
tradicionals, com ara ballades de sardanes,
correfocs, trobades de gegants, havaneres o
plantades de castells. També apunta l’ús de la
plaça com a auditori: concerts massius, teatre,
animació infantil, música clàssica”. Pel que fa
al Parc dels Pins “l’estudi subratlla la seva
ubicació estratègica i l’excel·lent connexió amb
el centre. Entre d’altres activitats, es proposa
la instal·lació d’un ‘tren a vapor viu’, un parc
infantil, un circuit d’educació viària, estables
amb cavalls i camells, lloguer de bicicletes, o
un circuit per a cotxes i avions teledirigits”.

104

Entre la proposta de futur i el que es té a
l’estiu del mateix any de l’estudi vist hi haurà
diferències. El juny de 1997 podem disposar
del recompte dels serveis i equipaments del
conjunt global de la platja que es poden oferir.
Pel que fa als equipaments hi ha: 40 dutxes,
250 papereres, dues àrees de jocs, nou cabines
sanitàries, vint-i-dos quioscs de gelats i
begudes, quatre panels informatius i un equip
de manteniment d’equipament en vehicle 4x4.
Caldria destacar, com a fet positiu que atany a
l’oci i turisme, la instal·lació d’una Biblioteca a
la Platja que, durant els mesos de juliol i agost,
oferirà des d’un mòdul prefabricat al Parc dels
Pins “un fondo bibliográfico de libros, discos
compactos, revistas y periódicos. Ludoteca i
actividades diversas”70. La platja de la localitat
que oferia aquests serveis es beneficiava de
part dels 130 milions de pessetes que la
Diputació destinava aquell any. El conveni la
dotaria de “material de socors”71 mentre que,
d’altra banda, aquell mateix estiu, es veuria
dinamitzada per diferents esdeveniments72.
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Malgrat el bon funcionament de les instal·lacions
i la satisfacció que es respirava per la resposta
ciutadana a les iniciatives dutes a terme durant
l’estiu del 1997, arribarà un moment per a les
lamentacions. Així, el febrer 1998 es denunciarà,
per part del grup municipal socialista, la
paralització de les obres del Passeig Marítim
i concessió d’ús per a la instal·lació de
xiringuitos73. Un tira i arronsa per a la conclusió
del Passeig, malauradament, havia començat.
De tota manera, el que ja estava fet, donava
cabuda a interessants esdeveniments com ara
la trobada de més de 700 autocaravanes que
hi van fer estada, l’abril del 1998, en la zona
d’aparcament del tram del passeig que ja havia
estat condicionat74. Sobre la sorra, però també
en la zona que havia estat arranjada, es
desenvoluparia un altre concentració destinada
a portar molta gent cap a la zona litoral: la Festa
del Mar, festa totalment renovada a partir de
l’antiga tradició de les celebracions entorn la
festivitat de Nostra Senyora del Carme. I és que
ara, tal com deia el Butlletí, “Castelldefels vol
crear una nova festa participativa, diferent i amb
singularitat pròpia”75, l’acte més significatiu i que
tindrà més continuïtat en els anys següents serà
el desembarcament de pirates a la platja76; del
primer que es va desenvolupar, però, es dirà
que va ser un que marcà història77. Passades
les activitats pròpies de l’estiu, l’actualitat del
passeig tornava a estar en mans de la política.
El titular d’un llarg article a la revista editada pel
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consistori ho deixa clar: “El Ministerio de Medio
Ambiente bloquea la continuación del Paseo
Marítimo”; en entradetes que permeten seguir
l’entrevista que es feia al que llavors era l’alcalde
de la localitat, Agustín Marina, es podia detactar
el punt de tensió que s’havia assolit i part de
les seves raons: “Es irreversible que la
concesión de chiringuitos será de ocho y no de
trece, contra lo que se había proyectado”; “La
Dirección de Costas rechaza la construcción de
un lago de laminación en el parque que unirá
los paseos de Gavà y Castelldefels”; “El
Ministerio imposibilita que en el futuro continúe
el paseo peatonal hacia les Botigues en la
playa”; “Supongo que la señora ministra vendrá
a inaugurar la primera fase, pero inaugurará ella
sola o con sus amigos. Yo no voy a asistir”78.
Havien de passar unes eleccions municipals
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després d’aquestes declaracions. Llavors es
veurà novament l’alcalde, reelegit, carregant
sobre la mateixa qüestió: “Hay que recuperar
la fachada marítima: Es imprescindible que el
Ministerio de Medio Ambiente comprenda que es
fundamental para el desarrollo de la ciudad”79.
Durant la temporada en que produeix aquesta
declaració, una vegada arribat l’estiu, la platja
tornava a acollir, “per vuitè any consecutiu” la
Biblioteca al Parc dels Pins80, per cinquena vegada,
el parc Moviplaya instal·lat per Telefónica81 i,
com és habitual, s’introduien millores en punts
concrets; es parla, per exemple, de la resposta
a la “demanda dels banyistes a zones com la de
la plaça de les Palmeres”82, que ara s’omplen
tant com altres sectors escollits tradicionalment
per al gaudi del mar com, i cita el mateix article,
“la zona dels Banys o del Baixador”.
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Els xiringuitos de la fase 1
Fins el febrer del 2000 la ciutadania de
Castelldefels no tindrà clar el nombre de
xiringuitos que acollirà la primera fase del
remodelat passeig Marítim. Més amunt hem vist
que ja s’anunciava una retallada respecte del
que s’havia previst per part de l’Ajuntament. La
notícia del 2000 fila més prim i indica que seran
set les construccions que s’esperen realitzar.
Cadascuna de les construccions tindrà 150
metres quadrats de superfície, 100 dels quals
seran coberts i s’aixecarien entre la calçada per
a vehicles i el passeig per a vianants83. Sense
que es disposi d’aquestes instal·lacions, d’altra
banda, la zona de vianants serà emprada per a
la ubicació de construccions prefabricades
desmontables. Ens referim a els estands de la
Fira del Comerç que, en la seva dotzena edició,
canviava d’ubicació per a prendre l’espai del
front marítim de l’entorn de la Plaça de les
Palmeres entre els dies 9 i 11 de juny del 2000.
Com veiem, s’optimitzava l’ús de la construcció
del passeig en la seva primera fase 84. Els
xiringuitos que s’aixecaran sobre la mateixa zona
“dura” del passeig que ocupà la Fira s’arribaran
a utilitzar el 2002. Finalment van ser set els
establiments d’aquest tipus i van ser construïts
entre els carrers 9 i el parc de les Dunes.
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Cadascun d’ells disposa d’uns cent metres
quadrats edificats i uns altres cent de terrassa85.
Seran presentats en portada del Butlletí el
juliol, de 2002: “Els xiringuitos ja són una
realitat”86,altres equipaments de la platja també
seran destacats (al marge de la zona on s’hagin
desplegat): 975 metres de pasarel·les de fusta
al llarg de tota la platja, una addicional de
desenrotllable fins a la línia de l’aigua per a
discapacitats motrius; 69 dutxes i rentapeus…87.

118

119

El parc de les Dunes
Hem pogut saber, pel que hem llegit més
amunt, que la idea inicial del Parc de les Dunes
havia de tenir un estany de laminació i que, les
autoritats ministerials no hi van donar suport.
Cal veure, doncs, com es resol la construcció
del citat parc, el que Castelldefels havia de tenir,
en el front marítim, a tocar del límit municipal
amb Gavà. Són 28.000 metres quadrats els
afectats per aquest espai que havia quedat
pendent d’enllestir. És novament el Butlletí de
Castelldefels una bona font d’informació de la
proposta. Tindrem accés a les explicacions que
donava el tinent d’alcalde d’Urbanisme, José
Manuel Pavón:
El nou espai públic tenia per objectiu la
connexió entre el tram més oriental del Passeig
Marítim de Castelldefels i el corresponent al del
terme municipal de Gavà. Aquesta es faria
mitjançant un parc en el que es deixava
d’utilitzar la pedra com a paviment per a donar
peu a l’ús de la fusta, que prendria un camí
sinuós d’uns quatre metres d’amplada i que
havia de discórrer per sobre de la vegetació
característica de l’ecosistema que es volia
recuperar; aquesta era la idea tal com es
presentava inicialment88. Del parc de les Dunes
veurem més endavant, en el cos d’un article
del butlletí municipal, la satisfacció amb que es
parla de la recuperació de l’ecosistema
característic del litoral de Castelldefels que,
segons es diu, s’havia degradat com a

conseqüència del creixement urbanístic de la
dècada de 196089. Amb l’actuació a un dels
extrems del passeig Marítim, que servirà de
nexe amb el de Gavà, es restablia el sistema
dunar amb la seva vegetació característica.
L’arrenjament i replantació en el conjunt havia
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de ser notòria. L’obra era dirigida per l’arquitecte
Xavier Nogués de Haro. El cost econòmic era
proper al milió d’euros. El novembre de 2002
l’espai mereix el titular de portada del Butlletí
municipal -“S’inaugura el parc de les Dunes”- i
un reportatge a l’interior on s’explica, novament,

la filosofia de l’actuació: “El projecte ha consistit
en la connexió del primer tram del passeig
Marítim de Gavà i el primer tram del passeig
Marítim de Castelldefels, tot recuperant la
pineda situada cap a l’interior del passeig. A la
zona de la platja s’ha consolidat, així mateix,
una formació de dunes. La connexió del final

del Passeig Marítim de Castelldefels amb el
passeig Marítim de Gavà es produeix endarrerint
la línia de la vora exterior del nou tram per a
evitar l’ocupació del domini públic. Tan sols s’ha
actuat sobre la platja per regenerar la topografia
dunar com a base per a la recuperació de la
vegetació psamòfila dels fronts litorals. Així
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mateix, s’ha creat un camí intermig amb peces
prefabricades de formigó. Aquest camí farà les
funcions de delimitador entre les grans dunes.
També s’ha realitzat un camí de sauló entre les
pinedes i la construcció de tarimes i plataformes
de fusta”90.
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8.2. El projecte de la fase 2
Abans de veure com es desenvolupa
efectivament la remodelació del sector, caldria
recordar, com a curiositat, el que preveia un
estudi per a la part de platja que se’n
veurà afectada, ja citat, que va encarregar
l’Ajuntament. Per a la zona de la fase dos es
veia factible i aconsellable l’aixecament d’un
parell de noves instal·lacions: sala polivalent o
complex lúdic. També es plantejava destinar un
espai proper al Club Nàutic per a fer pistes de
volei-platja amb graderies desmuntables.
Igualment es feia la proposta de constitució d’un
centre institucional que coordinés tota l’oferta
d’esports aquàtics del municipi en una “Escola
de Mar”91. L’estudi res no preveia en el sentit de
fer un passeig per davant les edificacions que
ocupaven la primera línia de mar en aquest
sector. Tot i que d’això no se’n parlava, el tema
sortirà més endavant. En aquest sentit és força
interessant recuperar les paraules que el març
del 1999 pronunciava Agustín Marina, llavors
alcalde, i que deixen veure les dificultats amb
les que la segona fase de les obres del Passeig
es trobarien: “Esta cuestión es la más
preocupante. Verbalmente, el director general
de Costas me dijo que no habrá más paseos
marítimos en Castelldefels. Esto implica la
imposibilidad de continuar con las dos fases
que faltan para abrir la ciudad al mar. Nos han

hecho saber que, si queremos hacer el paseo,
debemos hacer expropiaciones de terrenos en
la zona marítimo terrestre. Es decir, expropiar
todas las edificaciones que hay desde los
apartamentos Marfina hasta el final del término
municipal. Así que se imposibilita cualquier
actuación al respecto. Hay un impedimento
jurídico evidente, porque estos edificios están
legalmente construidos, son propiedades
registradas, están perfectamente legalizados”92.
Semblava, doncs, tancada la possibilitat de
continuar el passeig Marítim cap al sud-oest de
la manera que s’havia previst, i tal com
argumentava el batlle, que deia: “la ubicación
de un paseo peatonal en la zona de la arena
es lo más sensato, porque no perjudica a la
playa”93. Cal, en aquest moment, recordar la
problemàtica, però, que tenen els veïns de la
zona, almenys com algun dels representants
polítics ho han plantejat. Un d’ells ho feia palès
en aquests termes:
“La precariedad en que se encuentran las
fincas de primera línea de mar entre Bañosca y
Gavà. Afectados por una deslinde por las
servidumbres de tránsito y protección,
reguladas en la Ley de Costas, los propietarios
solicitan, con insistencia pero sin éxito, un nuevo
deslinde, y que con ocasión de la construcción
del Paseo Marítimo nuestras autoridades
municipales planteen sin más demoras el tema
ante la Dirección General de Costas”94.
Encara que per a aquests problemes no
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semblava arribar una solució clara, de la platja,
any rere any, es podia dir que anava millorant
d’aspecte i serveis. L’estiu del 2003, es
comptabilitzen 66 dutxes, 15 rentapeus, 111
papereres, 1577 metres de pasarel·les, 23
senyals informatives, 2 torres de vigilància, 9
cabines sanitàries i 2 àrees de jocs infantils95.
No es parla de cap “deslinde” en el sentit que
hem vist més amunt, però a la platja, el 2003,
se la divideix en sis sectors operatius o
d’actuació “per tal de localitzar d’una manera
més àgil els usuaris que tinguin qualsevol tipus
de problema”96. A cada sector s’instal·laren
marquesines informatives. Passats dos estius,
a l’octubre de 2005, es fa saber a la ciutadania
que Castelldefels obté la llum verda per a la
prolongació del passeig Marítim. Un ampli
reportatge del Butlletí municipal en dona els
detalls 97. Transcribim part del que és més
significatiu:
“La segunda fase del Paseo Marítimo de
Castelldefels comprende la construcción de un
paseo peatonal de 1.950 metros de longitud
y 5 metros de ancho entre la calle 9 y la calle
República Argentina, el cual discurrirá entre las
casas y el espacio de arena haciendo zig-zag,
y con diferentes tratamientos (…) La propuesta
ordena el paseo en función de los accesos,
reflejando la estructura de la trama urbana y la
jerarquía de sus ejes. Todas las calles
transversales se urbanizarán con bancos,
papeleras, duchas, limpapiés y áreas de juego.

Cuando se encuentren con la arena, las calles
se estirarán en forma de grandes rampas para
enlazar el paso propiamente dicho, el cual
discurrirá sobre la playa, separado de los
edificios a una distancia entre 7 y 10 metros.
En los accesos principales, donde se prevé más
uso, se crean unas zonas de estancia
conformadas por las plataformas de madera y
la plantación de palmeras como referencia
vertical. El paseo propiamente dicho es una
pasarela sobre la arena conformado con piezas
de hormigón prefabricado depositadas sobre
una base de arena que tendrá una anchura de
5 metros. Esta pasarela marca el límite, por el
lado de mar, de la zona de generación de dunas
consolidadas con vegetación autóctona. En la
zona interior, entre la pasarela y las casas, la
vegetación tiene un carácter más urbano, y está
conformada por arbustos y dispuesta de una
forma más selectiva y ordenada”.
El projecte, redactat per la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
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hauria de ser finançat completament pel
Ministeri de Medi Ambient; ell haurà de fer front
als sis milions i mig d’euros amb què s’ha xifrat
la despesa necessària.
Encara que només sobre el paper, el projecte
era engrescador per tal d’aconseguir un gran
passeig davant el mar. Abans de posar-se a
treballar en l’execució del projecte, alguna cosa
animava encara més a fer-ho. El 2006
Castelldefels rebia per la seva platja el
reconeixement d’una bandera blava per la seva
qualitat ambiental. Això suposava un impuls al
que quedava per fer: “El guardó suposa un
estímul més per a dur a terme la segona fase
del projecte d’urbanització del passeig Marítim
de vianants en el tram comprés entre el carrer
9bis i l’avinguda República Argentina”98. A més
d’aquesta referència a l’estímul, s’aprofitava per
a recordar que les obres les havia d’executar el
Ministeri de Medi Ambient. S’anhelava que
comencessin a finals del 2006, cosa que no
succeirà, com veurem. En un prospecte editat
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per l’Ajuntament de la ciutat l’any 2007 els ànims
no defalleixen. En l’apartat “Tu i jo tenim una
gran ciutat” (el primer després de les paraules
de salutació de l’alcalde), del que es parla primer
és, precisament, del nou passeig encara per
fer. Citem: “Treballem per tenir el passeig
marítim més llarg de Catalunya. Castelldefels
disposa d’un llarg passeig marítim que durant
tot l’any convida a passejar a la vora de la platja
o a gaudir d’una estona asseguts mirant el mar.
Ara, posem en marxa la construcció de la
segona fase d’aquest passeig, un projecte en
què destaquen la qualitat i el respecte pel medi
ambient”99. En la mateixa publicació es parla
d’un “gran projecte de qualitat”, del “respecte
pel medi ambient” i de la “renovació de l’entorn”.

Una nova publicació mensual de periodicitat
mensual que substituí el Butlletí de Castelldefels
parlarà, el mes d’abril de 2007, novament del
projecte en termes semblants: “Ben aviat es
posaran en marxa les obres de la segona fase
d’aquest passeig. Es tracta d’un projecte en el
què es prima la qualitat i el respecte pel medi
ambient”100. El setembre de 2007, a la mateixa
publicació, s’insisteix sobre el tema en un article
titulat “Adjudicada la obra de la segunda fase
del Paseo Marítimo”101. Moltes de les coses que
es diuen són reiteratives. El que hem vist com a
novetat, però, és que es parli d’una signatura de
l’acta del replanteig d’inici d’obra amb l’objectiu,
diu l’article, de tenir l’obra acabada abans del
començament de la temporada de bany del 2008.
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8.3 Anuncis i preocupacions per a la fase 3
Abans de començar a parlar de la possible
remodelació del front marítim de Castelldefels
en el sector que va des de l’alçada del Baixador
al terme municipal de Sitges no es pot deixar
de recordar, ni que sigui breument, l’intent
d’omplir, amb un gran hotel, un buit de dos-cents
metres lineals en aquest front. La idea s’havia
de “vendre” com a una gran aportació i, així
s’intentava fer des del butlletí municipal: “El
edificio destacaría por su singularidad.
Precisamente, este ha sido uno de los objetivos
que ha perseguido el Ayuntamiento y que ha
sido condición sine qua non para dar el visto
bueno al anteproyecto presentado por los
promotores del equipamiento: que se tratara de
una edificación con personalidad propia y que
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contribuyera a mejorar arquitectónicamente la
zona del paseo Marítimo en Baixador (…) Desde
un punto de vista urbanístico la reordenación
de este espacio permitiría completar la fachada
marítima de la ciudad”102.
L’abril de 2007 la revista municipal El Castell
apuntarà ja cap al projecte de la fase 3. Com a
explicació d’una il·lustració llegim: “El plànol
mostra l’àmbit d’actuació de les dues fases que
resten pendents de realització del passeig
Marítim”. Efectivament, abans de fer-se efectiu el
que s’havia projectat com a fase 2, es comença
a parlar de la tercera fase. En concret, també es pot
llegir d’aquesta fase “entre Baixador i Botigues”:
“Amb les fases 2 i 3 finalitzen les millores del
passeig i el front litoral de la ciutat”103.
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Més endavant, encara sense fer-se realitat
el somni de la remodelació de la fase 3, la
publicació citada ens mostrarà fotografies del
tram del passeig que espera ser remodelat
alhora que ens parlava d’ell com a “un escenario
de película”104. La cosa té la seva explicació en
el fet que, efectivament, s’havien rodat en
aquesta zona molts espots i pel·lícules. En
aquest sentit, per exemple, convé recordar les

raons que en donava el director de cinema Cesc
Gay quan se li preguntà per les potencialitats
que va veure a la ciutat de Castelldefels per
a rodar escenes de la pel·lícula Krámpack, de
l’any 2000. Digué: “Que era lo más parecido a
Miami”105.
El setembre de 2007, el Tinent d’Alcalde
d’Urbanisme i Obres, deia, després de parlar
de la fase 2 del passeig, “Perquè l’objectiu final
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és que tota la platja compti amb un passeig
Marítim apte per gaudir-ne, des d’aquest mateix
moment ja ens posem a treballar per tal que la
tercera i darrera fase esdevingui una realitat”106.
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8.4. La realització efectiva de la fase 2.
Amb data de 20 de gener de 2008 l’únic indici
de la imminència de les obres de la darrera
actuació relativa a la fase 2 es reflectia en la
presència del cartell anunciador de les obres i
la presència de maquinària. Finalment es
desencallà la situació i, el març de l’any 2008,
començaren els treballs per a realitzar l’obra
fins a finalitzar la fase 2. L’execució va ser dirigida
i finançada pel Ministeri del Medi Ambient,
sobre un projecte realitzat per la Mancomunitat
de Municipis de Barcelona. Quan es parlà de
la finalització de l’obra, des de la publicació
elaborada des de l’Ajuntament es transmetia:
“Los trabajos han incluido la instalación de
duchas y lavapiés, zonas de recreo con
palmeras en los principales accesos, y
mobiliario urbano. Estos accesos se prolongan
en anchas rampas de madera que alcanzan la
orilla y que cruzan el paseo para peatones
propiamente dicho. Con una anchura de cinco
metros, el paseo discurre a una distancia de
entre 7 y 10 metros de los edificios de la primera
línea de playa, sobre la arena. En función de
los cruces con las calles perpendiculares al
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paseo, se han empleado distintos tratamientos
y superficies.
El recorrido transita entre las dunas, cuya
vegetación autóctona se ha respetado, tratando
de integrarse en el paisaje.(…)
En cuanto a su anchura, el Ayuntamiento
manifestó durante la redacción del proyecto al
Ministerio de Medio Ambiente su deseo de que
fuera más ancho (pedía ocho metros de anchura
en lugar de los cinco metros con los que se ha
ejecutado). El Ministerio se negó alegando que
se trataba de una zona de dominio marítimo
que había que respetar al máximo”107.
El mateix mitjà, una altra vegada, recordarà
bona part de les característiques de l’actuació
urbanística sobre la platja amb motiu de donar
notícia de la seva inauguració oficial. Llavors,
però, també se’n fa ressó de les mancances:
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“La segunda fase del paseo marítimo de
Castelldefels ha consistido en la construcción
de un paseo para peatones de 1.950 metros de
largo y 5 de ancho en el tramo que va desde la
calle 9 hasta la avenida de la República
Argentina. La anchura del paseo establecida por
el Ministerio de Medio Ambiente dificulta la
convivencia entre peatones, ciclistas y
patinadores. Durante los primeros días se
registraron algunos incidentes y por ello, y de
manera preventiva, el Ayuntamiento ha
colocado carteles restringiendo el uso de
bibicletas y patines, mientras estudia una
solución que facilite esos usos sin menoscabar
la seguridad de los peatones. La solución, que
será debidamente anunciada y señalizada,
podría pasar por limitar las restricciones a
determinadas épocas y en horarios concretos
en los que se registra una mayor presencia de
peatones en el paseo”108.
Després de dos estius en què es va poder
gaudir del passeig, amb les oportunes mesures
per a la convivència entre peatons i altres
usuaris, l’alcalde de la ciutat, en farà la següent
valoració de la prolongació: “Sé que és una
actuació que ha generat algunes opinions
contràries, però estic satisfet del resultat tenint
en compte les limitacions que ens havien
imposat”109.
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A tall de conclusió
En el moment d’iniciar el nostre treball érem
conscients de la dificultat que suposava fer un
seguiment històrico-evolutiu de l’aspecte que
presentava la platja de Castelldefels des del
punt de vista de la seva urbanització. El fet de
la irrupció del fenomen del turisme el preníem
com a punt de partença per a fer l’anàlisi del
traçat d’un eix urbà tan important com ara el
Passeig Marítim. Després de fet el repàs històric
hem constatat com les expectatives
mediàtiques del delejat passeig anaven baixant
a mida que passaven els anys. En els darrers
temps, l’execució de la remodelació del Passeig
Marítim, en les dues primeres fases, ha estat
plena d’entrebancs. La seva darrera planificació
global, el 1987, s’ha vist feta realitat amb gran
lentitud i només de manera parcial. Després
de vint anys d’espera pacient només s’havia
arribat a executar la fase 1. Les altres dues
fases, llavors ja previstes, ni tan sols havien
estat iniciades vint anys després. Per sort, però,
s’enllestí la fase 2 a partir de la primavera del
2008.
Avaluem el resultat. S’ha passat d’un
projecte que comptava amb centres sanitaris i
d’assistència primària i grans complexos
esportius, a un passeig Marítim menys

ambiciós, un passeig amb dos parcs, una plaça,
restaurants, xiringuitos i quioscos, que ja teníem
a la fase 1. A aquest, com a perllongació, se li
ha afegit una via de pas d’implantació poc
agressiva amb el medi que discorre per la sorra
i que, sigui com sigui, aconsegueix un continu
per resseguir el front marítim de Castelldefels.
Hores d’ara, però, el Passeig Marítim, entre el
carrer de la República Argentina i el carrer de la
Cova Fumada, presenta només una amplada
de 5 metres; al llarg de 1.163 metres, d’asfalt
convencional. Té una filera de 26 palmeres
plantades cada 8 m. Cadascuna de les bases
on són plantats aquests arbres ocupa un espai
de 2x2 m, és a dir 4 m²; el mateix tram també
està dotat de 34 fanals, papereres, bancs... i
instal·lacions de serveis elèctrics. La reducció
efectiva de l’ample de pas és evident. Per a la
fase 3, tal com hem vist en el corresponent
apartat, ja s’havia previst l’eixamplament del
tram fins a 11 metres per la banda de mar, des
de l’agost de 1987; però finalment no es va
emprendre la reforma per la prohibició de la Llei
de Costes. Ara bé, és evident que seria
convenient una remodelació per tal que el
passeig Marítim més llarg de Catalunya
aconsegueixi l’amplada que li seria adient.
Fent una anàlisi objectiva, ara sense pensar
en totes les dificultats superades i per superar,
i centrant-nos únicament en el resultat de
l’actual passeig, podríem dir que la història ens
ha deixat una transformació de la natura on no
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sempre s’ha respectat el sistema dunar, flora o
fauna autòctona, però que, tot i així, ens dóna
l’oportunitat de resseguir d’una forma contínua
i agradable més de sis quilòmetres de litoral
mediterrani a peu i transports sostenibles.
Encara que semblaria que tenim,
simplement, només una via de circulació de
vianants sense presa, el fet és que, mitjançant
actuacions d’urbanisme, arquitectura i
paisatgisme més o menys adients, s’ha
aconseguit fer, del Passeig Marítim de
Castelldefels, un lloc amb prou qualitat de
llindars i espaiament bo. És també en aquests
racons annexes, on el passeig ens endinsa i
ens descobreix ombres projectades per la
natura, on cal aprofitar per estar, parlar,
reflexionar, fer vida i gaudir amb tota llibertat de
la tranquil·litat i l’harmonia que sutilment una
frontera, com és el mar, ens regala.
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