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PREÀMBUL
Les pàgines que segueixen pretenen descriure la situació dels barris de Les Borrelles,
Les Torres i Salicar. Són fruit del treball d’observació efectuat sobre el terreny, de la
recopilació d’informacions sensibles i del recull de l’opinió dels veïns en reunions
celebrades la primavera de 2.017.
Al moment de donar forma a aquestes informacions se’ns ha presentat el dubte de si
tractar unitàriament o per separat Les Borrelles i les Torres. Encara que històricament
siguin dos barris diferents, cal convenir que geogràficament el “barri” de les Torres ve
a ser com un eixample de les Borrelles, amb qui comparteix la seva ubicació entre la
via del tren i la carretera de Gualba per un cantó i la carretera comarcal C35 per l’altre,
i que, en canvi, resulta separat per la orografia de la part alta de cases unifamiliars d’on
rep el nom. Així sembla que es va entendre quan es va redactar el pla urbanístic que el
defineix i que va crear una trama de carrers i espais lliures que conjuguen
perfectament amb les Borrelles.
No hi ha dubte que el pas del temps anirà consolidant tota aquesta zona com un únic
barri, amb perspectives i necessitats similars, i només la disparitat del seu origen i
evolució, així com les diferències demogràfiques resultants aconsellen de moment a
tractar-los per separat. La resta d’aspectes d’aquests barris les tractarem
conjuntament.
D’altra banda caldria aclarir la denominació correcte d’aquest sector d’eixample, tota
vegada que la de Les Torres és la que tradicionalment rebia l’àrea de cases unifamiliars
al·ludida, al voltant del Centre de Dia. De moment per a diferenciar-lo nosaltres hem
optat per denominar-lo Les Torres (eixample)
Pel que fa al Salicar és, sense cap mena de dubtes, un barri completament diferenciat.
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2 INTRODUCCIÓ BORRELLES-TORRES-SALICAR
Encara que els baris que coneixem amb els noms de les Borrelles i el Salicar no siguin
els més allunyats del centre urbà de Sant Celoni, sí que el seu naixement, en una zona
sense connexió amb el centre i la separació que representa la via del tren, va fer que
tradicionalment fossin considerats com a marginals, una visió compartida pels seus
propis habitants. Avui, després de la construcció de les Torres i amb la millora del seu
accés a la resta del nucli, aquesta consideració gairebé ha desaparegut. Per altra
banda, si bé el pla urbanístic i, sobretot, la cronologia del naixement de cada sector ha
volgut que les tres zones es presentin com entitats diferenciades, la seva disposició
geogràfica convida a entendre aquest sector del poble com un ens quasi únic,
especialment pel que fa a les Torres i les Borrelles.
Les Borrelles —el primer dels tres espais en ser edificat— neix a mitjans del segle
passat com a resposta al ràpid creixement de la població associat a la industrialització
de la conca del Tordera. Així doncs, les arrels de les Borrelles tenen un marcat caràcter
obrer, nodrit, sobretot, de persones immigrades de regions espanyoles del sud.
Ja sigui pel seu aïllament geogràfic o pel caràcter eminentment obrer dels seus
habitants originals, el barri de les Borrelles va tenir durant anys una potent associació
de veïns, que servia de plataforma per activitats locals, incloent una festa major
pròpia. Si bé en el moment de redactar aquest document, aquesta cohesió i activisme
semblen haver quedat molt enrere, alguns moviments recents suggereixen el
renaixement associatiu del barri.
Vist des de l’òptica necessàriament humil del visitant ocasional, les Borrelles es veu un
barri familiar, amb una superfície d’espais de lleure notablement elevada i tranquil,
malgrat la seva proximitat a la carretera, que sembla no molestar especialment als
veïns entrevistats. L’altra cara de la moneda la protagonitza —sobretot— la quasi
absència de comerços, que li dóna un aspecte de barri dormitori i que obliga als seus
habitants a desplaçar-se a altres zones del poble o a les grans superfícies comercials
(Caprabo, Aldi, Lidl...) recentment instal·lades per tal de proveir-se.
Sense solució de continuïtat amb el límit meridional de les Borrelles, s’alça el barri de
les Torres, d’aspecte més modern, però amb les mateixes mancances de vida
comercial i cultural que les Borrelles. A primera vista, es veu un entorn cuidat i tranquil
que incrementa encara més les zones de lleure de les Borrelles. No obstant, la
impressió general és que els seus habitants fan un ús limitat d’aquests espais i tenen
poca tendència a desplaçar-se a les Borrelles amb aquesta finalitat, relegant de nou
l’espai a una funció de dormitori.
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Finalment, la zona coneguda com el Salicar és urbanísticament un altre món. Una illa
de cases unifamiliars annexa al municipi de Sant Celoni, concebuda més com una
urbanització amb el privilegi de la proximitat que com una extensió del municipi. Els
seus habitants, aprecien el caràcter familiar i el cert aïllament residencial que l’espai
havia tingut temps enrere. Avui en dia, l’activitat i el trànsit a la zona s’ha incrementat
notòriament per la construcció dels supermercats i del Burger King. Juntament amb les
Borrelles (i, eventualment, les Torres), el Salicar ha perdut l’oportunitat de gaudir
d’una gran zona verda que connectés la llera dreta del torrent del Pertegàs (coneguda
com el passeig d’en Xumbo) amb la llera esquerra, una gran superfície no edificable
avui en dia convertida en un gris aparcament de camions.

2.1 DELIMITACIONS DELS TRES BARRIS
Els barris de les Borrelles, les Torres i Salicar s’han definit d’acord amb la següent agrupació de
carrers1:

1

•

Les Borrelles: Francesc Fullà “Xumbo”, Joan Maragall, Pla i Daniel, Pius XII, Plaça
Pertegàs, Alfons Moncanut (fins el número 18), Bisbe Irurita, Joan XXIII (fins els números 5 i
8)

•

Les torres: Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Josep Tarradellas, Joan Minuart,
Miquel Martí Pol, Plaça Camps de Sant Nicolau, Alfons Moncanut (del número 20 en
endavant), Joan XXIII (dels numeros 7 i 10 en endavant)

•

Salicar: Passeig Cementiri, Carretera de Gualba, Camí de Taieda, Salicar.

Els carrers sense habitatges ocupats n’han estat exclosos.
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3 LES BORRELLES
3.1 ORIGEN

El barri de les Borrelles va ser la primera actuació pública a Sant Celoni de creació d’un
barri a partir de la urbanització de solars rústics a les afores de la vila. L’actuació, per
les seves característiques d’intervenció urbanística de nova planta i allunyada del casc
urbà, només és equiparable a la de la colònia fabril de la PRF (després AUNDE) d’uns
anys abans, al Pla de Palau a sota del final de l’avinguda de la Pau.
La primera meitat dels anys 50 l’Ajuntament va adquirir uns terrenys a la partida que
es coneixia ja amb el nom de les Borrelles, nom probablement derivat del cognom dels
seus antics propietaris. El 1957 el consistori els va aportar perquè la “Obra Sindical del
Hogar” hi edifiqués 32 habitatges en règim de protecció oficial, i va valorar en 108.000
pessetes aquests terrenys i els honoraris de redacció del projecte. Aquell mateix any
també es va obrir la que seria la seva via principal, el carrer de Joan Maragall.

Els primers blocs en una foto de l’any 1958 (JM.Cortina. Arxiu d’imatges de St.Celoni)

Amb aquesta iniciativa es donava una resposta a la necessitat d’habitatges que es
deixava sentir a la vila, necessitat que va conèixer un important increment arran de
l’onada migratòria de famílies procedents del sud d’Espanya que havia començat uns
anys abans i que s’havia d’estendre durant tota la dècada següent. La inexistència
d’habitatges socials a la vila obligava els nouvinguts a compartir espais i allotjar-se en
condicions deplorables en molt dels casos.
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Les Borrelles s’edificava a la part nord de Sant Celoni, al costat del Pertegàs (el nom
oficial que va rebre la promoció va ser el de “Grupo Partegás”) prop de la carretera de
Gualba, fins poc abans única sortida del poble en direcció cap a Girona i que en aquella
època travessava aquesta riera per un gual, ja que el pont actual no va construir-se fins
després de les riuades de 1971. El traçat de la carretera comarcal – l’actual C35- pel
defora del casc urbà és també obra dels primers seixanta i, per tant, el barri naixia en
l’espai entre aquesta nova via i la carretera de Gualba.
L’espai comprès entre les Borrelles i el casc urbà va ser rústic fins fa pocs anys i dedicat
a usos agrícoles. Per tant aquest barri no tan sols estava allunyat del centre de la vila
sinó que n’estava materialment separat. Allunyament i separació que han estat i són
una de les limitacions més sentides per la seva població.

3.2 DESCRIPCIÓ
El barri de les Borrelles, tal i com està definit a l’apartat de metodologia té una
superfície aproximada de 2,96 ha.

Límits de les Borrelles

Està limitat pel nord per la carretera de Gualba i el riu Pertegàs, per l’est per la
carretera C35, pel sud pel barri de les Torres (Eixample) i per l’Oest per aquest mateix
barri i la carretera de Gualba.
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El carrer de Joan Maragall vist des del pont de la porta de Llevant. Aquesta via és l’element en
relació al qual s’estructura el barri de les Borrelles.

El barri està articulat a partir d’una artèria central, el carrer Joan Maragall, i els carrers
que la creuen, que defineixen cinc illes que llinden amb el Pertegàs mitjançant el
passeig Francesc Fullà “Xumbo” i sis illes a la banda oposada, que limiten amb
l’eixample de les Torres. Es tracta d’illes de petites dimensions de forma quadrada
d’uns 45 metres de costat. Posteriorment dues d’elles, s’han doblat amb el
desenvolupament de l’eixample de les Torres.
Un element interessant en la trama urbana són les dues placetes adjacents a Joan
Maragall per la seva banda sud, configurades pels petits blocs de pisos d’habitatges
protegits sorgits de la urbanització inicial.
Amb la urbanització i construcció del contigu eixample de les Torres, les Borrelles ha
quedat integrat en una unitat més gran sense solució de continuïtat. La connexió entre
les trames urbanes dels dos barris s’ha fet de forma satisfactòria.

3.3 CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
La població censada al barri de les Borrelles és de 335 persones, de les quals 174 són
dones (52%) i 161 homes (48%). La densitat de població estimada és de 113 hab./Ha.
La distribució d’edats dels habitants de les borrelles és força equilibrada, amb un ampli
ventall de població activa i infantil que suggereix un adequat relleu generacional.
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Piràmide poblacional del barri de les Borrelles, tant per dones (esquerra) com homes (dreta).

El 85% dels habitants de les Borrelles són de nacionalitat espanyola. Les nacionalitats
majoritàries de la població restant són la Marroquina (n=21; 6,3%) i la Ucraniana
(n=10; 3,0%).
Xilena; 1

Veneçolana;
1

Ucraniana;
10

Alemanya; 1 Belga; 1

Brasilera; 1
Bulgaresa; 1
Francesa; 1
Gambiana; 4
Italiana; 2

Senegalesa;
5
Salvadoreny
a; 1 Russa; 1
Romanesa; 3

Marroquina;
21

Països
Baixos; 1

Nacionalitats no espanyoles del barri de les Borrelles (en valors absoluts) (N=65)

El nivell d’estudis majoritari dels veïns de les Borrelles és l’educació primària. El
percentatge de persones sense estudis, que tant a Catalunya com al Vallès Oriental es
situa en el 13%, suposa un 16% dels habitants de les Borrelles. Si bé no s’han dut a
terme anàlisis de la inferència, s’observa una petita tendència a un nivell educatiu més
elevat en dones que en homes.
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Altres
Ensenyament superior
Batxillerat, FP i equivalents
ESO
Educació primària
Sense estudis
Menors de 16 anys
0%

5%
Total

10%

15%

Home

20%

25%

30%

35%

40%

Dona

Distribució dels nivells d’estudis a la població total, dones i homes.

3.4 OCUPACIÓ DEL SÒL
El sòl és ocupat majoritàriament per habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars,
excepte l’illa que està més a prop de la carretera C35, banda Pertegàs, que ho és
principalment per tallers i magatzems, usos que també són presents en alguna altra
edificació o en els baixos d’algun dels edificis d’habitatges, a banda del que s’ha dit a
propòsit del límit amb la C35, que representa els únics usos comercials que s’hi poden
trobar.
A notar també que l’illa contigua a aquesta està íntegrament ocupada per una pista
poliesportiva descoberta i un espai dedicat a parc infantil.
Pel que fa al límit amb la C35, a més de la illa esmentada més amunt, el configuren un
comerç de maquinària auxiliar agrícola, un petit establiment hoteler i una benzinera
(BP).
Les zones peatonals creades per les placetes adjacents a Joan Maragall, juntament
amb la zona lúdic-esportiva que envolta el local de l’associació de veïns i el passeig del
xumbo configuren una superfície que podria ser considerada de lleure
d’aproximadament 0,6 Ha (un 21% de la superfície total).
Les Borrelles és un barri gairebé totalment construït. Només cal esmentar una
estructura en el carrer Joan Maragall, corresponent a una promoció aturada de fa
anys, que per les seves dimensions podria donar lloc a una dotzena de pisos i algun
solar lliure de dimensions reduïdes. També fer notar que el pla actual permet la
construcció amb planta baixa i dos pisos del solar actualment ocupat per un jardí
d’infants en el mateix carrer. No hi ha més sòl lliure, el solar darrera les cases de la
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primera illa entrant a aquest carrer des de la carretera de Gualba a la dreta en realitat
cal computar-lo en l’eixample de les Torres.
Per tant, llevat d’aquestes excepcions no cal preveure un creixement futur del barri,
almenys mentre es mantinguin les previsions del POUM actual pel que fa a les plantes
permeses en aquesta zona (majoritàriament Planta baixa + un pis)

3.5 PARC D’HABITATGES
Cal distingir el que va representar la promoció pública original i l’ocupació posterior.
Amb la urbanització inicial es van construir els blocs més característics –8 en total- que
compten amb dues plantes (planta baixa i pis) amb 2 habitatges a cada planta, per
tant 32 habitatges. A banda d’aquests, a cap de poc també se’n van construir 2 d’altres
més convencionals, un dels quals compta amb quaranta habitatges i l’altre amb 16.
Aquests pisos, 88 en total, són, doncs, els més antics de la zona i tenen uns seixanta
anys. Es tracta de pisos modestos de dimensions reduïdes i amb els estandards de
construcció de l’època, molt poc exigents comparats amb l’actualitat. Tanmateix,
l’espai públic generat pels 8 esmentats en primer lloc i la baixa densitat del conjunt
van configurar, ja des del començament, un conjunt no mancat d’atractiu.

Els blocs de la promoció pública inicial tenen 4 habitatges cada un i estan disposats al voltant
d’unes placetes obertes (esquerra). En canvi els blocs que es van construir a continuació són
molt més massificats (dreta).

En els anys subsegüents es va acabar d’ocupar tot l’espai urbanitzat. Majoritàriament
abunden els habitatges unifamiliars i bifamiliars de dues i de tres plantes, tots
entremitgeres. Aparentment no són fruit de promocions comercials sinó que van ser
construïts pels propietaris per al seu propi ús, i els estàndards constructius són ja
clarament superiors als anteriors.
En aquesta segona etapa també es van construir alguns blocs plurifamiliars però amb
pocs pisos a cada un d’ells.
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En general, el barri aparenta un bon estat de conservació. Més enllà de petits
desperfectes, no s’observen grans esvorancs, mobiliari urbà malmès o racons
d’acumulació de residus. Aquesta observació, és clar, no pot ser extrapolada a l’estat
de conservació de les vivendes, del qual no en tenim informació detallada.
3.5.1 Règim de tinença
La promoció dels 88 pisos de la Obra Sindical del Hogar es va fer en règim d’adquisició
a terminis (1). El 1975 es va extingir la OSH y amb la Generalitat es va crear ADIGSA per
a gestionar els habitatges traspassats per l’Estat (1985) i aquesta empresa va rematar
la venda. Amb el transcurs dels anys, un bon nombre dels pisos han estat posats en
lloguer pels seus adquirents.

Els habitatges que van anar completant el barri són majoritàriament ocupats pels seu
propietaris.
Cal assenyalar com a dada preocupant la inexistència actual d’oferta de pisos de
lloguer a la zona.
Segons els veïns, en el barri hi ha okupes instal.lats a dos pisos, dels quals només
n’hem pogut confirmar un al carrer Pius XII.
(1) Segons ens comenta un dels nostres informants, per un pis determinat es van pagar 10.000
pessetes a l’Obra Sindical, 6.000 a l’Ajuntament i 2.000 per a les escomeses de llum i aigua, més
210/300 pessetes mensuals per un total de 40 anys que finalment van quedar reduïts a 30.
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3.5.2 Membres per unitat de convivència
El nombre de persones que ocupen cada un d’aquests habitatges es distribueixen
d’aquesta manera, segons el recompte que hem pogut fer a partir de les dades del
padró municipal. El promig de persones per habitatge és de 2,39, però crida
poderosament l’atenció que un 65% dels habitatges estiguin ocupats només per 1 o 2
persones.

Nombre d'habitatges

50

47
39

40
30

18

20

18

10

4

5

5

6

2

0
1

2

3

4

més de 6

Persones per habitatge

Freqüència de cadascun dels índex d’ocupació dels habitatges.
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4 LES TORRES (EIXAMPLE)
4.1 ORIGEN
Les Borrelles havia nascut com una illa allunyada de la població, i l’espai que les
separava d’aquesta estava ocupat majoritàriament per camps agrícoles, amb
l’excepció de la fàbrica de marbres i triturats Deulofeu (l’Americano) i la estació de
servei de la BP que s’havia instal·lat en un dels extrems l’any 1998. Al segle XX hi havia
hagut el camp de la Reliable Cork Company, magatzem de suro, situat ran de la
carretera de Gualba després del pont peatonal sota la via del tren.
Encara que el pla parcial d’urbanització del sector de les Torres, P2 segons la
nomenclatura del Pla General, va ser aprovat l’any 1992, no es va fer realitat fins nou
anys després. Efectivament, el plec de condicions no va ser aprovat fins el març de
2001 i l’adjudicació es va fer el juny següent.
Eren els anys del boom de la construcció i la demanda de sòl era molt elevada, cosa
que va fer que en un curt espai de temps s’acabés la urbanització de la zona i es
construïssin la majoria dels blocs actuals. El barri ja presentava l’aspecte actual a la
segona meitat de la dècada anterior, és, per tant, un barri molt jove construït
íntegrament en aquest període.

L’extrem de les Torres que dóna a la via del tren, amb el carrer Miquel Marti Pol. Una bona part
d’aquest solar està destinat a ser ocupat per habitatges unifamiliars aparellats.
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4.2 DESCRIPCIÓ
El barri de Les Torres, tal i com l’hem definit, té una superfície aproximada de 7,49 Ha.

Límits de les Torres, tal com s’han definit en el present document.

El barri ocupa l’espai situat entre Les Borrelles, les Illes Belles i les Torres pròpiament
dites, limitant amb la resta de la població per la via del tren. El seu desenvolupament
ha permès unir aquestes tres zones entre elles i amb el nucli urbà de Sant Celoni.
Té una lleugera pendent uniforme d’un 3’3% des de la part alta al carrer Comerç fins a
les Borrelles.
Des del nucli urbà de Sant Celoni s’hi accedeix a través dels passos sota la via del carrer
Roger de Flor i del carrer Bruc (Porta de Llevant). També s’hi pot arribar des de la C35
per les entrades de les Borrelles i de les Illes Belles.
La trama de carrers està centrada a la Plaça dels camps de Sant Nicolau, plaça circular
d’on parteixen els carrers Tarradelles, Minuart, Maria Aurèlia Capmany i Girona. La
resta de carrers ressegueixen el límit del perímetre pràcticament quadrat del barri:
Montserrat Roig, paral.lel a les Borrelles, Miquel Martí Pol, paral·lel a la via del tren i,
finalment, la via de servei de la C35. El carrer de les Torres, que entronca amb el carrer
Girona, constitueix el seu límit, pel sud-oest, amb el barri de les Torres pròpiament dit i
li serveix d’accés.
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El pla parcial que l’ha creat defineix dues zones, una de residencial, que ocupa
aproximada-ment 3/5 parts del total, i una altra per a petita indústria i magatzems que
n’ocupa la resta i que correspon a la façana de la C35. La zona delimitada com a les
torres inclou dos espais lúdics que (una plaça amb gronxadors i la zona del club de
petanca) que sumen 0.32 ha, aproximadament el 4% de la seva superfície. A més, cal
tenir present que hi ha 0.35 ha qualificades com a zona verda, però que encara no s'hi
ha construït, així com la rotonda situada davant dels mossos d’esquadra, també
qualificada com a zona verda, però actualment no aprofitable com a tal.

4.3 CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
La població censada al barri de les Torres (eixample) és de 803 persones, de les quals
393 són dones (49%) i 410 homes (51%). La densitat de població estimada és de 107
Hab./Ha.
La Figura 5 mostra la piràmide poblacional per homes i dones. La distribució d’edats
està dominada per la franja d’adults de mitjana edat (30-45) i nens menors de 15 anys,
la qual cosa suggereix que el barri està predominantment poblat per famílies joves
amb canalla.

86-90
71-75
61-65
51-55
41-45
31-35
21-25
11-15
0-5
-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Piràmide poblacional del barri de les Borrelles, tant per dones (esquerra) com homes (dreta).

El 96,8% dels habitants són de nacionalitat espanyola. La següent figura mostra les
nacionalitats de la població restant (n=23; 3,2%).
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Brasilera; 2

Russa; 1
Bulgaresa; 5

Romanesa; 7
Cubana; 3

Francesa; 1

Portuguesa; 2
Marroquina; 2

Italiana; 6

Distribució de les nacionalitats excloent-ne l’espanyola en valor absolut (N=23).

Els nivells d’estudis majoritaris són l’ensenyament secundari, incloent batxillerat, FP i
equivalents. No obstant, un 26% dels habitants són menors de 16 anys i, per tant, no
tenen un nivell d’estudis assignat en el padró utilitzat. El percentatge de població
sense estudis (7%) és marcadament menor a la mitjana Catalana i comarcal (13% en
ambdós casos). En canvi, l’ensenyament superior (marcadament més freqüent en les
dones) i el batxillerat estan molt per sobre de la mitjana comarcal i nacional, que
oscil·la al voltant del 20%.

Altres
Ensenyament superior
Batxillerat, FP i equivalents
ESO
Educació primària
Sense estudis
Menors de 16 anys
0%

5%

10%

Total

Home

15%

20%

25%

30%

Dona

Distribució dels nivells d’estudis dels habitants de les Torres (eixample), total i per gèneres.
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OCUPACIÓ DEL SÒL

Com hem dit, un cop urbanitzada la zona, la construcció es va fer amb molta celeritat,

si bé la crisi econòmica que va començar el 2007 va interrompre l’ocupació del sòl.
Coetàniament amb la seva urbanització el 2001 l’ajuntament va cedir un solar per a la
construcció de la caserna dels mossos d’esquadra amb façana a la plaça central del
barri. El 2002 es va traslladar la fàbrica de marbre Deulofeu (ca l’Americano).

Promoció aturada a la plaça dels Camps de Sant Nicolau.

Actualment estan edificades 2/3 parts de la zona residencial, si bé hi ha dues obres
importants interrompudes que consten únicament de l’estructura. L’altra tercera part
correspon a solars sense edificar. Pel que fa a la zona de petita indústria i magatzem
només hi ha edificada a nivell d’estructura una nau al costat de la benzinera i dues
superfícies comercials a l’altre extrem de la via de servei de la carretera: el
supermercat ALDI i el basar Qianwan. Els locals comercials de la zona residencial estan
també buits. D’altra banda, de les 16 cases unifamiliars previstes al carrer Miquel Martí
Pol només n’hi ha edificades 4.
Es tracta, per tant, d’un barri que pot conèixer encara un creixement important que el
portarà fàcilment de les 803 persones empadronades actualment a força més d’un
miler.
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4.5 PARC D’HABITATGES
La tipologia majoritària prevista pel pla parcial és de blocs plurifamiliars de planta
baixa i dos pisos (planta baixa i un pis a la zona adjacent a les Borrelles) formant illes
de les quals un 60 % de la superfície correspon a l’edificació i un 40 % als patis
d’interior d’illa, patis espaiosos, en alguns casos amb piscina, ben aprofitats pels veïns.
Una excepció a aquesta tipologia la constitueix l’illa compresa entre el carrer Miquel
Martí i Pol i la via del tren on està prevista l’edificació de 16 cases unifamiliars
aparellades.
Tots els blocs tenen prevista una zona d’aparcament en el seu interior o dins la
parcel.la corresponent.
En tractar-se d’un barri de nova planta, construït en l’època de més demanda del
boom immobiliari, les qualitats constructives aparentment són bones i el barri
presenta una uniformitat molt superior a d’altres. Les baixes densitats previstes han
donat lloc a un espai ample i agradable.
4.5.1 Règim de tinença
No disposem de dades respecte al nombre d’habitatges de propietat i de lloguer.
Tanmateix pensem que es pot afirmar que la immensa majoria van ser adquirits pels
seus ocupants i molt rarament per persones que volguessin dedicar-los a lloguer.
L’oferta de lloguer és inexistent a la zona, com ja es va posar en evidència amb
l’inventari de la PAH. Cas a part és el bloc del carrer Maria Aurèlia
Capmany/Montserrat Roig que comentem a continuació.
Ens consten tres pisos on s’hi han instal·lat okupes, amb un total de 6 persones.
4.5.2

Membres per unitat de convivència

Les dades del padró municipal ens permeten saber el nombre de persones que ocupen cada un
dels habitatges del barri.
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Freqüència de cadascun dels índex d’ocupació d’habitatges.

El promig de persones per habitatge és de 2,67. Aquí les unitats d’una, dues, tres i
quatre persones es presenten sensiblement equilibrades. La major presència de
menors, que es posa de relleu a la piràmide d’edats, també es reflecteix en el nombre
de persones per habitatge.
4.5.3 Habitatge social: els pisos de Ma. Aurèlia Capmany
L’any 2007, l’empresa Proviure, subsidiària de Caixa Catalunya, va finalitzar la
construcció d’un bloc de pisos destinats a lloguer social al número 4 del carrer Maria
Aurèlia Capmany. Es tracta de 36 pisos d’una, dues i tres habitacions, distribuïts en 3
escales i proveïts de plaça d’aparcament privatiu en el pati corresponent al bloc. El
bloc es va construir en un solar de propietat municipal del qual l’Ajuntament en va
cedir el dret de superfície.
Els pisos es van adjudicar per sorteig entre un total de 71 sol.licitants. Les bases
preveien la distribució dels pisos de la manera següent, 1 a entitats sense afany de
lucre, 2 a persones descapacitades, 10 a majors de 65 anys, 15 a joves i 8 a la població
en general.
El preus dels lloguers anaven de 215 a 490 euros (IBI i despeses a part). Aquests
lloguers eren manifestament alts atenent que es tractava de lloguers socials i al cap de
poc temps es van anar desocupant. L’any 2012, Proviure va anunciar el sorteig de 13
pisos que havien quedat buits, amb preus que anaven de 184 a 337 euros (IBI i
despeses a part) cosa que representava una rebaixa considerable sobre els preus
anteriors i que va motivar la protesta dels anteriors adjudicataris. Tanmateix el sorteig
no es va arribar a realitzar perquè aquell mateix any Caixa Catalunya feia crisi i els
pisos passaven a mans de la SAREB (el banc dolent).
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Els pisos socials ocupen dos blocs perpendiculats amb un pati central privat que és
utilitzat com a pàrquing pels estadants.
Arran de l’acord municipal de traspàs del dret de superfície de PROVIURE a la SAREB el
2013, la CUP va provocar un acord perquè es reclamés el lloguer urgent dels pisos
buits, i al cap d’uns mesos va presentar una moció perquè la seva gestió passés a mans
municipals.
Posteriorment el bloc va passar a ser gestionat per Ferrovial, sense que, però, que fins
avui n’hagi esdevingut propietari registral. L’evolució d’aquesta darrera etapa no pot
ser més negativa: 29 dels 36 pisos estan buits, dues de les escales estan o han estat
sense electricitat, cosa que afecta als ascensors, els porters automàtics i a les antenes
comunitàries de televisió. Aquesta situació, en una població amb greus dificultats per a
accedir a habitatge de lloguer, reclama una intervenció urgent, cosa que des de la CUP
s’ha estat reclamant.
4.5.4 Els pisos de la UGT
El gener del 2005 l’Ajuntament va acordar vendre a Llar Unió Catalònia, SCCL,
cooperativa d’habitatge de la UGT, un solar de 1592 m2 al carrer Montserrat Roig
procedent del 10 % municipal de l’aprofitament mig de la urbanització de la zona, per
a l’edificació de 24 pisos destinats a la venda en condicions socials.
El 2006 es va efectuar el sorteig als sol·licitants i la construcció es va realitzar en règim
cooperatiu, amb aportacions periòdiques dels adjudicataris. El sistema, a més
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d’avantatges en el finançament i accés als ajuts, va permetre adquirir els pisos a un
preu un 25 % més econòmic dels pisos equivalents del barri. Els pisos van ser ocupats
el 2008 i estan sota la normativa d’habitatges de protecció oficial.
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5 L’ESPAI PÚBLIC A LES BORRELLES I LES TORRES (EIXAMPLE)
El conjunt urbanístic de les Borrelles i les Torres ha estat edificat sense solució de
continuïtat i sense límits naturals que justifiquin la seva separació. Així, si bé la
cronologia clarament diferenciada de la seva construcció els ha atorgat una identitat
pròpia a cadascun, sembla lògic considerar-los una mateixa unitat des d’un punt de
vista de la mobilitat, els recursos i l’ús de l’espai públic. En aquest apartat es descriuen
les característiques de l’espai públic dels dos barris com a una única entitat.

5.1 PLACES I ZONES VERDES
El conjunt urbanístic de les Borrelles i les Torres compta amb aproximadament un 15%
de superfície lúdica (inclou zones verdes, espais peatonals i equipaments esportius
d’ús públic i obert). A més, cal tenir present que hi ha una zona d’aproximadament
0,35 Ha al lateral de la via qualificades com a zona verda, però en desús actualment; la
rotonda central també té aquesta qualificació, però no es pot considerar actualment
una zona de lleure. Aquesta estimació inclou el passeig d’en Xumbo, que discorre pel
darrera de les cases del carrer Joan Maragall i és adjacent a la riera del Pertegàs. Està
sense asfaltar i està poblat per una filera de moreres i arbres de ribera. Alguns bancs
donen fe de la seva vocació de passeig però en realitat actualment té més l’aire de via
auxiliar d’aquests darreres. La seva urbanització, ha estat reclamada de fa temps per la
població, tal com vam poder comprovar a les reunions mantingudes en el barri. En En
el pressupost d’inversions del 2017 hi figuraven 125.000 euros per aquesta finalitat i
sembla que finalment s’emprendrà la seva urbanització.

El Pla general preveu una zona verda paral·lela al Pertegàs on ara hi ha el pàrquing per a
camions (antic magatzem Cortina).

Evidentment, les vores d’aquest tram del Pertegàs poden arribar a constituir un espai
verd atractiu tant per al barri com per al conjunt de la població, tal com s’ha
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experimentat, salvant les distàncies, en el barri del Pertegàs. Tanmateix, caldria
considerar la seva urbanització tot comprenent-hi les dues vores del riu, atenent que el
POUM vigent ja té prevista una zona verda en una part de l’espai ocupat per l’antic
magatzem Cortina. El recent canvi d’ús oferia una ocasió per a plantejar-ho que
malauradament no s’ha aprofitat.
El barri compta amb un tres parcs infantils. El situat a les Borrelles ocupa la meitat
d’una de les l’illes del carrer Joan Maragall. Correspon al pati de l’antiga llar d’infants
de titularitat parroquial, avui local de l’associació de veïns, que la qualificació
urbanística actual permetria edificar.
Tal com s’ha dit, la urbanització del sector de les Torres ha propocionat espais
adjacents com és el cas de la plaça triangular equipada amb mobiliari de parc infantil
que és utilitzada pels veïns d’un i altre cantó. Finalment, a la part alta de l’eixample de
les Torres hi ha un tercer parc infantil al costat de la pista de petanca.
A part d’aquests espais cal considerar les dues placetes de les Borrelles configurades a
partir dels petits blocs de protecció oficial originals i l’espai circumdant. Es tracta de
dues places enrajolades que ocupen l’interior de les illes obertes envoltades per
aquests blocs.
S’ha de tenir en compte, també, la plaça circular central de l’eixample, de 56 m de
diàmetre, que, encara que contribueix a la impressió d’espai del barri, avui està
infrautilitzada.
En general podríem afirmar que amb la incorporació del passeig d’en Xumbo,
especialment si s’adequessin els dos marges del riu, les zones verdes cobririen
satisfactòriament les necessitats del barri.

5.2 EQUIPAMENTS
5.2.1 Pista poliesportiva
Pista emporlanada d’uns 1.000 m2 situada al passeig d’en Xumbo entre els carrers Pius
XII i Bisbe Irurita.
Està equipada amb porteries de bàsquet i de fútbol sala. Compta amb il·luminació,
encara que els veïns la consideren insuficient, i l’estat de conservació és raonable
malgrat que hi ha dos arbres dins del seu perímetre.
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És una pista força utilitzada, tant pels habitants de les Borrelles com pels dels barris
veïns.

5.2.2 Pistes municipals de petanca
Ubicades al carrer de Joan Minuart, entre la comissaria dels Mossos i el parc infantil,
en una part del solar qualificat com equipament avui destinat a aquestes tres finalitats.
Compta amb vuit pistes de petanca i un local social d’uns 40 metres quadrats. Hi té la
seu el Club de Petanca les Borrelles, el qual, a més, gestiona l’espai.
Aquest club compta amb 85 socis, la meitat
dels quals, aproximadament són residents al
barri. Hi ha gent de totes les edats, encara
que la majoria estan en la franja 40-60.
El club va traslladar la seu social a aquest
local el març del 2007, però té una
antiguitat de trenta cinc anys. Està federat
des de la temporada 92/93. Dos dels seus
equips participen a les competicions oficials,
un a 4a i l’altre a 2a.
Les pistes diàriament, i és a l’estiu quan hi
ha més activitat, quan fàcilment es poden
trobar
30/40
persones
jugant
simultàniament.
Els
jugadors
i
acompanyants fan que sigui un dels espais
del barri on hi ha més ambient.
El president ens comenta els problemes d’aparcament i els projectes de millora de
l’espai (asfaltat del darrera i millora de l’enllumenat).
5.2.3 Comissaria dels Mossos d’Esquadra
La comissaria dels Mossos d’Esquadra ocupa un solar de 1.912 m2 cedit per
l’Ajuntament el 2001 a la Generalitat per a la seva construcció. Aquest solar es va
segregar del que s’ha comentat en parlar de les pistes de petanca. El mateix 2001 ja va
estar operativa. És una comissaria de districte integrada a l’Àrea Bàsica Policial de
Granollers.
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5.2.4 Altres equipaments
L’altre equipament existent a la zona és el local de l’antiga associació de veïns de les
Borrelles, al carrer Bisbe Irurita, que ocupa un edifici que era propietat de la Parròquia
la qual l’havia dedicat a llar d’infants. Aquesta llar va funcionar uns vint-i-cinc anys.
Fins fa poc era utilitzat per un club de jocs de rol i com a col.legi electoral, a banda d’alguna
reunió veïnal ocasional. Darrerament, amb la revitalització de l’Associació de Veïns s’ha
repintat i sanejat i pot recuperar la seva funció socialitzadora que els darrers anys ha
estat molt lluny de ser satisfactòria. A les reunions amb la gent del barri es va
comentar que també podria fer funcions de local per a la gent gran.
El Pla General reserva un espai de 463 metres quadrats al carrer Montserrat Roig
entre Pius XII i Pla i Daniel destinat a equipament sense concretar de quina mena.

5.3 CARRERS
L’estat de conservació dels carrers és bo, les aceres suficients i el manteniment
correcte.
El veíns es queixen de talls de corrent en l’enllumenat que tarden a ser subsanats.
Els nivells de neteja són similars o superiors a altres parts de la població. Les zones de
recollida de brossa sovint presenten l’aspecte descurat que és general a Sant Celoni. A
les reunions amb els veïns es denuncien actituds poc cíviques en relació a aquest tema.

5.4 COMERÇOS I SERVEIS
En l’actualitat els comerços existents en el barri es limiten a dos bars a les Borrelles i
un a l’eixample de les Torres, a més dels tres establiments de la façana de la C35:
Gasolinera, hotelet i comerç de petita maquinària agrícola, i del supermercat ALDI i el
basar Qianwan. Si prescindim d’aquests darrers, la ubicació dels quals ja palesa que no
estan pensats per a les necessitats del barri, hem de concloure que l’absència de
comerç és una de les mancances de Les Borrelles, mancança que d’una banda
accentua la seva dependència respecte el nucli urbà de Sant Celoni i de l’altra dificulta
la creació d’un ambient de barri autòcton.
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Tant a l’eixample de les Torres com a les Borrelles és majoritària la imatge de locals comercials
segellats o tancats.

Fins fa uns anys va funcionar una botiga de pa que era servida pel principal forn de
Sant Celoni, fins que la davallada de les vendes la va obligar a tancar. També ens
informen els veïns de l’existència anys enrera de dos establiments de venda de
productes alimentaris.
Tanmateix aquesta absència no és només una característica negativa del barri sinó que
també és conseqüència del canvi d’hàbits de consum que cada cop més juga a favor
del gran comerç.
Llevat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra no ens consta la presència de cap altre
servei públic que tingui establiment al barri.

5.5 MOBILITAT
En un barri allunyat del centre urbà la qüestió de la mobilitat és essencial, encara més
vista l’absència de comerços i de serveis auctòctons. L’accés al nucli urbà es fa amb
automòbil a través dels accessos que s’han comentat o a peu pels mateixos accessos o
pel pas de vianants en què es va convertir l’antic pont de la carretera de Gualba per
sota la via del tren mitjançant un acord amb RENFE. Aquest pas dóna accés a la zona
de Sant Ponç.
Malgrat els aparcaments de les noves edificacions, els automòbils aparcats a la via
pública l’ocupen gairebé totalment i trobar aparcament a la zona de les Torres a
vegades es fa costós, sobretot per als usuaris de les pistes de petanca.
Pel que fa al transport públic el bus urbà hi té dues parades, una a les Borrelles i l’altra
a la plaça dels Camps de St. Nicolau a les Torres. La freqüència és cada mitja hora entre
7:35 i 19.40. La utilització és minsa.
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5.6 L’ACCÉS A LA C35 I LA CONNEXIÓ AMB LA ZONA INDUSTRIAL DEL MOLÍ DE LES PLANES
L’accés a la C35 en direcció Barcelona cal fer-lo des de la gasolinera BP o des del barri
de les Illes Belles. En direcció a Girona cal recórrer a la rotonda situada a l’alçada del
parc de Bombers. Aquestes limitacions i la defectuosa comunicació del polígon
industrial del Molí de les Planes amb el nucli urbà van fer que anys enrera es plantegés
una rotonda elevada a continuació del carrer Tarradelles que havia de complir
ambdues finalitats. Aquest projecte malauradament ha quedat en suspens i aquest
accés i comunicació esdevé una de les assignatures pendents del poble i del barri.

5.7 SEGURETAT
Els problemes del barri en matèria de seguretat són els generals de la població aguditzats per
la poca concurrència habitual en les seves vies públiques. Aquí hem de recollir el comentari
dels veïns que reclamen una presència més sistemàtica de la policia municipal.

5.8 MEDI AMBIENT
La principal preocupació mediambiental que es va posar de manifest a les reunions
amb els veïns va ser les pudors de la indústria química i el risc d’una possible fuita. Tots
tenen present la que va esdevenir el darrer dia de maig de 1996, quan es va trencar un
dipòsit de lleixiu a la plana d’Uquifa i 107 veïns de les Borrelles van haver de ser atesos
pels serveis sanitaris. Aquest incident es va produir malgrat que aquest risc ja havia
estat assenyalat repetidament pels seus habitants: “La contaminació és un dels factors
més contraris que tenim” deia el titular d’una entrevista amb el president de
l’Associació de Veïns, Joan Puig, que publicava el Butlletí Municipal sis anys abans, el
desembre de 1.990.
Encara que des d’aquella fuita es va realitzar l’auditoria ambiental i altres estudis, es
van intensificar els controls i es va posar en marxa el PLASEQTOR, de resposta al risc
químic a l’àrea de la Tordera, els episodis de pudor són recurrents i es tem que es
pugui produir un relaxament en aquests controls.
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·
La sirena instal·lada prop del local de l’Associació de Veïns recorda el risc químic.

Un altre problema de caire ambiental inherent al barri és la contaminació acústica
produïda per la proximitat de la C35. No obstant, els veïns consultats no n’expressen
preocupació.
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6 VIDA SOCIAL I SENTIMENT DE PERTINENÇA
En abordar aquest apartat forçosament hem de tornar a distingir entre Les Borrelles i
l’eixample de les Torres.
Efectivament, les Borrelles és un barri poblat majoritàriament per gent gran que fa
anys que hi viu. Gent que originàriament tenia la consciència de pertànyer a un barri
marginal, creat per acollir famílies immigrades amb el que això representa de
segregació social. Aquests habitants antics van viure la lentitud amb què el barri
s’anava equipant: l’asfaltat i l’enllumenat dels carrers va durar molts anys, els serveis
eren lluny i tot plegat va contribuir a desenvolupar un sentiment de pertànyer a un
barri que sistemàticament era preterit en comparació amb el centre urbà. Aquest
sentiment encara està viu i s’ha posat de manifest en les reunions mantingudes amb
els veïns. En canvi els nouvinguts, amb un barri molt més endreçat i connectat a la
població, no participen d’aquesta vivència.
Aquesta dicotomia entre antics residents, que es coneixen entre ells de fa molts anys, i
els nou vinguts informa tota la vida veïnal.
El 1980 es va crear l’associació de veïns, a la que es va adherir la pràctica totalitat de
les famílies. Aquesta associació, que va mantenir la seva activitat fins fa uns deu anys,
va fer d’aglutinant de la vida social del barri: en va protagonitzar les reivindicacions i va
ser l’organitzadora de les seves activitats lúdiques i culturals, principalment la festa
major. Tanamateix, ja en l’entrevista del 1990 esmentada més amunt, el president es
queixava de la dificultat de proveir els càrrecs de l’Associació: el de president se
l’anaven turnant dues persones. La mateixa dificultat va patir el president que el va
succeir, Antonio Màrquez, i de fet, l’associació va deixar de funcionar en no trobar
relleu per a la presidència.
Els anys vuitantes se li va assignar el local de l’antiga llar d’infants de la parròquia que
va utilitzar com a seu social. Ja s’ha comentat l’ús que se’n fa actualment i el desig
expressat pels veïns de recuperar les seves funcions i que constitueixi un lloc de
trobada per a la gent gran.
En els anys que ha estat inactiva l’Associació, les úniques iniciatives col.lectives han
estat els sopars de veïns que apleguen als residents d’algun dels blocs de pisos.
A la tardor passada es va tornar posar en marxa l’Associació a partir d’una iniciativa del
darrer president. Es va convocar una reunió que va resultar molt concorreguda i es va
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escollir una nova junta amb un repertiment dels càrrecs equitatiu entre socis
provinents de les Borrelles i de les Torres. Des d’aleshores s’ha sanejat i repintat el
local de l’Associació, que ja torna a ser utilitzat, i s’han realitzat un parell d’actes per
les festes de Nadal i de Carnestoltes.

Comparsa de l’Associació de Veïns per al Carnaval del 2018.

Cal assenyalar, també, el paper que en aquest ordre està fent el club de petanca.
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7 EL SALICAR
7.1 ORIGEN
Barri format els anys 70 a partir de la construcció d’una petita promoció d’una dotzena
d’habitatges en el que avui és el carrer que porta el nom de la urbanització. Pren aquest nom
de l’indret entre la riera de Pertegàs i la de Taieda.

Salicar o Salicart? En el moment de redactar aquestes línies ens va sorgir el dubte de
quina era la denominació correcta del barri. Consultades diverses fonts ens inclinem
per Salicar, com va fer l’Ajuntament en el seu dia. Tal com hem dit, el nom procedeix
de l’indret on està assentat al barri, l’antic salicar de Taieda. El salicar és un lloc on
traspua aigua. Probablement la “t” final fou introduïda per la pronúncia popular, tal
com ho fa freqüentment en la nostra vila en mots aguts acabats en “r”.

7.2 DESCRIPCIÓ
El barri del Salicar ocupa l’espai entre la via del tren i la carretera de Gualba un cop aquesta ha
travessat la riera del Pertegàs. Limita al sud amb aquesta carretera, a l’oest amb la via del tren,
al nord amb el cementiri i a Llevant amb el polígon industrial on hi ha instal.lada l’estació d’ITV
i els supermercats Caprabo i Lidl. Tal i com ha estat definit en aquest treball, consta de 1,5 ha.

Zona que abasta el barri del Salicar.

Es tracta d’un barri de reduïdes dimensions amb un total d’una cuarentena de cases
unifamiliars. Té un únic accés des de la carretera de Gualba pel passeig del Cementiri. A banda
d’aquest, compta amb un carrer que li és paral.lel, el camí de Taieda, sense asfaltar, i amb un
carrer elíptic circumscrit, el carrer del Salicar.
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7.3 CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
La població censada al barri del Salicar és de 139 persones, de les quals 68 són dones (49%) i
71 homes (51%). La densitat de població estimada és de 93 hab./Ha.
La reduïda població del Salicar dificulta l’extracció de conclusions molt fermes sobre la seva
distribució. Així i tot, la seva piràmide poblacional mostra una dominància de les edats
compreses entre els 45 i els 80 anys, amb escassa representació de població jove.
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21-25
11-15
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-20,0%

-15,0%
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10,0%

15,0%
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Piràmide poblacional del barri del Salicar, tant per dones (esquerra) com homes (dreta).

D’acord amb el cens, el 96% de les persones que habiten aquest barri són de nacionalitat
espanyola. La resta (5 persones) són totes d’origen marroquí.
El nivell d’estudis més freqüent entre els habitants del Salicar és el d’educació primària (43%).
Un 18% de la seva població total no tenen estudis reglats, una freqüència lleugerament
superior a la tendència de Catalunya i del Vallès Oriental (al voltant del 13%). El grup on
s’observen les diferències més grans amb la tendència nacional és el de la ESO, que a
Catalunya es situa prop del 45%, mentre que al Salicar és d’un 16%. No obstant, aquesta
diferència s’ha de jutjar tenint en compte la piràmide poblacional, que mostra com una part
important dels seus habitants van cursar els seus estudis abans de la implantació de la ESO. En
el seu conjunt, les categories de batxillerat, FP i ensenyament superior, sumen un 17%, poc per
sota del 19% i 20% del Vallès Occidental i Catalunya, respectivament.
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Ensenyament superior
Batxillerat, FP i equivalents
ESO
Educació primària
Sense estudis
Menors de 16 anys
0%
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20%
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Home

30%

40%

50%

60%

Dona

Distribució dels nivells d’estudis entre la població del Salicar.

El camí de Taieda és l’únic carrer sense asfaltar i dona servei a les cases situades més a ponent
del barri.

Connectem els Barris

Borrelles-Torres-Salicar

36

7.4 PARC D’HABITATGES
El barri està configurat per cases unifamiliars aïllades i alguna d’aparellada. Encara que
la tipologia més comuna sigui l’aïllada, la reduïda dimensió de les parcel.les (en general
entre 100 i 200 m2) fa que el conjunt del barri ofereixi un aspecte de construcció molt
compacte. La majoria de les cases compta amb un petit pati.
En general les cases van ser promogudes pels mateixos propietaris.

7.5 MEMBRES PER UNITAT DE CONVIVÈNCIA
Les dades del Padró municipal ens dónen un promig de 2,48 persones per habitatge,
distribuïdes de la manera següent:
19

20
17

Nombre d'habitatges
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14
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12

11
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1

2

0

0
1
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més de 6

Persones per habitatge

Freqüència de cadascun dels índexs d’ocupació d’habitatge.

7.6 OCUPACIÓ DEL SÒL
El sòl està totalment ocupat. El Pla General defineix la zona com d’habitatge aïllat intensiu. No
hi ha altra ocupació que la residencial.

7.7 ESPAI PÚBLIC
7.7.1 Zones verdes
La zona verda natural del barri és el parc del cementiri, si bé cal destacar que la
proximitat de la zona del passeig del Pertegàs proporciona als seus habitants un espai
de lleure relativament accessible. A banda, el camí de Taieda proporciona un accés
fàcil a la zona no urbana. Cal tenir present també que els carrers interns d’aquesta
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zona són poc transitats i que en altres temps havien constituït un vertader espai de
lleure per a la canalla.
La construcció del tanatori va deixar el barri sense un camp de futbol i un parc infantil
que n’ocupava l’espai. El barri ha reivindicat la construcció d’un nou parc que se’ls
havia promès a la pineda adjacent al tanatori.
El Pla General també defineix com a zona verda l’espai entre el barri i l’ITV. Encara que
actualment aquest espai és un focus de brutícia, els habitants es malfien del seu
arranjament que proporcionaria un accés al barri no desitjat per motius de seguretat.
7.7.2 Carrers
Els carrers estan asfaltats i la il.luminació és correcta. La neteja es fa un cop a la
setmana, pel que fa al desbrossament de les herbes i matolls és esporàdic i caldria
incrementar-ne la freqüència.

Els carrers del barri ofereixen un aspecte de tranquil·litat. A la foto, una operària fent la neteja
rutinària.

Una molèstia reiterada és l’embossament dels embornals quan hi ha episodis de pluja
que provoquen que el camí de Taieda faci de recol·lector fins a l’entrada del barri.
Caldria canalitzar aquesta aigua i dimensionar correctament els embornals.
La població demana també la substitució dels bancs del Passeig del Cementiri per uns
altres de més adequats i la instal·lació de pilones que evitin la invasió de les aceres pels
cotxes en aquest passeig.
7.7.3 El cementiri i el tanatori
És obligat a parlar del cementiri en parlar del Salicar. Els veïns expliquen les
connotacions que tradicionalment tenia la seva proximitat. Connotacions que avui amb
la urbanització total de l’espai i amb el nou tanatori no consideren tan negatives.
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Tanmateix, cal necessàriament travessar el barri per accedir al tanatori i al cementiri,
sense que la concurrència del públic que els visita hagi aportat fins avui cap avantatge
als residents del barri.
7.7.4 Comerços i serveis
Són inexistents en el barri. De tota manera, els veïns no els troben a faltar,
especialment després de la instal·lació dels dos supermercats veïns.
7.7.5 Civisme i seguretat
Amb la posta en marxa de l’establiment del Burger King s’ha incrementat el trànsit i les
deixalles. A la reunió veïnal també es comenta l’estat d’abandó de l’antiga fàbrica del
SIATAG (Can Barnades). D’altra banda de forma reiterada es produeixen robatoris de
diferent importància.
Els veïns fan notar que no hi ha visites rutinàries dels agents cívics, que només fan acte
de presència quan se’ls requereix.

7.8 COHESIÓ SOCIAL
Les reduïdes dimensions del barri i el fet que fos ocupat en un espai relativament curt
de temps fa que totes les famílies es coneguin i que el nivell de convivència sigui alt.
Un cop l’any organitzen un sopar conjunt.
L’envelliment de la població ha canviat el panorama del carrer, on abans s’hi veia
sempre mainada jugant. Darrerament s’hi ha instal.lat alguna aprella jove amb fills.
No existeix cap associació veïnal.
En general els habitants estan satisfets del seu barri.
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8 METODOLOGIA
8.1 FONT
Les dades sobre la població s’han obtingut del padró municipal a través de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana.
Tant la superfície com les característiques del barri (espais de lleure, serveis, etc.), s’han
obtingut manualment, identificant els elements mitjançant un treball de camp i delimitant-ne
les zones amb l’aplicació Google Maps.

8.2 AGRUPAMENTS I RECODIFICACIONS
Per tal de construir la piràmide poblacional, les edats s’han agrupat en intervals de 5 anys.
El nivell d’estudis tal i com es presenta a les dades del padró té un nivell d’estratificació
excessiva i que no coincideix amb la classificació actual de l’idesCAT. A fi de poder posar les
dades del barri en el context nacional i comarcal, les categories del cens s’han recodificat de la
següent manera:

Agrupament de categories de la variable “nivell d’estudis”
Categories proporcionades pel cens
1

Menor de 16 anys

Categories utilitzades en el
present document
Menors de 16 anys

2

Sense estudis

Sense estudis

3

Certificat escolar
Graduat escolar o equivalent
Titulació inferior a graduat escolar

Educació primària

4

ESO

ESO

5

Batxiller, formació professional o de segon grau o títols
equivalents o superiors
Formació professional de primer grau
Formació professional de segon grau, formació
professional de grau superior o maestria industrial
Titulats d'estudis superiors no universitaris

Batxillerat, FP i equivalents
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6

Arquitecte o enginyer tècnic
Diplomat universitari
Doctorat i estudis de postgrau o Màster universitari
Llicenciat/da universitari/a, arquitecte/a o enginyer/a
superior, Grau universitari.

Ensenyament superior

7

Estudis
Altres titulacions

Altres

8.3 ALTRES CONSIDERACIONS
La densitat de població s’ha calculat d’acord amb la població documentada al cens i la
superfície calculada manualment mitjançant l’aplicació del Google Maps.

