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Dades generals del Municipi
Vilassar de Dalt
El Maresme
9.013 habitants
Cap d’Àrea de Territori: Jose Fernández
fernandezrjse@vilassardedalt.cat
Cap Unitat Patrimoni i Turisme: Enric Ortega
ortegare@vilassardedalt.cat
Punt d’Informació Turística
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
C. Marquès de Barberà, 9
08339 Vilassar de Dalt
Tel. 93 750 74 88
turisme@vilassardedalt.cat
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Aspectes motivacionals per formar part de Viles Florides
Ara farà 5 anys l’Ajuntament de Vilassar de Dalt impulsava el Pla Director de Turisme de
Vilassar. Aquest document marc proposava la revaloració d’aquells espais verds que
acollien les activitats de lleure i patrimonials de la vila.
Unificar la voluntat de l’Àrea de Territori amb la de Turisme de millorar els espais verds de
la vila, amb criteris de sostenibilitat, prioritzant espècies vegetals autòctones, fent‐ne un
manteniment periòdic, proposant un Pla de poda sostenible i proposant accions de
rehabilitació d’espais era un dels objectius clau dels darrers anys. Per treballar en aquest
sentit és el que va portar a proposar la participació de Vilassar de Dalt dins l’àmbit de Vila
Florida.
Tot i els esforços a nivell local d’un municipi amb espais verds reduïts, ja que tenim
l’alternativa del Parc Serralada a tocar, el fet de ser membres de Viles Florides ens
autoexigeix un nivell de compromís amb el manteniment i dignificació d’aquests espais.
La ciutadana ha reconegut l’esforç fet pel que fa a l’enjardinament, mobiliari urbà i
millora d’accessos d’espais claus per la dinàmica sociocultural de la vila, i això ha portat a
la planificació de la remodelació d’espais verds que havien quedat desfasats com els
Jardinets Sant Jordi.
En definitiva, formar part de Viles Florides ens obliga a seguir mantenint una línia de
millora, ens dona un segell de qualitat i ens posiciona dins l’oferta turística de les
poblacions que valoren el manteniment i revalorització dels espais verds urbans.
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Objectius i estratègia en relació amb la gestió i millora dels
espais verds
Consciència social
La importància de la implicació ciutadana en la millora i manteniment dels espais comuns
del municipi: via pública i espais verds és una de les prioritats d’aquesta Ajuntament.
D’aquesta manera s’aposta gradualment per les campanyes de conscienciació per cercar
la implicació ciutadana: recollida de brossa, no presència de voluminosos, app específica
per notificar incidències en via pública i espais verds.
Evidentment cal la participació ciutadana, per tercer any consecutiu el 18 de maig de
2019 l’Ajuntament va fer una crida ciutadana a participar al programa Let’s Clean Up
Europe i es va centrar en la neteja del sector del Polígon industrial de Vallmorena.

Les activitats dins la setmana de la mobilitat sostenible també s’encaminen a la
conscienciació sobre la utilització de mitjans de locomoció no contaminants, promovent
circuits a peu i amb bicicleta per les àrees verdes de la vila.
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Polítiques de sostenibilitat ambiental
Les polítiques de sostenibilitat ambiental són presents en totes les actuacions en l’Àrea de
Territori amb un treball conjunt amb els tècnics jardiners i els encarregats de
manteniment d’espais.
En aquest sentit s’han prioritzat la plantació d’espècies autòctones del territori, la
reutilització d’aigua no de boca per al reg, instal∙lació de reg gota a gota en noves zones,
s’ha reorientat la poda d’arbrat amb criteris més ecològics, s’han eliminat els productes
tòxics per l’eliminació d’herbes de la via pública i es treballa amb productes ecològics per
al tractament preventiu de plagues a l’arbrat.
L’any 2018 també s’ha implantat la utilització d’encoixinats de fusta triturada, que
permeten una millora higrotèrmica i estètica dels espais on s’utilitza. Cal destacar que el
material emprat procedeix de les restes de poda municipals.

En la mateixa línia, també s’ha mantingut la instal∙lació al municipi d’un seguit de punts
de recollida verds per a les restes vegetals de particulars, el que permet també una
reducció de residus impropis en el servei de tractament de residus urbans.
La racionalització dels recursos humans amb manteniment rotatiu de les zones verdes
fan visible la tasca de manteniment i eviten la degradació dels espais verds de la via
pública. Si un espai es veu cuidat convida a l’usuari a mantenir‐lo.
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Promoció del patrimoni vegetal com actiu turístic
L’any 2016 encetàvem un mitjà fonamental per comunicar les propostes turístiques de
Vilassar, la web www.vilassarturisme.cat i les xarxes socials: instagram, twiter i facebook
de turisme. Aquestes eines han estat cabdals per poder visualitzat les possibilitats de
gaudir dels parcs i espais verds de Vilassar de Dalt.
Partint de dos eixos principals, el Parc de can Rafart i el Museu Arxiu de Vilassar, els dos
equipaments rodejats d’uns jardins amb una gran varietat d’espècies vegetals són els
espais preferent de realització d’activitats turístiques, amb l’entorn natural com a reclam.
En la mateixa línia s’utilitza la presència floral per il∙lustrar amb banners o anuncis
activitats amb un valor patrimonial o arquitectònic.
Com activitat destacada l’any 2019 s’ha treballat en el procés de senyalització de la ruta
Anella verda de Vilassar. Ja s’ha finalitzat la fase de disseny de tota la ruta, de la
localització de senyal∙lètica i de cara a juliol 2020 ja s’ha concretat la col∙locació de tots els
indicadors. Aquesta ruta oferirà als usuaris la possibilitat de fer una descoberta perimetral
de l’entorn natural de Vilassar, des d’un punt de vista de ruta saludable.
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Amb la voluntat d’anar ampliant els recursos naturals per la realització d’activitats de
promoció cultural i turística l’Ajuntament de Vilassar ha assumit a gestió dels jardins de la
capella de Sant Sebastià. Un espai situat a la franja divisòria amb Cabrils on un veritable
jardí mediterrani envolta la capella del s. XVI que ha esdevingut un espai per la celebració
de conferències i actuacions musicals.

Camí de ronda sud
Per tal d’ampliar els recorreguts saludables del municipi, juntament amb la Diputació
s’està treballant en un nou recorregut, en l’àmbit de la plana, més adaptat per a tota la
ciutadania, connectant els vials i camins amb topografia més suau.
Aquest recorregut tindria com a fita destacada l’horta comunitària municipal

Horta comunitaris
Si una iniciativa sobresurt especialment l’any 2019 ha estat sens dubte la consolidació
dels Horts urbans al sector de Vallmorena. Els Horts de la Badoquera amb més de 30
usuaris s’han consolidat com un espai de producció d’aliments i de relacions de primer
ordre.
Amb la intenció inicial de que aquest espai naixés com una experiència col.laborativa, on
una part de la producció es destina a fins socials poem considerar que ha estat tot un èxit
del consistori. Actualment no només cal valorar la millora de l’entorn natural amb la
presència dels horts en la part baixa del municipi, sinó que s’ha creat una Associació que
vetlla pel bon funcionament d’aquest espai i promou relacions intergeneracionals que
contribueixen a compartir, més enllà d’un espai de terra conreable, un projecte conjunt.
La Diputació ha elaborat un projecte d’ordenació d’aquest espai que permetrà planificar
les intervencions en aquest àmbit, sempre sota el criteri de la sostenibilitat i concebent
aquest espai com una gran zona verda pública de trobada.
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Arbrat urbà i altres actuacions de jardineria
Les darreres intervencions incrementen l’arbrat urbà en aquells espais que reuneixen les
condicions pel seu correcte desenvolupament i permeten millorar el confort tèrmic i
visual dels usuaris dels espais lliures i de la vialitat.

Després del 2on any d’implantació del nou Pla de Poda, es constata una millora en la salut
del conjunt de l’arbrat, el que ha permès reduir considerablement els tractaments
fitosanitaris.
Al mateix temps es seguirà en la millora de les zones de pas urbanes, restitució d’arbrat,
remodelació de jardineres, millora de la neteja urbana, adequació d’espais públic, i totes
aquelles petites intervencions que en el dia a dia milloren l’espai ver de Vilassar de Dalt.
En aquest sentit s’ha previst la replantació d’arbrat durant la tardor de 2020 en diversos
vials (Reina Elisenda, Pius XII, Riera Targa, ...) i espais lliures (Mestre Lluis Millet, can
Rafart, ...), incrementant així la dotació del sistema del verd urbà.
En el cas de l’actuació del carrer Reina Elisenda, aquesta inclou l’ampliació de l’àmbit dels
escocells i la posterior naturalització dels mateixos amb la plantació d’arbustiva.
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Seguint en la millora de l’enjardinament de l’espai públic, aquest any 2020 s’han
consolidat alguns talussos amb arbustives, permetent aturar l’erosió d’aquests espais
juntament amb la millora del paisatge urbà.
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Pressupost destinat a partides de manteniment, jardineria,
mediambient i serveis
Cal recordar que el manteniment i millora de la jardineria municipal és realitza
integrament amb recursos humans i mitjans propis.
Despesa manteniment total 282.000 €/any
Capítol I

252.000 €

Capítol II

4.000 €
4.000 €
22.000 €

Personal propi: 8 jardiners.
Gestió arbrat
Tractaments fitosanitaris
Serveis externs jardineria

Despesa inversió total 75.000 €/any
Capítol VI

20.000 €
10.000 €
45.000 €

Millores parcs i jardins
Condicionament horta comunitària
Adquisició de maquinària

Segons el darrer inventari d’espais lliures del municipi, es disposa de més de 275.000 m2
en sòl urbà. Considerant una despesa de 282.000 €/any, suposa una relació de 1 € / m2 /
any.
Amb l’objectiu de seguir millorant la qualitat dels espais lliures municipals, l’any 2020 s’ha
fet una important inversió en l’adquisició de maquinària, que s’ha materialitzat en un nou
tractor amb un braç desbrossador per al treballs de neteja de marges i praderes.
També cal destacar la planificació de formació continuada per als operaris de jardineria,
amb cursos específics de: Criteris de poda d’arbrat, Criteris de poda d’arbustiva i Selecció
d’espècies.
Així com la formació dels tècnics responsables del servei, amb formació de Selecció
d’arbrat viari, Selecció d’arbustiva, i Criteris de poda.
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Espais que destacaríeu del vostre municipi
Jardí romàntic del Museu Arxiu de Vilassar
Carrer Marquès de Barberà, 9
El Jardí del Museu Arxiu data de 1886 i és
un espai que combina grans arbres
històrics (til.lers, castanyers índies i
xiprers) amb arbres fruiters, plantes
aromàtiques i flor. Aquest espai és un
jardí romàntic amb jardineres d’obra i
diferents ambients, és la seu del principal
equipament cultural de Vilassar i s’hi
realitzen tallers, concerts i activitats
infantils.

Parc de Can Rafart
Carrer Rafart s/n
És el principal Parc de Vilassar de Dalt
situat a tocar de la Riera de Targa (eix
de comunicació) que aglutina la
majoria d’activitats lúdiques i festives
de la població. Aquest Parc té en la
part central el Casal d’avis i aula de
música i diferents ambients: espai de
sorral, gespa, llac artificial central,
zona infantil de jocs i combina la
vegetació de jardí noucentista amb
grans arbres i vegetació floral
decorativa.
El Parc de can Rafart és un punt de referència per als vilassarencs amb un ús continuat de
tots els seus espais.

Jardí Sant Jordi
Carrer Àngel Guimerà
Petit jardí que ocupa l’antiga casa de
cal Garbat enderrocada l’any 1976.
Aquest espai a tocar de la plaça de la
s’ha remodelat recentment. Té una
vegetació que consta de pocs arbres
històrics (olivera i alzina) i vegetació
baixa.
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Jardins Anton Feliu
Carrer Manuel Moreno
Situat en la zona central del
municipi ocupa un solar que
salva el desnivell de la pujada de
la vila amb una gran paret.
Presenta vegetació envellida i
que actualment està en fase de
remodelació. Arbres perimetrals
i enjardinament baix en els
parterres delimiten una gran
esplanada central. Aquest jardí a
l’estar propera a una escola està
pendent d’adaptacions com la
retirada de la font central i una proposta de tractament nova pel que fa a mobiliari urbà.

Jardins de Sant Sebastià
Carretera de Cabrils
En el canvi de terme de Vilassar amb Cabrils just
davant del cementiri municipal s’aixeca la capella
de Sant Sebastià del s. XVI. Aquesta capella que fa
de vigia de la població està envoltada d’uns jardins
mediterranis esglaonats amb presència d’espècies
aromàtiques i alzines que conformen un
recorregut de passeig i mirador molt agradable.

Horta comunitària
Situada en la zona verda del sector
Riera Vilassar. Espai de més de
10.000 m2 que permet el gaudi d’un
espai lliure situat a la plana del
municipi, tant de forma activa com
de forma contemplativa. Inclou
espais comunitaris de trobada dins
l’àmbit de la zona verda, així com
espais de passeig i descans enn
l’àmbit més proper.
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Altres espais
Vilassar de Dalt compta amb altres espais enjardinats com el Parc de la Fornaca, el Passeig
de la Fornaca, parc infantil de can Banús, plaça del teatre, parc del carrer Folch i
Camarasa, parc de les Oliveres, etc.. així com les rotondes d’accés a la població que
afavoreixen la imatge de Vilassar.
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Plànol del municipi, relació espais verds i enjardinats
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