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PROPOSTA DE MILLORA PAISATGÍSTICA DEL PASSEIG MARÍTIM DE 

SITGES EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL RESTAURANT KANSAS I LA 

RIERA DE RIBES 

 

Bardolet Solé, Jordi 

 

Fàbregas Bargallo, Xavier 

Maldonado Rius, Luís 

 

El tram on s’actua té una secció constant que compren: la vorera adjunta a les 

cases de primera línia de mar amb una alineació de vegetació diversa molt maltractada, 

una via per al trànsit rodat de dos sentits i amb places d’aparcament a ambdues bandes, 

el passeig per a vianants amb una alineació de palmeres amb arbustos intercalats i uns 

parterres de gespa d’amplada variable que s’estenen fins més enllà de la meitat del 

passeig. És un passeig amb una escala relacionada amb la seva longitud (2 Km), però en 

cap cas, pensada per a la persona. Aquesta conformació comporta un passeig monòton, 

lineal i calorós, molt diferent del tram precedent , el passeig històric, on tenen gran 

importància l’abundant vegetació i la topografia marcada que el caracteritza. 

Es proposa una reordenació i, en alguns casos, fragmentació dels parterres de 

gespa existents de tal manera que modifiquin el recorregut de la gent i que juntament 

amb la plantació d’espècies arbòries, arbustives i herbàcies, totes elles de baix 

manteniment, es generi un espai amè, fresc i que convidi a passejar-hi.  

També s’intervindrà deixant un únic sentit de circulació i s’eliminaran les places 

d’una banda per a crear un carril per al transport públic i descongestionar la circulació.  

No s’intervindrà excessivament en els paviments només prolongant l’existent en 

les zones on eliminarem els parterres. 

Tot això fa que la proposta no necessiti un gran pressupost i que sigui totalment 

assequible per a l’ajuntament. 

 

 

Paraules clau: passeig marítim, Sitges, linealitat, reordenació, fragmentació 
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PROPUESTA DE MEJORA PAISAGÍSTICA DEL PASSEO MARÍTIMO DE 

SITGES EN EL TRAMO COMPRESO ENTRE EL RESTAURANTE KANSAS Y 

LA RIERA DE RIBES 

 

Bardolet Solé, Jordi 

 

Fàbregas Bargallo, Xavier 

Maldonado Rius, Luís 

 

El tramo donde se interviene tiene una sección constante formada por: la acera 

adjunta a las viviendas de primera línea de mar con una alineación de vegetación 

diversa muy maltratada, una vía para el tránsito rodado de dos sentidos y con plazas de 

aparcamiento en ambos lados, el paseo peatonal con una alineación de palmeras con 

arbustos intercalados y unos parterres de césped de anchura variable que se extienden 

hasta más allá de la mitad del paseo. Es un paseo con una escala relacionada con su 

longitud (2 Km), pero en ningún caso, pensada para la persona. Esta conformación 

conlleva un paseo monótono, lineal y caluroso, muy distinto del tramo precedente, el 

paseo histórico, donde tienen gran importancia la abundante vegetación y la topografía 

marcada que lo caracteriza.   

Se propone una reordenación y, en algunos casos, fragmentación de los parterres 

de césped existentes de tal forma que modifiquen el recorrido de la gente y que 

juntamente con la plantación de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, todas ellas de 

bajo mantenimiento, se genere un espacio ameno, fresco y que invite a pasearse.  

También se intervendrá dejando un único sentido de circulación y se eliminaran 

las plazas de aparcamiento de uno de los lados para crear un carril para el transporte 

público. 

No se intervendrá excesivamente en los pavimentos tan solo prolongando el 

existente en las zonas donde se eliminen parterres. 

Todo esto hace que la propuesta no requiera un alto presupuesto y que sea 

totalmente asequible para el ayuntamiento. 

 

 

Palabras clave: paseo marítimo, Sitges, linealidad, reordenación, fragmentación 
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PROPOSAL OF LANDSCAPE IMPROVEMENT OF THE SITGES’ 

PROMENADE AT SEASIDE IN THE SECTION BETWEN THE RESTAURANT 

KANSAS AND THE RIBES’ SREAM 
 

Bardolet Solé, Jordi 

 

Fàbregas Bargallo, Xavier 

Maldonado Rius, Luís 

 

The strech where we work has a constant section formed for: the sidewalk 

attaches to the first line houses with an alignment of diverse very ill-treated vegetation, 

a route for the trafic rolled of two senses and with parking lots in both sides, the 

pedestrian promenade with an alignment of palms with inserted shrubs and a few 

flowerberd of lawn of hangeable width that spread even beyond the half of the 

promenade. It’s a promenade with a scale related to its length (2 Km), but in no case, 

thought for the person. This conformation carries a monotonous, linear and warm 

promenade, very different from the previous section, the historical promenade, where 

the abundant vegetation and the marked topography characterizes it.   

One proposes a reordering and, in some cases, fragmentation of the existing 

flowerbeds in such a way that they modify the tour of the people and togheter with the 

plantation of arboreal, shrub an herbaceus species, all of them with low maintenace, 

there is generated a pleasant, fresh space and that invites to be walked.  

Also it will be taken part leaving an only sense of circulation and the seats of 

parking of one of the sides were eliminated to create a track for the public transport. 

It will not be taken part excessively in the pavements only prolonging the 

existing one in the zones where parterres are eliminated. 

All this causes that the proposal does not require a high budget and that is totally 

reasonable for the city council. 

 

Key words: promenade seaside, Sitges, Linear, reordenation, fragmentation 
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1. INTRODUCCIÓ 1 

 

La localització d’aquesta proposta es troba a la vila de Sitges, un poble de costa 

a 38 Km al sud de Barcelona. 

Totes les poblacions tenen una imatge que les identifica i les individualitza. Una 

mena d’icona que resumeix les peculiaritats de la vila i ressalta els seus valors més 

positius i singulars. En el cas de Sitges, aquesta imatge és, sense cap mena de dubte, el 

passeig de la Ribera, amb el Baluard i l’església parroquial de Sant Bartomeu i Santa 

Tecla com a teló de fons. Els darrers cent anys, la Ribera ha estat reproduïda infinitat de 

vegades en postals, fulletons i publicacions periòdiques de tota mena. Això l’ha 

convertida en el millor reclam turístic de la vila i, alhora, en un dels principals motius 

d’inspiració per a escriptors, poetes i artistes dels cinc continents del món. 

Avui dia, el passeig de la Ribera continua essent un dels valors més perennes del 

paisatge urbà de Sitges. El seu aspecte actual, però, ha estat fruit d’un llarg procés que 

començà a mitjans del segle XIX, quan l’Ajuntament de Sitges decidí urbanitzar, 

mitjançant el treball dels vilatans sense cobrar, el tram que anava des de can Falç –en la 

cantonada del carrer de la Carreta- fins al torrent de la Bassa-rodona –l’actual carrer 

d’Espanya. En aquest punt, la Ribera quedava tancada per un fortí i un mur que creuava 

la platja i s’endinsava en el mar. L’estacada –com era conegut popularment el mur- 

s’havia construït el 1837 per defensar el pobles dels atacs de les partides carlistes. 

La construcció del pont Domènech subvencionat per aquest mateix, Pere 

Domench, propietari de la hisenda la Plana Novella, cap a l’any 1877, i l’enderroc del 

fortí i de l’Estacada, a partir de 1880, permeteren la prolongació del passeig fins a la 

caseta d’en Birosa, al capdavall de l’actual avinguda de Sofia. El 1889 s’inaugurà allà el 

nou Escorxador de Sitges, que substituí el que hi havia hagut anteriorment al Corral de 

la Vila. Per aquella mateixa època, es plantaren plataners i acàcies entre el carrer de 

Sant Pau i el racó de can Bori. En aquest tram, que des de 1902 portà el nom de passeig 

de Pi i Margall, s’instal·laven dos cops l’any les tradicionals fires: el 15 d’agost, la 

d’estiu, i el 15 de desembre, la d’hivern. 

En al dècada de 1890 es realitzà un seguit de millores que convertirien la Ribera 

en un autèntic passeig marítim. La primera fou la inauguració de l’enllumenat de gas el 
                                                
1 Informació extreta del llibre “L’Abans. El Garraf. Sitges. Recull gràfic 1870-1965.” 
 Editorial Efadós. Roland Sierra i Farreras. Febrer 2005.   
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1893. Un any més tard i a proposta de Josep Soler i Cartró –director d’El Eco de  

Sitges-, s’endegà una subscripció pública per plantar un pinar entre el pont Domènech i 

l’Escorxador, just davant del carrer de Sant Salvador, on hi havia el barri dels boters. 

 Els primers pins es plantaren entre el final de 1895 i el principi de 1896, pocs 

mesos abans que arribés a Sitges un centenar de palmeres que d’aleshores ençà 

presideixen la Ribera –les palmeres procedien d’Elx i les van portar en dues remeses, 

entre juny i setembre. Un cop emplaçades les palmeres, s’anivellà el terreny i s’allargà 

la Ribera fins gairebé la riera Xica –entre els actuals carrers de Francesc Armengol i 

d’Anselm Calvé. 

El procés d’embelliment de la Ribera no s’aturà aquí, ans continuà en el decurs 

del tombant de segle. El 1898, davant del carrer de Sant Pau, s’inaugurà el monument al 

Greco, i el 1900 es restaurà el pont Domènech, a l’hora que es construïren les escales de 

la punta. El perfil del passeig s’acabaria de completar el 1903, amb la construcció del 

pavelló del mar, aixecat a la platja, a recer de les palmeres. Fou també a partir d’aquells 

anys inicials del segle XX quan començà a construir-se a la Ribera un seguit de cases i 

xalets que, de mica en mica, anirien canviant la fesomia de la façana marítima. Molts 

d’aquests edificis encara els trobem avui. 

D’altra banda, el 1928 s’eixamplà i urbanitzà el sector entre l’estàtua del Greco i 

la Punta. Després dels temporals marítims dels anys quaranta, que destruïren el pinar i 

afectaren greument tot el litoral Sitgetà, la Ribera fou objecte de noves i profundes 

reformes. Es feren els primers espigons i s’elevà el tram que va des del capdavall del 

carrer de Sant Pere fins a l’avinguda Sofia. Posteriorment, a partir de 1962, s’inicià la 

reordenació urbanística del sector de la Fragata, on es plantà una vintena de palmeres i 

es construïren diversos jardins, com també un aparcament. 

També fou entre les dècades de 1950 i 1960 quan sorgí una munió de pensions, 

bars, hotels i restaurants que s’afegiren als que ja existien anteriorment. 

La idea de fer un passeig marítim que, vorejant la platja, fos una prolongació de 

la Ribera cap al sector occidental de Sitges començà a forjar-se a les acaballes del segle 

XIX, en fer-se la prolongació fins a la riera Xica. Tanmateix, caldria esperar  encara una 

vintena d’anys perquè la idea comencés a esdevenir una realitat. La tardor de 1918, a 

proposta de l’alcalde Bonaventura Julià, el consistori acordar iniciar els tràmits per 

obtenir la concessió d’un passeig marítim –des de la Punta fins a les Coves- sense les 

traves de la zona marítima. Seguidament es confià a l’arquitecte municipal Josep M. 

Martino la confecció d’un projecte que, a més de legalitzar el tram de passeig ja existent 
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entre la Punta i el monument a Gaietà Benaprès, preveia continuar-lo fins a la riera de 

Ribes i després, fins a les Coves. 

Un cop el consistori aprovà la memòria, els plànols i el pressupost del projecte, 

aquest es va enviar a Madrid perquè el Ministeri de Foment hi donés el vistiplau. 

Mentrestant, per guanyar temps, Julià manà que comencessin a fer-se una sèrie de 

treballs preparatoris. Durant l’any 1919 s’esplanaren els 1200 metres que separaven 

l’avinguda del Doctor Gaietà Benaprès de la riera de Ribes. Al final de 1920, el Consell 

de Ministres aprovà l’expedient del projecte del passeig Marítim, declarant-lo d’utilitat 

pública. Mitjançant aquesta aprovació, la vila de Sitges no solament aconseguia la 

concessió de la Punta a les Coves, sinó també la propietat de tots els terrenys existents 

aleshores en la zona marítima i altres que en un futur poguessin guanyar-se al mar. 

Vençuts els tràmits burocràtics, el pas següent era trobar els diners necessaris per 

a materialitzar el projecte. Els avatars de la política municipal i el cop d’estat del 

general Primo de Rivera retardaren la construcció del passeig fins al Nadal de 1925, 

quan, sota l’alcaldia de Pau Barrabeitg, s’iniciaren les obres. El 17 d’agost de 1926 es 

batejà la nova via amb el nom d’avinguda del Turisme i, una setmana més tard, 

s’inaugurà oficialment. Després es feren el mur de contenció, les escales per baixar a la 

platja i altres obres accessòries, com ara els bancs de ciment. El 1927 el passeig passà a 

dir-se avinguda d’Alfons XIII i, a partir de 1931, de la República. Després de la Guerra 

Civil, el primer tram –entre l’avinguda Sofia i el passeig del Doctor Gaietà Benaprès- 

fou dedicat al Generalísimo Franco; i el segon -fins a Terramar-, a Calvo Sotelo 
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3. OBJECTIU 

 

 Es vol realitzar una proposta de millora paisatgística del passeig marítim de 

Sitges en el tram comprés entre el restaurant Kansas i la rirera de Ribes, treballant, 

especialment, amb la vegetació i la disposició d’aquesta per tal de convertir el que 

actualment és un passeig lineal, monòton i calorós, en un recorregut dinàmic i fresc que 

convidi a passejar-hi. 
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4. ESTAT ACTUAL 

 

El segon tram del passeig marítim de Sitges, comprés entre el restaurant Kansas 

i la riera de Ribes, el punt final actual del passeig, té una longitud de 2 Km 

aproximadament i unes característiques molt diferents a l’altre tram de passeig, on hi ha 

una abundant presència de vegetació (especialment palmeres), una topografia molt 

marcada i constants espais per a estar-s’hi. 

El tram on intervenim és un passeig de secció gairebé constant, elevat de 2 a 4 

metres sobre la platja i que segueix el patró següent:  

-Una vorera adjacent a les vivendes de primera línia de mar, en molts casos 

malmesa, d’amplada diversa entre 1 i 3 metres amb alineacions de baladres, tamarius, 

pitosporums i/o evonimus. Aquesta vorera és, en alguns trams, intransitable, a vegades 

degut a la seva estretesa juntament amb la presència de vegetació i d’altres degut a la 

degradació del paviment. 

-Una zona d’aparcament en algunes de les illes, que en part d’aquestes està ben 

marcada i diferenciada i en altres no ho està fet que comporta un estacionament caòtic i 

que impossibilita el correcte funcionament de la via de trànsit rodat.  

-La calçada amb doble direcció.  

-Una segona zona d’aparcament continua al llarg del passeig.  

-La vorera del passeig que compren una alineació de palmeres amb arbusts 

intercalats (baladres, tamarius, pitosporums i euonimus), un tram d’amplada variable de 

passeig transitable i unes peces de gespa també d’amplada variable que apareixen fins 

més enllà de la meitat del passeig. En aquest parterres apareixen, usualment a les 

cantonades agrupacions de tamarius (arbustius), salats o margalló. Clarament, la 

vegetació majoritària, la gespa (6.766 m2), requereix un alt manteniment i un gran 

consum d’aigua i més tenint en compte de que no es compta amb cap instal·lació de reg 

automatitzat. 

El passeig té dos tipus de paviments constants al llarg de tot el seu recorregut. 

Una peça de formigó de 5,5 m d’amplada constant excepte en el darrer tram en que el 

passeig s’estreta que es de 3,4 m. Aquest paviment permet un rodat més còmode per als 

que hi passegen amb bicicleta o patins. I un paviment format per peces de 0,40 m x 0,40 

m de formigó prefabricat a banda i banda de l’altre paviment. El costat més proper a la 

calçada és d’amplada constant amb 7 rajoles més la vorera (2,80 m + 0,20 m). L’altre 



                                                                       Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

  13  

banda, adjacent als parterres de gespa, és d’amplada variable i finalitza amb una peça de 

formigó. 

El mobiliari es disposa en la mateixa alineació de palmeres distribuït molt 

uniformement. Al igual que la il·luminació, en aquest cas amb dues línies, una seguint 

les palmeres i donant llum al passeig i la calçada (aproximadament cada 70 m) i un 

altre, a major escala, que il·lumina les platges. 

Els accessos a la sorra no guarden cap correspondència entre ells, sen tots diferents i 

amb una dispersió totalment heterogènia. 

 

Aquesta conformació comporta un passeig calorós i sense cap zona d’ombra. Un 

passeig monòton i lineal que convida a fer mitja volta. 

Tot això fa que el passeig sigui, tan sols, un element de trànsit i no un espai per 

assentar-s’hi i gaudir-hi com succeeix en el tram anterior. 
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5. VEGETACIÓ EXISTENT 

 

Tot i que s’eliminarà la majoria de la vegetació actual, hi ha certs elements que 

es conservaran com són l’alineació de palmeres (Phoenix dactylifera i Washingtonia 

filifera) i alguns dels exemplars de Tamarix gallica de l’acera adjunta a les cases. Per 

això es necessari remarcar que durant l’execució de les obres caldrà protegir aquesta 

vegetació amb les següents mesures: 

- Per evitar d’anys mecànics s’envoltarà el tronc amb una tanca de fusta de 2 

metres d’alçada com a mínim. En el cas dels tamarius, la protecció cobrirà el tronc de 

l’exemplar. Per a les palmeres es realitzaran tanques que ocupin el perímetre de 

l’escocell. 

- No es podran utilitzar els arbres o palmeres com a suport de tanques senyals o 

instal·lacions elèctriques o similars.  

- No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres o 

palmeres. 

 

També es vol trasplantar dos exemplars de Tamarix gallica d’interès històric 

situats en dos parterres de gespa diferents pels que es demana la realització d’un pa de 

terra de 0,6 m x 1,5 m x la profunditat que permeti la situació en que es troben. Aquests 

exemplars s’utilitzaran per a les noves plantacions. 

 

La resta de vegetació, com són els arbusts intercalats en l’alineació de palmeres, 

els de l’acera de les cases i els que hi ha en alguns dels parterres (Pittosporum tobira, 

Evonimus japonicus, Tamarix gallica, Atriplex halimus, Myoporum tenuifolium i 

Nerium oleander) s’eliminaran podent-los utilitzar triturant-los i col·locant-los com a 

encoixinat en els nous parterres en els que se n’hi hagi de posar. 
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6. CONDICIONANTS 

 

La realització d’una proposta  d’un lloc com aquest requereix especial atenció en 

tots els condicionants que s’imposen, tant externs com interns. Els externs, tots els 

relacionats amb el clima, són una imposició clara tractant-se d’un espai a primera línia 

de mar amb tot el que aquesta posició comporta.  

El projecte es troba situat a la zona de clima mediterrani. Amb una temperatura 

mitjana de 16,5 ºC, amb una mínima d’uns 7 ºC a l’hivern i una màxima d’uns 27 ºC a 

l’estiu. 

La precipitació mitjana anual es d’uns 600 mm i es concentra en els mesos de 

primavera i tardor. 

La direcció del vent que predomina és de Sud-est (marítim) pel que comporta 

una salinitat considerable. 

L’aigua de la xarxa és d’elevada concentració salina, i per tant, de molt mala 

qualitat per al reg. 

 

En quant als condicionants interns, tots aquells que tenen a veure amb l’ús que 

es farà de l’espai, venen donants per les pautes de mobilitat i accessibilitat pròpies d’un 

espai públic. I més concretament per les condicions que s’imposen des de l’ajuntament 

de la localitat.  

En el cas de la via per al trànsit rodat és reclama la realització d’un carril 

exclusiu per a la circulació del transport públic més característic de Sitges, “la 

barqueta”, una mena de trenet que recorre el passeig marítim en tota la seva extensió. A 

l’hora es vol que es mantinguin cert nombre de places de pàrking. 

D’altre banda, en quant al passeig per a vianants, cal tindre en compte que 

l’objectiu i la funció bàsica d’aquest és la de poder desplaçar-s’hi sense complicacions 

pel que cap de les intervencions pot influir de manera negativa en aquest aspecte. 

També és necessari mantenir sense gaires modificacions la peça de paviment de 

formigó que permet als usuaris amb bicicleta o patins desplaçar-s’hi amb major 

comoditat. 

 

 

 



                                                                       Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

  16  

 

7. PROPOSTA 

 

Degut a la situació explicada anteriorment és pretén realitzar una proposta que 

millori el passeig en 3 aspectes principals: 

-El trencament de la linealitat i la secció constant. 

-La aparició d’espais ombrívols per a incrementar l’estància, i no tan sols el 

trànsit de la gent. 

-La implantació de vegetació de baix manteniment i baixa necessitat d’aigua. 

Per aquestes raons es proposen un conjunt de parterres i plantacions, en part 

existents, altres modificats i per últim creats de nou. Es pretén unificar el passeig en tot 

el seu recorregut i alhora fer-ho amb el tram històric (el més proper a l’església).  

Per a concretar la distribució d’aquests parterres es decideix seguir com a criteri 

la importància que tenen els múltiples accessos a la platja, d’aquesta manera els podem 

distingir en:  

- Accessos de doble entrada: corresponen als espigons i per tant ens permeten 

l’accés a dues platges. 

- Accessos principals: són aquells de majors dimensions o importància històrica 

o urbana. 

- Altres accessos: la resta d’accessos a la platja. 

Prenent com a pauta la distinció que hem fet i dirigint-nos pel passeig en sentit 

Tarragona els parterres i la vegetació es distribueixen de la següent manera: després dels 

accessos dobles la vegetació passa a l’altra banda del passeig (on hi ha l’alineació de 

palmeres) obligant al vianant a no seguir un recorregut totalment lineal i portant-lo més 

a prop del mar. D’aquesta manera el passeig pren, en aquests punts, la funció de 

mirador. Aquests espais aniran pavimentats amb la rajola actual de formigó per tal de 

donar-li continuïtat. 

D’altra banda, en les entrades principals, els parterres es fragmentaran de tal 

manera que generin espais a una escala més petita on l’estància resulti més agradable. A 

més, aquests parterres estaran sempre arbrats de tal manera que marquin lleument les 

entrades més importants a les platges i a l’hora les uniformitzaran. Aquestes peces de 

vegetació tindran una escala més assequible per al vianant, a diferència dels grans 

parterres a escala de la totalitat del passeig. 
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Per últim, amb la pretensió de que, tot i que siguin petites i poc importants, totes 

les entrades quedin “senyalitzades”, els parterres de grans dimensions es plantaran amb 

vegetació arbòria o arbustiva/herbàcia, indicant el canvi del tipus de vegetació la 

presència d’una d’aquestes entrades. 

Els parterres no tindran cap peça que els limiti de tal manera que sigui la 

vegetació la que distingeix un espai del altre. Per això i per prevenir que la terra embruti 

pel passeig es deixarà una diferència de cota d’uns 10 cm entre els substrat per a la 

vegetació i el paviment.  

La vegetació en els parterres es trobarà amb diverses combinacions entre arbres, 

arbusts i herbàcies i es distribuiran les espècies segons els colors del fullatge o la 

floració per tal de generar trams amb unitat de color i d’aquesta manera convertir un 

passeig completament constant en temps i espai en un passeig que canviï no tan sols 

durant el seu recorregut si no també durant en transcurs de l’any.  

Hi hauran parterres on només s’hi planti vegetació arbòria. En aquests casos el 

sòl anirà encoixinat de tal manera que s’estableixin unes millors condicions per al 

sistema radicular i alhora estètiques. Aquest encoixinat pot provenir de restes d’esporga 

triturats i es mantindrà el mateix marge entre aquest i el paviment per tal d’evitar que 

s’escampi pel passeig.  

En les plantacions que es realitzen sense parterre (sempre amb vegetació arbòria) 

es cobriran els escocells amb paviment porós continuo de tal manera que tot i ser 

plantacions a altes densitats sigui possible creuar-les, ja que en alguns dels casos 

envaeixen el paviment de formigó tan massivament utilitzat per patinadors i ciclistes. 

També es vol millorar el passeig en el tram transitat i la vorera més propera a les 

vivendes, de tal manera que deixi de ser una via marginal per a formar part del passeig. 

Per això es proposa ampliar i millorar les aceres que sigui necessari, col·locar-hi 

alineacions de Tamarix gallica en port arbori per tal de generar un pas agradable i amb 

ombra i realitzar un escocell continuo de 60 cm d’amplada per a un bon 

desenvolupament dels arbres. Aquestes alineacions desapareixeran quan la vegetació en 

el passeig passi a la banda de l’alineació de palmeres.  

En la via transitada es proposa modificar l’aparcament adjunt a l’acera de les 

cases distribuint les places en semibateria de tal manera que hi càpiguen més cotxes per 

tal de poder eliminar l’altre costat d’aparcament i realitzar en aquest espai, una via 

exclusiva per el transport públic més característic de Sitges, la “barqueta”. D’aquesta 

manera, aquest vehicle no interfereix de cap manera en el trànsit del transport privat ni a 
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l’inrevés, com succeeix actualment. A l’hora, la via rodada del passeig passarà a ser 

d’un únic sentit (cap a Tarragona) de tal manera que la circulació de cotxes disminuirà 

considerablement a més d’augmentar-ne la fluïdesa. Els cotxes podran circular fent la 

volta següent. Baixar pel carrer Avinguda de Sofia, recorre el passeig, pujar per 

l’Avinguda de Navarra i tornar pel Passeig de Vilanova. 
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8. SELECCIÓ D’ESPÈCIES 

 

Per a la selecció d’espècies es imprescindible tindre en compte els condicionants 

esmentats anteriorment. Necessitem vegetació que s’adapti a la nostra zona climàtica, a 

més de ser resistents a una elevada salinitat tant en el vent com en l’aigua i una 

insolació constant durant tot el dia. A més es demana des de l’ajuntament de la localitat 

que la vegetació implantada sigui de baix cost de manteniment i requereixi un baix 

consum d’aigua.  

També es necessari que la vegetació sigui resistent a la pressió per part de la 

massificació que comporta un passeig marítim. 

Tenint en compte tot això s’han triat les següents espècies: 

 

Arbres 

Acacia cyanophylla 

Ailanthus altissima 

Elaeagnus angustifolia 

Tamarix gallica 

Tipuana tipu 

 

Arbusts 

Atriplex halimus 

Coronilla valentina 

Cytisus laburnum 

 

Herbàcies 

Alyssum saxatile 
Lavandula angustifolia 
Stachys lanata 
 
Palmeres 
Chamaerops humilis 
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Aquestes espècies s’han utilitzat en diferents ports, forma de distribució i 

combinació amb altres espècies, tal i com es descriu en la següent taula: 

 

Espècie Ús i localització 

Acacia cyanophylla Amb port arbori, en parterres grans a la banda de la 

platja i en entrades, en trama, acompanyat de vegetació i 

sol. 

Ailanthus altissima Amb port arbori, en parterres grans a la banda de la 

platja i a les entrades, en trama, permetent-li rebrotar 

lliurement, acompanyat amb altre vegetació i sol. 

Alyssum saxatile 

 

Herbàcia en parterres grans a la banda de la platja sola o 

acompanyada amb vegetació arbòria. En trama 

Atriplex halimus Arbust en parterres grans a la banda de la platja i en 

entrades, en trama. Acompanyant sempre vegetació 

arbòria. 

Chamaerops humilis 

 

Palmera en formació arbustiva baixa (1m) en parterres 

grans a la banda de les palmeres. Sola i en trama. 

Coronilla valentina 

 

Arbust en parterres grans a la banda de la platja, en 

trama i combinat amb vegetació herbàcia. En entrades 

amb vegetació arbòria. En trama. 

Cytisus laburnum 

 

Arbust en parterres grans a la banda de la platja, sol o 

amb vegetació arbòria. En entrades amb vegetació 

arbòria. En trama. 

Elaeagnus angustifolia Amb port arbori escapçat, en escocells a la banda de les 

palmeres, en trama. 

Amb port arbori sense escapçar, en parterres grans a la 

banda de la platja i a la banda de les palmeres, en trama  

Lavandula angustifolia 

 

Herbàcia en parterres grans a la banda de la platja, en 

trama, acompanyada de vegetació arbustiva o sola. 

Tamarix gallica Amb port arbori, en escocells a la banda de les cases i 

alineats. 

Amb port arbori, en escorcells a la banda de les 

palmeres i en trama. 
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Amb port arbori, en parterres grans a la banda de la 

platja i a les entrades, en trama acompanyat d’altre 

vegetació. 

Amb port arbustiu en trama en parterres. 

Tipuana tipu Amb port arbori, en escocells a la banda de les palmeres 

i en trama 

 Amb port arbori, a les entrades, en trama acompanyat 

d’altre vegetació. 

Stachys lanata 

 

Herbàcia en parterres a la banda de la platja 

acompanyada de vegetació arbustiva. En parterres a la 

banda de les palmeres amb vegetació arbòria. En trama. 

 

Característiques de les espècies utilitzades: 

 

Arbres: 

 

Acacia cyanophylla 

Família: Mimosaceae. 

Origen: Austràlia. 

Creixement: Ràpid. 

Escorça: Fissurat, gris. 

Fulles: Simples, alternes, pinnades, lineals, senceres i blavoses. 

Floració: Petites i grogues en inflorescències. Primavera. 

Fructificació: Llegums vermelloses. Principis d’estiu. 

Característiques: Resistent als vents i l’aigua salina i a la contaminació urbana. Té una 

floració molt vistosa i un creixement ràpid que permetrà obtenir la imatge esperada en 

poc temps. La mida i la forma de la fulla provoquen una textura de la copa molt 

especial. 

 

Ailanthus altissima 

Família: Simarubaceae. 

Origen: Xina. 

Creixement: Ràpid. 

Escorça: Llis, gris. 
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Fulles: Compostes, alternes, imparinpinnades, dentades i verdes brillants. 

Floració: Petites i groc-verdoses en inflorescències. Principis d’estiu. 

Fructificació: Siconos marró-vermellosos. Mitjans de tardor. 

Característiques: Forma esfèrica regular. Resistent als vents i l’aigua salina i a la 

contaminació urbana. Formació de rebrots molt ràpida creant un aspecte dens i 

impenetrable i amb una coloració vermellosa de la fulla. 

 

Elaeagnus angustifolia 

Família: Elaeagnaceae. 

Origen: Europa i Àsia. 

Creixement: Ràpid. 

Escorça: Fissurat, marró fosc. 

Fulles: Simples, alternes, pinnades, oval·lanceolades i gris platejades. 

Floració: Petites estrellades, color crema, molt perfumades. Principis de primavera. 

Fructificació: Aquenis vermells. Mitjans de tardor. 

Característiques: Forma esfèrica irregular, copa transparent, tiges espinoses i branques 

anguloses. Resistent als vents i l’aigua salina i a la contaminació urbana. Longevitat 

mitja. Coloració platejada amb una forma de la fulla que recorda pluja. 

 

Tamarix gallica 

Família: Tamaricaceae. 

Origen: Regió mediterrània, nord d’Àfrica i illes Canàries. 

Creixement: Mitjà. 

Escorça: Llis, marró-vermellós. 

Fulles: Simples, escamoses, triangulars i verdes blavoses. Textura fina. 

Floració: Rosades, agrupades en inflorescències cilíndriques. Mitjans de primavera. 

Fructificació: Càpsules vermelles. Tardor. 

Característiques: Forma irregular; ovoïdal desordenada quan es cultiva com a arbre. 

Resistent als vents i l’aigua salina i a la contaminació urbana. Longevitat mitja. Aspecte 

transparent amb una textura molt característica i una floració rosa molt vistosa.  
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Tamarix gallica 

Família: Fabaceae. 

Origen: Sudamèrica. 

Creixement: Ràpid. 

Escorça: Lleument estriada. Marró-grisàcia. 

Fulles: Compostes de 11 a 21 folíols oblongs, sencers, oposats o alterns de 3,5 cm de 

llarg de color verd groguenc.  

Floració: Grogues en grans inflorescències terminals que es mantenen durant setmanes. 

Principis d’estiu. 

Fructificació: Llegums alades. Finals d’hivern. 

Característiques: Resistent a vents i aigua salina i a la contaminació urbana. 

Longevitat mitja. Forma estesa desordenada amb brancatge aleatori formant copes molt 

extenses i irregulars que proporcionen molta ombra i una trama de llum molt 

característica. 

 

 

Arbusts: 

 

Atriplex halimus 

Família: Quenopodiaceae. 

Origen: Sur d’Europa, nord i sud d’Àfrica. 

Creixement: Mitjà. 

Fulles: Alternes, rómbo-ovaladeses, acuminades peciolades i de color gris platejat. 

Floració: Púrpura-verdoses en ganrs inflorescències. Mitjans d’estiu. 

Fructificació: Bràctees grogues, reniformes, amb llavor axafada, sense ineterés. 

lobosos de color vermell ataronjat. Mitjans de tardor. 

Característiques: Forma esfèrica desordenada amb branques fortes i verticals. 

Resistent als vents i l’aigua salina i a la contaminació urbana. El color verd grisos del 

fullatge i la forma d’aquest són les característiques molt específiques de l’espècie. 

Permet una forta poda i realitza masses importants. 

 

Coronilla valentina 

Família: Fabaceae. 

Origen: Sud d’Europa. 
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Creixement: Mitjà. 

Fulles: Compostes, imparipinnades, de 5 a 7 folíols ovals de color verd blavós. 

Floració: Grogues, en inflorescències i molt perfumades. Mitjans primavera. 

Fructificació: Llegum petita, sense interès. 

Característiques: Forma ovoïdal irregular de fullatge semitransparent. Resistent al vent 

i l’aigua salina i a la contaminació urbana.  

 

Cytisus laburnum 

Família: Fabaceae. 

Origen: Sud i centre d’Europa, illes Canàries, nord d’Àfrica, oest d’Asia. 

Creixement: Mitjà. 

Fulles: Simples o de tres folíols de color verd blavós fosc. 

Floració: Grogues en inflorescències. 

Fructificació: Llegum aplanada, sense interès. 

Característiques: Resistent als vents i a l’aigua salina i a la contaminació urbana. 

Formació de masses amb gran transparència creant una trama  molt determinada. 

 

 

Herbàcies 

 

Alyssum saxatile 

Família: Brassicaceae. 

Origen: Europa sud-oriental 

Creixement: Ràpid 

Fulles:  Les inferiors en roseta, linears, lanceolades i les altres, grans i de vellut grisós.  

Floració: Inflorescències de color groc intens. Floració molt exuberant durant tota la 

primavera. 

Fructificació: Sense interés 

Característiques: Resistent als vents i l’aigua salina i a la contaminació urbana. S’estén 

amb facilitat pel sòl amb una floració que pot recobrir  la totalitat de la planta deixant la 

imatge d’una catifa groga. D’alçada de 20-30 cm i extensió de 45 cm.  

 

Lavandula angustifolia 

Família: Lamiaceae. 
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Origen: Regió mediterrània. 

Creixement: Ràpid. 

Fulles: Oposades, senceres, lineals de 2 a 4 cm de llarg, de marges enroscats, de color 

blanc aterciopelat.  

Floració: De color lavanda, de 0,8 a 1 cm de llarg, en espigues de 3 a 6 cm de llarg, en 

peduncles de fins a 15 cm de llarg. Mitjans d’estiu. 

Fructificació: Sense interés. 

Característiques: Resistent als vents i a l’aigua salina i a la contaminació urbana. 

Forma esfèrica molt ramificada, de fullatge compacte. Es una planta molt rústica i 

resistent. Té una floració molt vistosa i aromàtica. 

 

Stachys lanata 

Família: Lamiaceae. 

Origen: China i Japó. 

Creixement: Ràpid 

Fulles: De color blanc grisós cobertes de péls llanosos.  

Floració: Petites, en espiga i de color púrpura. Mitjans primavera. 

Fructificació:  

Característiques: Resistent al vent i a l’aigua salina i a la contaminació urbana. De 45 

cm d’alçada i d’uns 30 cm d’amplada. El color blanquinós del fullatge és molt 

característic. 

 

Palmeres: 

 

Chamaerops humilis 

Família: Arecàcies. 

Origen: Regió mediterrània. 

Creixement: Lent. 

Fulles: Palmades, circulars de 50-80 cm de diàmetre de color verd blavós.  

Floració: Petites, de color groc i agrupades en inflorescències.  

Fructificació: Carnosos, ovoides de color groc-vermellós.  

Característiques: Resistent al vent i a l’aigua salina i a la contaminació urbana. 

Autòcton i molt apreciat per la gent de la regió. Forma masses compactes molt vistoses i 

pot arribar als 6 metres d’alçada. 
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9. SUBMINISTRAMENT, PLANTACIONS I GESTIÓ 

 

Arbres: 

 

Acacia cyanophylla 

Es subministra en contenidor amb un diàmetre de 10-12 cm. Es plantaran a 2 x 2 

m. S’escapçaran a 1,75 m en els parterres i 2 m quan es trobin en escocells.  Es permetrà 

el lliure creixement de les copes, sense podes, per tal de que els conjunts formin masses 

compactes. 

 

Ailanthus altissima 

Es subministra amb arrel nua i un diàmetre 12-14 cm. Es plantarà a 2,5 x 2,5 m. 

No s’escapçarà i es permetrà que rebroti sense cap mena de control. 

 

Elaeagnus angustifolia 

Es subministra amb arrel nua i un diàmetre 12-14 cm. Es plantaran a 3 x 3 tant 

en escocell com en els parterres. En canvi, mentre que quan es trobin en escocell 

s’escapçaran a una alçada de 2,2 m per prevenir que les branques que pengen molestin 

massa als vianants, quan es trobin dins dels parterres no s’escapçarà ni es realitzaran 

podes de formació per tal de que conformin masses amb un port més semblant al 

natural. 

 

Tamarix gallica 

Es subministra amb pa de terra i un diàmetre de 10-12 cm per als parterres i un 

diàmetre de 16-18 cm per als de les alineacions de l’acera de les cases. Es plantaran a 2 

x 2 m en els parterres, a 2 m en els escocells del passeig i a 4,5 m en les alineacions de 

l’acera de les cases, on s’escapçarà a una alçada de 2,2 m igual que en els escocells. Els 

exemplars situats als parterres s’escapçaran a una alçada d’entre 1,8 i 2 m, per tal de que 

las masses que formin sigui més properes al vianant. 

  

Tipuana tipu 

Es subministra en contenidor amb un diàmetre de 12-14 cm i es plantarà a 2 

metres en els escocells per tal de formar masses en les que es pugui passar però convidi 
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a rodejar-les i a 4 x 4 m en els parterres per tal de que pugui desenvolupar-se més 

àmpliament. S’escapçarà a 2,2 m les situades als escocells i les altres es deixaran tal 

com arribin per tal de buscar un port més natural. 

 

Arbusts: 

 

Atriplex halimus 

Es subministra en contenidor de 3 l i una alçada d’uns 30-40 cm. Es plantaran a 

0,6 x 0,6 m. Es mantindrà a una alçada entre 0,5 i 1 m. Es pretén que es formin masses 

compactes que omplin el parterre sencer.  

 

Coronilla valentina 

Es subministra en contenidor de 3 l i una alçada d’uns 30-50 cm. Es plantaran a 

1 x 1 m. I es mantindrà a una alçada d’1 m sota arbre i de fins a 1,5 quan es troba sol. Es 

pretén que es formin masses compactes que omplin els parterres. 

 

Cytisus laburnum 

Es subministra en contenidor de 3 l i un alçada d’uns 40-60 cm. Es plantaran a 

0,5 x 0,5 m. I es mantindran entre 0,5 i 1 m quan estigui sota arbres i entre 1 i 2 m quan 

estigui sol. Es busca aconseguir masses transparents però que ocupin tot el parterre 

homogèniament. 

 

Tamarix gallica 

Es subministra en contenidor de 2,5 l. Es plantaran a una distància de 1,5 x 1,5 

m i es mantindran a una alçada entre 1 i 1,5 m, per tal de que formin masses que 

emplenin el parterre. 

 

Herbàcies: 

 

Alyssum saxatile 

Es subministra en contenidor d’11 cm de diàmetre. Es plantarà a una distància 

de 0,25 x 0,25 m. Es pretén que formi una massa compacta que empleni el parterre. 

Caldria realitzar una poda després de la floració. 
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Lavandula angustifolia 

Es subministra en contenidor de 1,3 l i un alçada d’uns 15-20 cm. Es plantaran a 

0,6 x 0,6 m. Caldria realitzar una poda després de la floració (finals d’estiu - principis 

de tardor). 

 

Stachys lanata 

Es subministra en contenidor d’11 de diàmetre. Es plantaran a una distància de 

0,25 x 0,25 m. Es pretén que formi una massa compacta que empleni el parterre. 

 

Palmeres: 

 

Chamaerops humilis 

Es subministra en contenidor de 3 l amb un alçada 50-60 cm. Es plantaran a una 

distància de 1,5 x 1,5 m volent que formin una massa compacta d’una alçada 

homogènia. 

 

En conjunt, la vegetació acabarà formant masses espesses, tant arbòries com 

arbustives i herbàcies per tal de que siguin elles, i no la construcció, les que moguin a la 

gent i facin prendre punts de vista diferents i recorreguts més dinàmics. En alguns casos 

la vegetació es formarà amb un port més natural i en d’altres amb el necessari per a un 

lloc de pas però en tots ells obtindrem masses continues i atapeïdes de vegetació. Es 

pretén obtenir un passeig ple de grans taques homogènies que canviïn de colors durant 

l’any i que a l’hora generin ombres i un ambient fresc i més agradable. 
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12. FE D’ERRADES 

 

 En els plànols de Proposta 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, en la llegenda de vegetació hi 

posa Eleagnus angustifolia, en comptes del nom correcte de la espècie: Elaeagnus 

angustifolia. 

 


