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1. INTRODUCCIÓ


Aquest treball es basa en l’anàlisi i l’estudi del Camí Ral a la comarca del Maresme, un carrer amb un caràcter 

particular a analitzar i amb un canvi substancial a estudiar.  

El Camí Ral ha sigut sempre un carrer històric de connexió, un carrer de pas ple de vida. Va ser durant molt de temps 

la via pública més important de transport, l’únic eix de connexió i de comunicació general més transitat. Per tant, ha 

sigut des dels seus inicis un carrer majoritàriament de pas i és per això que sempre ha estat atapeït d’usos. 

Respecte a les tipologies arquitectòniques, el Camí Ral manté les denominades cases de cós. Són cases urbanes 

construïdes en un cós que es compon de planta baixa i un o dos pisos. Tenen dues façanes, una de cara al carrer i 

l’altra interior de cara al pati. 

Aquests camins són unes traces urbanes importants, que actualment, en molts d’aquests municipis, han perdut el 

valor que tenien i han quedat relegats. Abans tenien una importància estratègica i ara són carrers que han quedat 

una mica deixats i els usos s’han desplaçat. 

Actualment s’està replantejant la problemàtica d’ubicar aparcament particular en planta baixa i l’opció d’afegir usos 

comercials. Tot això no s’entén sense els canvis que es duen a terme a les plantes baixes de les cases de cós, tocant 

d’aquesta manera el patrimoni arquitectònic. 

Decideixo centrar-me en aquesta zona per realitzar el treball d’estudi perquè em motiva saber més de l’actualitat i 

dels nous reptes que es plantegen relacionats amb aquests camins que he recorregut tantes vegades. És una 

situació que em genera moltes preguntes i que presenta nous debats sobre la taula. 

Des del punt de vista acadèmic, veig una gran oportunitat per aprofundir i complementar els estudis realitzats 

durant aquest curs a l'assignatura de Taller Temàtic, ja que hem estat treballant a Vilassar de Mar i aquest temps 

hem estudiat i discutit molt sobre el Maresme. Aquest fet m'ha ajudat a conèixer millor altres punts que no m'havia 

plantejat abans i m'ha provocat noves inquietuds i aspectes a resoldre. 
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Els objectius del treball d'estudi són els que s’exposen a continuació: 

- Contextualitzar l’evolució històrica del Camí Ral a la comarca del Maresme 

- Aprofundir i detallar en les característiques actuals del Camí Ral mitjançant l’anàlisi comparativa dels casos de 

Mataró i  Vilassar de Mar 

- Investigar sobre el present del Camí Ral com a entitat urbana, social i comercial 

Per realitzar el treball d’estudi he dut a terme una recerca bibliogràfica extensa a diverses bases de dades generals i 

especialitzades i obres literàries de referència emprant les següents paraules clau associades al tema d’estudi:          

El Maresme - Camí Ral - Casa de cós - Mataró - Vilassar de Mar. Seguidament, he realitzat una anàlisi comparativa 

dels dos casos d’estudi de Camí Ral en l’actualitat, Mataró i Vilassar de Mar.  

L’estructura del treball d'estudi es basa en una primera part teòrica en la qual es parla del Maresme i els seus 

camins i una segona part pràctica en la qual es fa una comparació mitjançant l’anàlisi del Camí Ral de Mataró i el de 

Vilassar de Mar. D’aquesta manera, en el treball d’estudi es poden analitzar les diferències, arquitectòniques i 

urbanístiques, entre un Camí Ral que passa pel centre de la ciutat i que té les visions transversals en els 

encreuaments del mar, com és el de Mataró i un que passa pel front marítim com és el de Vilassar de Mar. 

Per últim, el treball tanca amb unes conclusions en les quals s’exposen els resultats sintetitzats, responent als 

objectius plantejats i es formulen possibles perspectives futures del tema d’estudi. 
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2. EL MARESME I ELS SEUS CAMINS


El Maresme és una de les comarques de Catalunya que limita amb el mar Mediterrani. S’estén des de la Serralada 

Litoral fins al mar i des de Montgat fins a la Tordera.  

Lloc de pas des de temps immemorials, és una comarca molt coneguda i poblada. Aquest territori ha gaudit sempre 

d’unes condicions climàtiques excepcionals, ja en l’època dels romans es van implantar nuclis urbans en aquesta 

idíl·lica zona. 

Aquesta comarca té una característica i és la relació entre l’interior i el litoral, amb el desdoblament de moltes 

poblacions. El Maresme s'organitza en els pobles de "Dalt” o “Munt", d'origen antic i dedicats a la ramaderia i la 

silvicultura i en els pobles de "Baix” o “Mar" d'origen més recent, on es van establir els pescadors de la costa de 

Llevant, però els atacs pirates no van permetre una població estable al litoral fins al segle XVI. És a partir del segle 

XVIII en endavant quan es relacionen amb l'agricultura de la plana i l'accés al mar.  

A partir de mitjans del segle XIX i durant la primera meitat del segle XX, les viles baixes van tenir un creixement 

important, la carretera de la costa va tenir un paper protagonista. En les zones altes van aparèixer les urbanitzacions, 

segones residències i els hivernacles en el territori rural. 

Així doncs, en els últims anys, el Maresme és conegut per la gran quantitat d'hivernacles dedicats a la maduixa i a la 

flor ornamental. També, l'increment de població fa que hagin anat augmentant les activitats comercials dins i fora 

dels nuclis urbans. Actualment, moltes de les segones residències s'han convertit en primeres, gràcies a la 

proximitat amb Barcelona, tenint molt a veure els preus de l’habitatge de Barcelona i l’obertura de l’autopista B-20 

que uneix Barcelona amb Tordera. 

Els nuclis urbans també s'han vist reflectits i han anat creixent amb noves edificacions de cases en filera i edificis 

plurifamiliars. Mataró, la capital comarcal, avui en dia és un centre industrial important. En aquest treball, parlaré en 

concret de les dues poblacions del Maresme en els quals analitzo el tram de Camí Ral que passa per elles, Mataró i 

Vilassar de Mar. 
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Fig.2 Ubicació del Maresme a Catalunya , HansenBCN, 2006 Fig.3 Poblacions del Maresme, Generalitat de Catalunya 

Fig.4 Rieres del Maresme,  Les formes urbanes del litoral català, 2003 Fig.5 Creixement urbà al Maresme, Les formes urbanes del litoral català, 2003 

Fig.1 Ortofoto de la comarca del Maresme, Plànol d’elaboració pròpia a partir del plànol de l’ICGC 



 

 

 

 

 

 

Els nuclis urbans van creixent entre les rieres, grans protagonistes d'aquest àmbit. Les cases solen ser unifamiliars 

entre mitgeres amb vista cap al mar, les denominades “cases de cós” tan característiques d’aquesta zona. 

Les vies de comunicació de les poblacions són elements molt significatius en el desenvolupament econòmic, social i 

cultural i el Maresme té una estructura molt clara de vies de comunicació longitudinals que en certa manera també 

segueixen aquesta relació de proximitat o llunyania amb el mar.  La comarca consta tradicionalment de tres vies de 

comunicació entre poblacions: el camí Ral o camí de Baix, el del Mig i el de Dalt. 

El Camí de Dalt seguia la serralada unint els pobles ibers, que actualment han caigut en desús. També, era conegut 

com el camí dels contrabandistes. 

Per altra banda, el camí del Mig formava part de la via Augusta i unia les vil·les romanes. Actualment, és per on 

passa l’actual autopista. Un altre fet que va implicar grans canvis, va ser la construcció de l'autopista entre Barcelona 

i Mataró, l'any 1969. Va provocar un augment d'ocupació de les parts altes del territori per urbanitzacions de segona 

residència. 

Per últim, el Camí Ral era la via pública més important de transport per on circulaven les diligències, era el Camí Ral 

de França i va ser practicable a partir del segle XVII. Va ser durant molt de temps l’únic eix de connexió i de 

comunicació general de més trànsit, per tant ha sigut des dels seus inicis un carrer majoritàriament de pas i és per 

això que sempre ha estat atapeït d’usos, com hostals o restaurants. S’anomena Camí Ral o Camí Reial, ja que és el 

nom que en època medieval s’utilitzava per definir als antics camins públics principals que pertanyien al patrimoni 

reial. Va passar a ser carretera durant el regnat de Carles III i és per on el segueix el ferrocarril. Un dels canvis 

importants d'aquesta zona va ser aquesta creació, l'any 1848, del primer FFCC de l'Espanya continental i de les 

seves estacions per part de la família Biada. Va ser el primer ferrocarril de la província i el dècim del món. 

L’edificació més popular del Maresme és la denominada casa de cós, construïda per mestres d’obres i que han 

persistit fins avui dia.  Aquestes cases formen part del seu paisatge i són el seu tret més característic des del punt de 

vista arquitectònic.  
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Fig.7  Plànol dels antics camins del Maresme, Plànol extret de l’article Les vies del Maresme a 
l’antiguitat de Joan Francesc Clariana i Roig 

Fig.6 Creiexement dels nuclis urbans del Maresme, Les formes urbanes del litoral català, 2003 
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Fig.8 Seccions transversals de Mataró i Vilassar de Mar que situen el Camí Ral respecte la línia de mar, elaboració pròpia 



 

 

 

 

 

 

En el segle XVIII ja eren l’habitatge característic dels mariners i pescadors catalans, que també treballaven els camps 

i és per això que tenien un hort particular al seu davant, més enllà del carrer i un pati amb safareig a darrere. A la 

planta baixa la cuina, el menjador i el contra menjador i al primer pis les estances. També en algunes d’aquestes 

cases hi havia un pou que es compartia amb els veïns. 

Un cós mesura cap a cinc metres d’amplada, encara que també hi ha cases de cós i mig i de dos cossos, però les d’un 

sol cós són les més habituals. 

Les cases de cós solen tenir habitualment una amplada de 5,25 m, una llargada de la parcel·la d’uns 28 m i la 

llargada de la casa, encara que també pot variar, sol ser d’un valor mitjà d’uns 16 m. 

Pel que fa a la composició de les façanes, hi ha un eix principal amb el balcó del 1r pis i el portal i un eix secundari 

amb les finestres, donant més importància al massís que a les obertures. 

Per a les construccions originals s’utilitzaven materials propers al lloc de construcció. Aquesta tipologia de casa 

urbana té la coberta entaulada a dos vessants i en alguns casos una de les dos passa a ser un terrat accessible. Les 

característiques constructives són senzilles, tenen parets de càrrega estructurals de tàpia, les façanes i mitgeres 

d’amplada tenen un gruix de 60 cm i estan construïdes sobre fonaments de pedra i morter de calç, en alguns casos 

aquests fonaments sobresurten per sobre la cota de rasant per evitar que la humitat del terreny arribi a la tàpia. Les 

llindes i els brancals de les obertures estan formats amb pedra picada, en molts casos amb granit del país. Les 

bigues són de fusta, els envans de maó massís i els enrajolats amb rajoles de ceràmica. Les façanes estan acabades 

amb arrebossat i lliscat, recobert amb pintura. També, és força habitual que a la llinda del portal hi consti l’any de 

construcció. 

Algunes d’aquestes cases, es van anar adaptant i millorant amb el temps. S’han anat adaptant als canvis de la 

manera de viure de la població, actualment, algunes han incorporat per exemple l’aparcament a l’edificació. 
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Fig.9 Alçat d’algunes de les façanes de les cases de cós de Mataró, Ajuntament de Mataró 

Fig.10  La casa de cós de Mataró, Museu arxiu de Santa Maria 

Fig.11 La casa de cós al Maresme, AADIPA 

Fig.12 Casa de cós a Vilassar de Mar, Pobles de Catalunya, 1996 



 

 

 

 

 

 

2.1 EL CAMÍ RAL DE MATARÓ


La ciutat de Mataró és la capital de la comarca del Maresme. Es troba entre el mar i la serralada litoral i això fa que 

les condicions climàtiques siguin excepcionals. El seu terme municipal té una extensió de 22,30 km2 i limita a l’oest 

amb el municipi d’Argentona; al nord amb Dosrius; a l’est amb Sant Andreu de Llavaneres; al sud-est amb Cabrera 

de Mar i al sud amb el Mar Mediterrani.  

Les troballes més antigues de població corresponen a la civilització anomenada dels sepulcres de fossa de l’època 

del neolític, així com camps d’urnes de la primera edat del ferro. 

La ciutat va sorgir a l’època romana, cap a l’any 80 aC; en aquell temps el nom de la ciutat era el d’Iluro. Això queda 

de manifest en les restes d’importants vil·les rurals, de les quals sobresurt la de Torre Llauder, de finals del segle I aC 

i en les darreres troballes al nucli antic, en concret una làpida dedicada a L. Marc Optat, duumvir Ilurone, cosa que 

confirma la localització de la romana Iluro al Mataró actual. La majoria de les restes arqueològiques es conserven 

sota el nucli històric de Mataró.  Avui en dia és un dels jaciments romans més importants de Catalunya. Fins al segle 

III aC va ser una ciutat molt important, una de les principals ciutats romanes del moment i va actuar com a centre 

organitzador de gairebé tota la comarca del Maresme; a partir de l’esmentat segle va entrar en decadència. 

Les invasions sarraïnes van anar acompanyades de ràtzies i violència al llarg dels segles VII al X, i van dur a la ciutat 

d’Iluro gairebé a la desaparició.  

És cap a l’any 801 quan es torna a parlar de la ciutat amb el topònim d’Alarona i al segle X s’estructura la ciutat 

entorn de la basílica parroquial de Santa Maria. El castell de Mataró, que va donar nom a la localitat, apareix 

documentat l’any 1040 com possessió dels comtes de Barcelona. 

Poc abans de la segona meitat del segle XIV el nucli urbà mataroní ja s’havia fet més homogeni i va rebre el nom de 

vila, estructurant-se en l’àmbit del qual va ser l’espai emmurallat del segle XVI i alguns carrers propers.  L’any 1702 

és quan obté el títol de ciutat per privilegi Reial de Felipe V.  
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Fig.13 Plànol de la ciutat de Mataró, 1940, Ajuntament de Mataró 

Fig.15 Vista aèria de la ciutat de Mataró, femturisme.cat 

Fig.14 Esquema del creixement urbà de Mataró,  
Les formes urbanes del litoral català, 2003 

Fig.16 Plànol de Mataró i secció transversal per la platja de l’Espigó, Les formes urbanes del litoral català, 2003 



 

 

 

És a principis del segle XVIII quan es crea un espai de qualitat com és el de la plaça Santa Anna que farà que es creï 

una millora d'una àrea que arribarà també al "Sota Santa Anna", part del Camí Reial, i també per punts dels carrers 

que van a mar.  La resta d'actuacions no fa més que accentuar  l'esquema de "ciutat interior-ciutat exterior". 

Mataró i el Maresme en general, sempre s’ha caracteritzat econòmicament pel desenvolupament de l’agricultura, 

però és en el segle XIX, amb la revolució industrial, quan es converteix en un dels principals centres industrials de la 

península amb l’arribada de la primera màquina de filar a vapor que va dur una gran quantitat de mà d’obra a la 

ciutat, convertint-se en una ciutat de burgesos i proletaris.  

Amb la construcció del ferrocarril el creixement urbà es va haver de regular amb un Pla de l'Eixample, que 

controlava el creixement desmesurat de la ciutat, redactat per Emili Cabanyes i Melcior de Palau. 

Durant aquest període, les noves construccions s'adaptaven a les necessitats i als gustos estètics dels nous temps 

van convertir la ciutat en un museu urbà d'història i modernitat. L'historicisme medievalitzant d’Elies Rogent o 

Antoni Gaudí van derivar cap a les formes més personals del Modernisme amb Josep Puig i Cadafalch. Ben entrat al 

segle XX trobem bona mostra del Noucentisme representat per Eduard Ferrés i Puig i Lluís Gallifa i Grezner. 

Finalment la indústria tèxtil es converteix en el pilar principal de l’economia, l’any 1923 tan sols Mataró, Calella i 

Canet de Mar generen el 63% del valor de la producció del gènere de punt català.  

En l’actualitat la ciutat de Mataró té una població (2019) de 128.265 habitants. 

El Camí Ral de Mataró és el camí més llarg de la ciutat, un carrer històric de connexió. Passa pel centre de Mataró, 

comença a la ronda de la República i creua tota la ciutat longitudinalment, té les visions transversals en els 

encreuaments del mar. Forma part de l’antiga Via Augusta que recorre la comarca del Maresme des de Blanda 

(Blanes),  passant per Iluro (Mataró) fins a Baetulo (Badalona). 

El tram de Camí Ral que passa per Mataró, actualment s’anomena, d’esquerra a dreta, Carmí Ral de la Mercè i Camí 

Ral - L’Havana. 

És la continuació del Camí Ral que passa pel front marítim dels pobles del Maresme, però en arribar a Mataró es 

desplaça del front marítim per creuar la ciutat pel centre històric. 

�9

Fig.19 Antiga postal del Camí Ral de Mataró, todocoleccion.net 

Fig.18 Antiga postal de la plaça de Santa Anna de Mataró, todocoleccion.net 

Fig.17 Ortofoto de la ciutat de Mataró ubicant el Camí Ral, elaboració pròpia a partir de la 
ortofoto extreta del ICGC 



 

 

El Camí Ral de Mataró, tal com escriu Pilar González-Agàpito al pròleg del seu llibre "Camí Ral. De l'hotel Suís a 

l’Havana”: “Un segle dona per a molt, però no podem perdre res del que expliquen els veïns, començant per les 

històries del carrer de sorra que s'enfangava els dies de pluja, quan els carros hi quedaven encallats, no tiraven i 

alguns homes s'esperaven per aconseguir algun ral tot empenyent els carros. En el lloc en el qual al segle XIX hi 

transitaven les diligències, més tard esdevingué la carretera de Madrid a França. El Camí Ral sempre ha estat un 

carrer de pas i,  per això,  ple de vida.” 

En relació amb la casa de cós Mataronina, podem dir que es compon majoritàriament de planta baixa i pis, o de 

vegades de dos pisos i amb una golfa al sotateulada. Consta de dues façanes, una de cara al carrer i l’altra de cara al 

pati interior que té un safareig i un cobert a la part del fons de la finca. Pel que fa a la composició de la façana 

podem dir que consta d’un portal i una finestra a la planta baixa i un balcó i una finestra a la planta pis.  

A Mataró es configura la casa de cós a inicis del segle XVII, durant el segle XVIII aconsegueix la seva tipologia 

definitiva que perdura amb variables durant tot el segle XIX i arriba fins al segle XX, a la seva primera dècada. 
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Fig.20 Camí Ral de Mataró, Imatge de la portada del llibre "Camí Ral. 
 De l'hotel Suís a l'Havana"  de Pilar González-Agàpito, 2018 



 

 

 

 

 

 

2.2 EL CAMÍ RAL DE VILASSAR DE MAR


El municipi de Vilassar de Mar pertany a la comarca del Maresme, dins la província de Barcelona. El seu terme 

municipal té una extensió de 4 km2 i limita a l’est amb el Mar Mediterrani; al nord-est amb el municipi de Cabrera 

de Mar; al nord i nord-oest amb els municipis de Cabrils i Vilassar de Dalt respectivament; i a l’oest i sud-oest, amb 

els termes de Premià de Dalt i Premià de Mar.    

Vilassar de Mar té una gran incidència ibèrica en la seva història. Els primers pobladors en el terme de Vilassar de 

Mar es remunten a l‘època del neolític que s’evidencia amb la troballa del Molí i la Rajoleria Robert de l’edat del 

bronze; també es localitzen moltes restes de l’època romana, com una pedra mil·liar, una vil·la i una necròpolis, 

situades molt a prop de la Via Augusta. 

A partir del segle III hi ha un període de decadència i durant les invasions, la població es trasllada a d’altres indrets 

més resguardats, en aquesta època es construeix el castell de Vilassar de Dalt, documentat des de l’any 978. 

Amb l’afebliment del feudalisme, a finals del s. XV, els habitants dels pobles de Vilassar de Dalt i Cabrils baixen a la 

costa per dedicar-se a l’agricultura i la pesca. A causa dels perills de la pirateria, construeixen casetes de refugi, el 

primer document que així ho manifesta és del 1606.  

L’any 1720 Josep Aparici esmenta el conjunt de construccions de l’època com a “Caseríos de Vilassar” o “Casas de 

Mar”, i així es van creant els primers carrers amb cases de cós arrenglerades entre mitgeres, els nous vials de Vilassar 

de Mar es van obrir a partir de la parcel·lació rústica del terreny preexistent, que facilitava una configuració molt 

rectilínia. Posteriorment, els seus habitants van sol·licitar permís per erigir l’església de la vila, que es va consagrar 

el 1745. 

L’any 1784, l’antic veïnat de mar de Vilassar, format per un miler d’habitants, es separa del nucli original i es 

transforma en un municipi independent, naixent Sant Joan de Vilassar o Vilassar de Mar. Des de mitjans del s. XVIII i 

fins a finals del segle XIX va créixer molt urbanísticament parlant, amb l’expansió de la marina, el comerç i la 

indústria tèxtil, construint-se moltes cases d’estil modernista. A principis del segle XX, Vilassar de Mar, amb uns 

3.000 habitants, veu com s’estanca la indústria tèxtil i com cau en decadència la marina.  És en aquest moment que  

�11

Fig.21 Plànol de la població de Vilassar de Mar, dibuix fet per Joan Cabanyes 

Fig.23 Vista aèria de Vilassar de Mar, Ministeri per a la transició ecològica 

Fig.22 Esquema del creixement urbà de  
Vilassar de Mar,  Les formes urbanes del 

 litoral català, 2003 

Fig.24 Plànol de Vilassar de Mar i secció transversal del Camí Ral, Les formes urbanes del litoral català, 2003 



 

 

 

 

 

l'agricultura deixa enrere la vinya en favor de l'horta, la patata i la flor, introduïda per Beniamino Farina l’any 1923 i 

la vila es va formant com a lloc d’estiueig. 

En l’actualitat Vilassar de Mar és un municipi residencial amb una població (2019) de 20.837 habitants. 

El Camí Ral de Vilassar de Mar és una històrica via de connexió que passa pel front marítim, on actualment es troba 

la carretera N-II, paral·lela al ferrocarril. Aquest Camí és la continuació del Camí Ral de Premià de Mar. El nom del 

camí designava el tros d’aquest camí comprès dins del nucli habitat.  

Aproximadament l’any 1700, es va construir un hostal, aprofitant la presència del Camí Ral per acollir a viatgers que 

feien la ruta en diligències i carruatges. Avui dia és la seu del singular “Museu d’Enric Monjo” després de deixar de 

ser el primer edifici consistorial de Vilassar de Mar (1785 -1962).  L’edifici conserva a la façana lateral uns esgrafiats 

molt interessants, que són testimoni de la decoració que cobria tot l’edifici, obra de l’Arquitecte Eduard Ferrés i Puig.  

El tram de Camí Ral que passa per Vilassar de Mar, actualment s’anomena, d’esquerra a dreta, carrer de Sant Jaume, 

carrer de Sant Pau, Camí Ral i carrer de Sant Pere. 

Tal com ja s’ha dit, la majoria de cases de cós tenien al seu davant, més enllà del carrer, un hort particular. En el cas 

del Camí Ral de Vilassar de Mar, en rectificar-se a finals del segle XIX el traçat de la carretera, aquest hort es va 

adossar a les façanes de les cases i així moltes es van convertir en residències d’estiu de famílies adinerades de 

Barcelona. Aquestes noves construccions d'estil senyorial, es van construir a principis del segle XX seguint l’estil 

modernista i noucentista. 

Totes aquestes cases de cós estan de cara a mar, consten de planta baixa i un o dos pisos i tenen un pati al davant 

amb tancament de reixes de ferro forjat i una sortida darrere. No són del mateix estil arquitectònic però mantenen 

una homogeneïtat. Una gran part de les cases van ser remodelades per l'arquitecte modernista i noucentista Eduard 

Ferrés i Puig (Vilassar de Mar, 1880 - Barcelona, 1928), fill d'una família d'indians i introductor del formigó armat a 

Catalunya. 
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Fig.27 Camí Ral de Vilassar de Mar, Google Maps, 2019 

Fig.26 Antiga postal del Camí Ral de Vilassar de Mar, todocoleccion.net 

Fig.25 Ortofoto de la població de Vilassar de Mar ubicant el Camí Ral, elaboració 
pròpia a partir de la ortofoto extreta del ICGC 



3. ANÀLISI COMPARATIVA DELS CASOS: MATARÓ I VILASSAR DE MAR 

A continuació la part pràctica del treball d’estudi: L’anàlisi comparativa del Camí Ral de Mataró i el Camí Ral de 

Vilassar de Mar.   

Per als dos casos d’estudi, s’ha pres una longitud similar de camí coincident amb el tram que passa pel centre de les 

dues poblacions. En el cas de Vilassar de Mar s’analitza des de la Via Octaviana fins a la carretera d’Argentona i a 

Mataró des del carrer Pizarro fins al carrer Pascual Madoz. 

Tots els dibuixos de la següent comparativa són d’elaboració pròpia amb informació extreta principalment a partir 

de plànols i estudis dels dos ajuntaments i d’una recollida d’informació pròpia. 

Per a cada punt a comparar realitzo una descripció individual de cada cas d’estudi i seguidament exposo el resultat 

analític extret de la comparació entre els dos. 

S’analitzen els següents aspectes en aquest ordre: 

 - Estructura morfològica 

 - Ple urbà 

 - Buit urbà 

 - Nodes 

 - Alçades 

 - Usos en Planta Baixa 

 - Tipologia arquitectònica: la casa de cós 

 - Voreres i infraestructura 

 - Espai lliure i equipaments 

 - Secció transversal tipus 
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Respecte a  l'estructura morfològica dels dos camins, es marquen els volums 

edificats, les línies de mitgera i els tancaments de les cases que separen l'espai 

públic de l'espai privat. A Vilassar de Mar també es marca la línia límit del mar. 

En el cas de Vilassar de Mar, es tracta d'un camí amb una sola façana a primera 

línia de mar. El creixement de la ciutat ha estat fortament lligat a les rieres i a la 

seva verticalitat i això es veu reflectit en la seva permeabilitat transversal, donant 

d'aquesta manera continuïtat als carrers verticals que connecten fins al mar. 

L'estructura horitzontal també es veu pautada per les places i punts singulars. El 

pla de façana a la majoria de trams del carrer es veu endarrerit per deixar espai a 

un pati davanter a l'entrada de la casa. 

En el cas de Mataró, parlem d'un camí que té  dues  façanes definides per 

la linealitat del pla de façana i que passa pel centre de la ciutat. El camí trenca la 

seva regularitat i  linealitat  amb la plaça de Joan  Herrero  i la Rambla que 

connecta amb la plaça de Santa Anna, creant d'aquesta manera una gran 

centralitat en aquest punt. 

Comparant els dos casos d'estudi, veiem que l'empremta de la història ha 

quedat marcada en l'estructura dels dos camins, mantenint encara les parcel·les 

majoritàriament d'un cós. Són camins horitzontals que donen accés a les cases 

que es troben al voltant d'aquests camins i que solen ser de secció bastant 

constant, marcades per una forta repetició i successió. Els dos 

es componen d'una estructura horitzontal que es trava amb un ritme de traces 

verticals i punts singulars. La principal diferència és que en el primer cas d'estudi 

està a primera línia de mar i el segon cas es tracta d'un carrer intern que té les 

visions transversals en els encreuaments del mar. També destaca la linealitat del 

pla de façana en cas de Mataró, que en el cas de Vilassar de Mar es 

veu reculada pels patis davanters que donen un paisatge diferent. 

Vilassar de Mar

Mataró

3.1 Estructura morfològica 0 20 50 100 200
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3.2 Ple urbà

En aquests esquemes es ressalta el ple urbà dels dos camins marcant tota la 

superfície edificada. 

A Vilassar de Mar, les edificacions no segueixen una linealitat constant en el seu 

transcurs. Es veu una diferència en la densitat de les edificacions sobretot a la 

part esquerra del camí, coincident amb les més recents tipologies d’edificis entre 

mitgeres de més alçada d’habitatges plurifamiliars. A l’altra banda de la calçada, 

trobem algun edifici aïllat, com l’estació de tren o el club nàutic. 

A Mataró, observem un teixit residencial compacte amb una secció reduïda entre 

les edificacions de cada costat del carrer. Es veu com conviuen les construccions 

de cases urbanes originals amb posteriors construccions com els edificis 

compactes d’oficines o els blocs d’habitatges plurifamiliars. També, destaca en el 

seu punt central, l’edifici de l’escola. 

A partir de la lectura conjunta dels dos esquemes, veiem que a Mataró la 

densificació és molt més elevada amb poc espai entre els plans de façana, 

sobretot en l’últim tram del camí. En tots dos casos, la majoria de les cases de cós 

conserven a l’altra banda del pati posterior un petit cobert. Veiem una clara 

diferència entre les edificacions pertanyents a la tipologia de casa de cós i les 

més recents construccions d’habitatges plurifamiliars que no consten de pati 

posterior ni anterior. El Camí Ral de Vilassar respira més per no tenir façana a 

l’altra banda del carrer i també en retirar les façanes en alguns casos; és un carrer 

amb una gran lluminositat i espaiositat. En canvi, el ple urbà del Camí Ral de 

Mataró denota una clara linealitat de principi a fi que encara la visió longitudinal 

del transcurs. Tot i tractar-se d’un camí molt compacte, com la majoria d’edificis 

no superen les tres plantes, la llum natural segueix tenint cabuda, tot i que no 

amb tanta intensitat. 

Vilassar de Mar

Mataró
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3.3 Buit urbà

Vilassar de Mar

Mataró

En aquest cas es mostra el buit urbà dels dos camins per comprendre la qualitat i 

les tipologies espacials d'aquest mitjançant la superfície de l'espai públic. 

El Camí Ral de Vilassar de Mar el veiem com un element lineal de secció ample i 

poc variable i una  sèrie de carrers transversals de secció molt menor i tots ells 

seguint la mateixa verticalitat. Aquests carrers transversals són de secció més 

estreta quan passen pel centre urbà i va creixent a mesura que es  separen del 

centre i es van apropant als extrems de la població. També, observem bosses 

d'espai buit que es  sumen a l'element  lineal, donant-li més gruix en aquests 

punts i guanyant d'aquesta manera amplitud amb zones d'estada. Aquestes 

bosses van associades a les places i als edificis singulars que formen part de la 

imatge d'aquests espais, com l'ajuntament, el museu Enric Monjo o la Torre de 

Can Nadal. 

A Mataró, l'amplada del camí va perdent secció a mesura que va avançant i 

podem destacar tres trams, dos amples de secció més grans abans d'arribar a la 

plaça i un cop passada trobem una secció constant més reduïda. Es tracta d'un 

carrer horitzontal que canvia lleument la seva inclinació en el punt central. És en 

aquest punt on la secció de l'espai públic del recorregut del camí agafa el gruix 

més gran. També, hi ha altres punts més discrets on el carrer guanya secció com 

són a la plaça de Sant Joan o a la trobada amb la plaça de la Muralla. Pel que fa a 

la seqüència dels carrers que creuen transversalment, varien lleument la seva 

direcció vertical i tots són de secció similar, a excepció de dos que destaquen més 

pel seu gruix com són l'avinguda de Jaume Recoder i la ronda de la República. 

En comparació, el primer cas es tracta d'un camí amb una secció molt més ample 

que en el segon. La perspectiva és poc canviant i força  lineal al només tenir una 

façana edificada, tenint com a visió general la platja i el mar al llarg del recorregut. 

Les perspectives que trobem a Mataró són canviants a mesura que el carrer va 

generant cantonades fruit dels  encreuaments  entre vies que donen una visió 

transversal cap al mar. S'entén com una seqüència de llums i ombres al llarg del 

recorregut. 

0 20 50 100 200
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Vilassar de Mar

Mataró

0 20 50 100 2003.4 Nodes

El diagrama de nodes mostra els encreuaments transversals que tenen els carrers. 

Aquests camins estan creuats, pautats i significats sovint pels carrers 

perpendiculars que els creuen, alguns més importants que d’altres, i això en 

defineix unes zones al llarg del seu recorregut lineal horitzontal. 

El Camí Ral de Vilassar de Mar, es veu definit per tres trams. D’esquerra a dreta, el  

primer tram arriba fins a la riera de Cabrils, que és un punt important, ja que 

enllaça amb la carretera de Cabrils que connecta els dos pobles mitjançant 

aquesta via. Seguidament, es creua amb el carrer de Sant Joan que és el carrer 

peatonal més central que creua tot el poble i es tracta del carrer amb més activitat 

comercial del poble. Per últim, el tram arriba fins al següent node rellevant que és 

la carretera d’Argentona, que enllaça també amb la sortida de l’autopista. En mig 

d’aquests trams, hi ha algun carrer de segon ordre que també cal destacar com és 

el carrer Cuba i la riera d’en Cintet. 

El Camí Ral de Mataró, també es veu principalment definit per tres trams. El 

primer comença a la ronda de la República fins al carrer de Montserrat. És aquí on 

comença la part més central del camí amb la trobada de la Rambla que connecta 

amb la plaça de Santa Anna, aquí convergeix la principal zona d’activitat comercial 

de la capital del Maresme. Aquest tram canvia passat el carrer Baixada de Santa 

Anna i entrem en l’últim tram de caràcter més residencial. 

Després de fer la lectura comparativa dels dos casos, veiem que la principal 

diferència és que en el cas de Vilassar de Mar els nodes al tractar-se d’un camí 

perimetral mai travessen, en canvi a Mataró la majoria de carrers travessen el camí 

transversalment. Per altra banda, veiem que en tots dos casos es marca una forta 

centralitat de nodes rellevants coincident amb el centre neuràlgic dels dos 

municipis. Els nodes importants en alguns casos van acompanyats de places que 

remarquen més aquesta centralitat, com és la plaça de l’ajuntament a Vilassar de 

Mar o la plaça de Joan Herrero a Mataró. Els encreuaments significatius marquen 

uns trams ben definits al llarg del recorregut dels camins amb canvis de caràcter 

importants entre ells.






�18

3.5 Alçades

Vilassar de Mar

PB - PB+1

PB+2 - PB+3

PB+4 - PB+5

PB+6 - PB+7

0 20 50 100 200

En el diagrama d’alçades es mostren les alçades dels edificis que conformen els 

camins. Des de PB fins a PB+7, essent aquest el màxim que trobem. 

Al Camí Ral de Vilassar de Mar predominen les alçades de PB +1 a PB + 2 en la 

majoria dels edificis i es tracten d’habitatges unifamiliars. Tot i això, hi han unes 

quantes edificacions que superen aquestes alçades i coincideixen amb 

construccions més recents d’edificis d’habitatges plurifamiliars, que predominen a 

la part de l’extrem esquerre de la població, més allunyada del centre històric. 

L’edifici més alt es troba a la plaça de Pau Vila i es tracta d’un bloc d’habitatges 

plurifamiliar de PB+6. 

Al Camí Ral de Mataró els edificis solen ser de PB + 2 i PB + 3, coincidint amb els 

habitatges unifamiliars. Per altra banda, els edificis d’habitatges plurifamiliars 

arriben fins a PB + 5. L’edifici més alt té una alçada de PB + 7, es troba a la 

cantonada amb l’avinguda de Jaume Recoder i forma part d’un edifici d’oficines. 

En comparació, Mataró evidencia una densitat més elevada i compacta. Conté 

edificis d’alçades majoritàriament d’una planta més que a Vilassar de Mar, a 

excepció d’alguns més alts que destaquen en els dos casos. Per altra banda, en 

tots dos casos es veu reflectit en les alçades que la majoria d’habitatges són 

unifamiliars, ja que els que queden marcats a partir de PB+4 solen ser 

construccions més recents d’habitatges plurifamiliars i són la minoria.

Mataró
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3.6 Usos en planta baixa

Vilassar de Mar

L'espai públic està molt lligat amb les dinàmiques que generen els usos en 

planta baixa. En aquest cas, s'agrupen en tres grans grups: comerç, restauració i 

serveis. Les plantes baixes que no contenen cap d'aquests usos són les 

d'habitatge i equipaments. 

A Vilassar de Mar, trobem poca presència d'usos en planta baixa al llarg del 

recorregut. Els usos que conté es concentren alguns a prop del centre urbà amb 

usos relacionats amb la restauració i a la part esquerra es concentren la quantitat 

més gran d'usos, ja que es troben al voltant de l'estació de tren de la població. 

A Mataró, hi ha una gran quantitat d'usos. Quan ens aproximem a la rambla 

aquests van augmentant a l’entrar amb contacte amb un eix principal. Quan 

passem la plaça de Joan Herrero els usos comencen a disminuir, és en aquest 

tram on entrem en la secció més reduïda del camí i moltes de les plantes baixes 

són  només  d'habitatge. Pràcticament, totes les cantonades del camí compten 

amb algun ús en planta baixa, aprofitant d'aquesta manera la confluència amb 

els carrers que creuen verticalment, la majoria són serveis o restauració. Tot i tenir 

gran quantitat d’usos, no forma part d’un eix amb un flux comercial principal. 

En comparació, a Mataró trobem una activitat més intensa en planta baixa a causa 

de  la  proximitat  amb el centre urbà de la capital del Maresme on 

apareixen confluències amb carrers principals que arriben a punts de cert interès 

dins la ciutat. A Vilassar de Mar, l'activitat és molt menor.  En  tractar-se només 

d'una façana la possibilitat d'ocupació d'usos també es veu reduïda a la meitat i 

no és un carrer que passi pel centre de la ciutat, sinó que creua pel seu perímetre. 

Si més no, té la platja com a principal atractiu molt proper, però la poca 

relació directa a causa de la situació del passeig a l'altra banda de les vies del tren 

dificulta també la relació directa amb els usos. Respecte a l'apropiació de l'espai 

públic per ampliar els usos com és evident en el cas de la restauració, a Vilassar 

de Mar poden estendre la seva activitat en tot el seu recorregut creant 

terrasses gràcies a la seva àmplia secció, en el cas de Mataró només ho poden fer 

en el primer tram del camí on guanya secció i quan es troba amb la Rambla. 

Comerç

Restauració

Serveis
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Vilassar de Mar

Mataró
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Els esquemes sobre la casa de cós situen aquesta tipologia arquitectònica al llarg 

dels dos camins. Es marquen les cases de cós originals o les que encara 

conserven la tipologia existent, no es marquen les construccions que no formen 

part d’aquesta tipologia. 

A Vilassar de Mar, es conserven una gran majoria de les cases de cós originals 

que s’han anat mantenint amb el temps. En aquest cas, moltes de les cases de 

cós es caracteritzen per tenir un pati d’entrada a l’habitatge. Al tram del camí Ral 

pertanyent a l’actual carrer de Sant Jaume, aquestes construccions es 

distingeixen per un estil senyorial que segueix l’estil modernista i noucentista. 

Totes aquestes cases de cós estan de cara a mar i tenen un pati posterior. 

A Mataró, perviuen un gran nombre de cases de cós al llarg del Camí Ral que 

comparteixen certes característiques entre elles definint així el tipus de casa de 

cós mataronina amb diferents variants.  

Després de fer una lectura conjunta dels dos casos, veiem que les proporcions de 

les edificacions d’aquestes cases urbanes originals tenen força relació en els dos 

casos, mantenint també la seva estructura amb el pati posterior i el cobert al final 

de la parcel·la en la majoria dels casos. Per alta banda, es veu clarament la 

pervivència d’aquesta tipologia edificatòria dins el paisatge urbà dels camins, es 

tracta del tret més distintiu d’aquests i encara se’n conserven un gran nombre. 

Actualment, el paisatge dels camins comparteix espai amb tipologies 

arquitectòniques molt diferents de les originals i algunes altres que intenten 

conviure de la millor manera intentant relacionar-se mantenint, per exemple, 

algunes proporcions. Tot i això, comprovem que tot i que el paisatge es troba en 

constant canvi, queda encara gravada l’empremta de les cases de cós originals al 

llarg dels camins.  

3.7 Tipologia arquitectònica: la casa de cós
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3.8 Voreres i infraestructura

Vilassar de Mar

Mataró

En aquest cas, es mostra el gruix que agafen les voreres al llarg del recorregut 

dels dos camins. També, es ressalta les vies de ferrocarril que passen per Vilassar 

de Mar. 

Al primer cas d’estudi, les voreres del primer tram començant per l’esquerra, 

tenen una magnitud aproximada de 5 m. Tanmateix, abans d’arribar a la plaça de 

l’ajuntament són força més generoses i arriben als 12 m. A partir de la plaça de 

Pau Vila, les voreres perden magnitud i arriben en algun punt als 3,5 m. Per altra 

banda, la presència de les vies del tren és molt considerable i pren un gran 

protagonisme en el camí. A l’altre costat de les vies es troba el passeig marítim 

separat de la vorera urbana, queda connectat per passos subterranis al llarg del 

carrer. 

Al segon cas d’estudi, les voreres del primer tram són aproximadament de 8 m. A  

mesura que el camí avança cap al centre urbà arriben a mesurar fins a 1,30 m. 

Aquesta mesura és pràcticament constant en la seva continuació, a excepció del 

punt de confluència amb la Rambla on s’augmenta la magnitud i dels punts on 

les noves construccions s’enretiren del pla de façana per aconseguir voreres de 

major dimensió. En aquests casos les voreres s’amplien aproximadament 3 m 

més.   

En comparació, les voreres de Vilassar de Mar són més generoses i en els trams 

on el pla de façana queda endarrerit amb els patis davanters dóna una sensació 

d’encara més visual. En el cas de Mataró, excepte el primer tram que són més 

amples, la resta del Camí està més congestionat amb les voreres força estretes i 

el pla de façana a tocar del límit. Els balcons sortint per sobre de les voreres 

reforcen més aquesta percepció de congestió. 
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En aquesta comparativa, es mostren les zones d'espai lliure privat i públic i 

l'arbrat existent a l'espai públic. També, es destaquen les rieres en el cas de 

Vilassar de Mar i la muralla en el cas de Mataró. 

En el primer cas, a Vilassar de Mar respecte de l'arbrat veiem que  es  situa al 

primer tram del camí coincident amb la zona que la vorera agafa més gruix. A 

partir de  la plaça de Pau Vila desapareix  l'arbrat a la vorera. Els espais lliures 

públics  es  situen a la seqüència de les tres places de dimensió similar que 

apareixen al llarg del recorregut, una d'elles coincident amb la riera de Cabrils. 

L'espai lliure privat pren un gran protagonisme, sobretot al tram del camí on les 

cases tenen un pati davanter. Tanmateix, la majoria d'elles també tenen espai 

lliure posterior a la casa. Pel que fa als equipaments, marquen una seqüència de 

punts rellevants pràcticament a igual distància entre ells. Es tracta de l'estació de 

tren, l'ajuntament, el museu Enric Monjo i el club nàutic. Aquest últim està més 

relacionat amb el passeig marítim i la platja, ja que està a l'altra banda de les 

vies del tren. 

En el segon cas, a Mataró l'arbrat a l'espai públic del camí Ral 

és gairebé  inexistent i només el trobem en el primer tram on la vorera és més 

ample. La resta d'arbrat forma part de la Rambla, d'alguns carrers transversals i 

de les places. L'espai lliure privat apareix en alguns casos al pati situat a la part 

posterior de les cases. Pel que fa a l'espai lliure públic es concentra a les places 

properes al centre urbà. La que té major dimensió és la plaça de la Muralla que 

té com a element singular un tram de l'antiga muralla. Els equipaments es 

concentren a tocar del centre urbà, són l’escola i l'hospital. 

Si fem la comparativa, en els dos casos l’arbrat es situa només en els trams de 

carrer on les voreres són més amples i en el cas de Vilassar de Mar es suma la 

vegetació del passeig marítim. També, destaca la diferència respecte dels espais 

lliures privats que a Vilassar de Mar cobren molta més importància al tenir els 

patis davanters de cara al mar i en el cas de Mataró només hi ha els posteriors.

Vilassar de Mar

Mataró

3.9 Espai lliure i equipaments 0 20 50 100 200
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3.10  Secció transversal tipus

Mataró

Vilassar de Mar

Es mostren les seccions transversals tipus amb el tram de planta que els hi 

pertoca en cada cas. 

El Camí Ral de Vilassar de Mar, té una secció ample on conviuen diferents espais. 

Per un costat, tenim en la major part del recorregut els patis davanters de les 

cases de cós que són d’amplada variable. A continuació, la vorera també és 

d’amplada variable, passen dels 3,50 m als 12 m. Els trams en els quals les cases 

no tenen pati al davant solen anar acompanyats dels trams de vorera més estreta 

i sense vegetació. Quan entrem a la zona de trànsit rodat trobem quatre carrils de 

circulació, dos per cada sentit. Després d’aquests, trobem la forta presència de les 

vies del tren que divideixen en dos l’accessibilitat de la secció. A l’altra banda de 

les vies, trobem el passeig marítim i la platja. 

El Camí Ral de Mataró, conforma una secció estreta entre dos plans de façana. En 

el seu tram més reduït observem voreres que poden arribar a 1,30 m i un sol 

carril de circulació. En altres trams, trobem un segon carril de trànsit rodat dedicat 

al transport públic. Cal destacar, que les noves construccions s’en retiren 3 m del 

pla de façana original per aconseguir voreres més amples. Com a excepció, el 

primer tram del camí, abans d’arribar al centre històric, al voltant de la ronda de 

la República trobem una secció diferent de la que defineix el Camí Ral. Es tracta 

de dos carrils de circulació més un d’estacionament i voreres fins a 8 m. 

Després de fer una lectura conjunta de les seccions transversals tipus dels dos 

camins d’estudi es veu una clara diferència entre elles, sobretot en longitud de 

secció i en el cas de Vilassar de Mar la presència del mar i del ferrocarril com a 

elements influents. Un altre aspecte és la falta de vegetació de Mataró. Per tots 

aquests factors, el caràcter de les dues vies es veu molt diferenciat, en el primer 

cas l’entenem com una via ràpida de circulació rodada que connecta els pobles 

del Maresme en el seu perímetre i en el segon cas una via de circulació més lenta 

que creua la ciutat de Mataró pel centre urbà. De cara al vianant, a Vilassar de Mar 

té més ample de vorera per passejar però per contra partida no té la calidesa que 

proporcionen els usos i els accessos d’habitatge propers.
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4. CONCLUSIONS


En relació amb els objectius plantejats i a la metodologia utilitzada s’extreuen les següents conclusions: 

En primer lloc, el concepte del Camí Ral sorgeix a l’edat mitjana definit com aquell camí públic principal que 

pertanyia al patrimoni reial. En el cas del Maresme, el Camí Ral no va ser practicable fins al segle XVII sent durant 

molt de temps la via pública més important de transport per on circulaven principalment les diligències i l’únic eix 

de connexió i de comunicació general, per tant ha sigut des dels seus inicis un carrer majoritàriament de pas i és per 

això que sempre ha estat atapeït d’usos per atendre les necessitats dels viatgers. Al llarg del temps, va mantenir la 

seva importància com a via de trànsit evolucionant progressivament, passant a ser una carretera i incloent la 

incorporació de les primeres vies de ferrocarril de l’estat espanyol.  

L’edificació més popular del Camí Ral, en el segle XVIII, era la casa de cós. Estava destinada principalment a ser 

l’habitatge dels mariners i pescadors catalans. Posteriorment, al segle XIX a Vilassar de Mar, donat el nou traçat de la 

carretera algunes de les construccions originals van passar a ser residències d’estiu de famílies adinerades. En 

l’actualitat, aquestes cases encara formen part del seu paisatge i s’han anat adaptant als canvis de la manera de 

viure de la població. 

En segon lloc, a partir dels resultats obtinguts després de realitzar l’anàlisi comparativa actual del Camí Ral de 

Mataró i el Camí Ral de Vilassar de Mar, s’observa el següent:  

En els dos casos d’estudi l'empremta de la història ha quedat marcada en la seva estructura, mantenint encara les 

parcel·les majoritàriament d'un cós. Comprovem que tot i que el paisatge es troba en constant canvi, incloent noves 

tipologies arquitectòniques, es veu clarament la pervivència de la casa de cós dins el paisatge urbà, es tracta del tret 

més distintiu d’aquests camins. Aquest fet es veu reflectit en les alçades no gaire elevades dels camins estrictament 

relacionades amb les cases de cós existents. També, destaca la linealitat del pla de façana en el cas de Mataró, que a 

Vilassar de Mar es veu reculat pels patis davanters, donant d’aquesta manera un paisatge ben diferent.  
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Els dos camins es  componen d'una estructura horitzontal que es trava amb un ritme de traces verticals i punts 

singulars. Els encreuaments significatius marquen uns trams al llarg del recorregut amb certs canvis de caràcter. Per 

altra banda, veiem que en tots dos casos es marca una forta centralitat de nodes rellevants coincident amb el centre 

històric. El primer cas d’estudi es tracta d’un carrer intern que té les visions transversals en els encreuaments del mar 

i el segon cas està a primera línia de mar. També, a Mataró la densificació és més elevada i compacta amb una secció 

del carrer més reduïda, això repercuteix en el diferent concepte d’espaiositat i lluminositat dels dos carrers. Les 

voreres de Vilassar de Mar són en general més generoses, les de Mataró són força estretes, això fa també, que 

l’arbrat sigui pràcticament inexistent en aquest cas. Comprovem que, en els dos camins, la circulació rodada està per 

sobre de la presència del vianant amb una gran falta d’espais col·lectius i activitats per als vianants.  

Al Camí Ral de Mataró observem més quantitat d’usos en planta baixa a causa de la proximitat amb el centre urbà 

de la capital del Maresme. A Vilassar de Mar, l'activitat és molt menor, ja que és un carrer que creua pel perímetre de 

la població. La complicada relació directa amb la platja a causa de la situació de les vies del tren dificulta també la 

relació directa amb els usos.  

En tercer lloc, després d’investigar sobre el present del Camí Ral al Maresme com a entitat urbana, social i comercial, 

observem que el camí Ral no llueix gaire, però destaca la forta relació veïnal i la seva empremta històrica que es veu 

reflectida en moltes de les seves façanes. Actualment, aquestes traces urbanes que abans tenien una importància 

estratègica que les dotava d’un cert caràcter i rellevància, en molts municipis, en certa manera han quedat relegats. 

Per això, destaca la necessitat de posar de nou en valor aquests camins i cercar noves estratègies per aconseguir un 

canvi respecte de la situació actual. Que no es tracti només d’un camí de pas, sinó que mitjançant noves actuacions 

es cerquin centres intensos que focalitzin l’atracció al llarg del recorregut. Actualment s’està parlant de soterrar les 

vies del tren que passa per la N-II, això implicaria un canvi substancial en el Camí Ral. Són carrers que tenen una 

història i un valor significatiu i s’haurien de tenir en compte d’una manera específica, aïllats de la resta del teixit 

urbà per donar-los més valor del que tenen avui dia. Des d’aquesta perspectiva, seria interessant plantejar estudis 

futurs orientats a propostes viables que permetessin la recuperació i la preservació del valor històric i cultural 

d’aquests camins, així com dotar-los de nous usos socials que respectin tant el patrimoni arquitectònic existent com 

que resolguin els debats que actualment pesen sobre aquests espais.  
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