El Parc de Calella-1

Calella

102

729.761.615

Realitzada

Calella

73

255.527066

62544.110
282-:505.498

792.305.725

El Parc de Calella-2

538.032.564

En execució

Previst acabar al novembre de 1997

Matará-1

Matará

80

217.049.159

O

217.049.159

Realitzada

Acabada I'any 1985

Pineda-1

Pineda de Mar

Pla~a Caries Trias

Vilassar de Mar

Total

"

Acabada al mar~ de 1997

62

285.104.229

285.104.229

Realitzada

Acabada I'any 1987

204

988.075082

21.453.333

1.009.528.415

Realitzada

Acabada al mar~ de 1997. Penden! de recepciá parcial.
Elconseller Mas va donar les claus el16 d'abril passat

521

2.475.517.151

366.502.941

2.842.020.092

324859120

O

49.372.738

El Cras

Argentona

En fase de planejament

Calella

363.468

468

1.462.327.796

16.800.000

374.231858
1.479.127.796

En execuciá

El Parc de Calella

Realitzada

Acabada I'any 1995. En venda. La parlicipaciá de
I'lncasol és del 69%

Can Salat Busquets

Canet de Mar

243.480

504

926.949.158

294.834.299

1.221.783.457

Realitzada

Previst acabar al juliol de 1997. La parlicipaciá de
l'lncasol és del 76%

Caramar

El Masnou

134.275.984

Realitzada

Acabada I'any 1984. Exhaurida

La Figuera Major

Matará

399.275.852

Realitzada

Acabada I'any 1987. En venda

38.000

51.980

150

134.275.984

137.727

429

399.275.852
282.978.176

O
O
O
O

93.715.954

El Carme

Premiá de Dalt

70.000

El Mas Ros

Tordera

57.564

183

San! Jaume

Tordera

135.743

526

La Fornaca

Vilassar de Dalt

120.850

380
2.640

O

93.715.954
282.978.176

El pressupost correspon a I'adquisiciá deis terrenys
Primera fase acabada I'any 1985. Segona fase
acabada I'any 1995. Exhaurides

40.000.000

Prevista

Es licitará el setembre de 1997

40.000.000

En execuciá

El praper 22 de maig s'obren lespliques

503.075.984

10.000.000

513.075.984

3.851.971.642

:726.493.419

4.578.465.061

PI. Església i Mercat Vell

40.000.000

Can Figueres

40.000000
80.000.000

80.000.000

O

Total

O

O

Acabada I'any 1993. En venda

Realilzada

80.000.000

1.21.&,812

Realitzada
Prevista

80.000.000

Total

Reservade sól -

Valldegata Draper

-rotal -..

1mal MaresmllJ;i

L'Incasol només ha destinat al Maresme un 4%
de la seva inversió en els 17 anys d'existencia
SAÜL GORDILLO

• L'Institut Catala del Sol (Incasol) ha
efectuat inversions al Maresme per valor
de 8.054 milions de pessetes des que la
Generalitat va crear aquest organisme l'any
L'Incasol actua a quatre nivells.
Construeix
habitatges
socials,
efectua promocions de sol residencial, actua en nuclis anties i
promou zones industrials. L'Incasal ha constniit 521 habitatges
socials al Maresme, 73 deIs quals
s'acabaran al novembre. Es tracta
de la segona tongada deIs pisos
de protecció oficial de Calella,
un edifici aixecat en el terreny
de l'antic camping La Granja. Al
costat d'aquest, hi ha el bloc deIs
102 primers habitatges socials. El
Parc de Calella és una actuació
residencial de 36 hectarees, amb
una capacitat per a 468 habitatges,
un 25% deIs quals seran unifamiliars. L'Incasol és propietari de
la meitat del polígon, que es va
posar a la venda a fmals de 1995.
Precisament
el 16 d'abril, el
conseller de Política Territorial
¡Obres Públiques, Artur Mas, va
lliurar les 15 primeres claus deIs
204 pisos que l'Incasol ha edificat
a la pla<;a Caries Trias de Vilassar
de Mar. Aquests irnmobles substitueixen una promoció d'habitatges socials de la decada deIs 50
afectada per l'aluminosi. Les de
Calella i Vilassar de Mar són les
últimes actuacions d'habitage de
l'lncasol, que els anys 1985 i 1987
va construir 80 pisos a Mataró
i 62 a Pineda, respectivament.
DeIs 8.054 milions que !'Incasol
haura invertit quan s'acabin les

1980. Aquesta xifra, pero, només representa
un 4% de la seva inversió. Durant aquests
17 anys, ¡'Incasol ha constrllit 521 habitatges
en 4 poblacions i destinara fins a 4.578
milions en pro:nocions
de sol residencial

-amb
capacitat per a 2.640 immobles.en 6 municipis més. Aviat enllestira la segona tongada deIs pisos socials de Cal ella
i la urbanització del sector Can Salat Busquets de Canet de Mar. L'Incasol té ara

en estudi els projectes residencials del Cros
d'Argentona
i de Sant Jaume de Tordera.
L' A1t Maresme, que creixera en els propers
anys, concentra les operacions més imminents d'aquest organisme de la Generalitat.
Mar esta previst que finalitzin al
juliol, mentre que el Cros d' Argentona esta en fase d'estudi i
Sant Jaume de Tordera, en previsió. Can Salat Busquets es va
iniciar el 1988 com un sector d'urbanització
prioritaria,
pero fins
l'any passat no es va comenc;ar
a executar el projecte. Les actuacions de Canet de Mar i Tordera són les dues operacions més
potents quant a número d'habitatges potencials.
709 habitatges

actuacions iniciades i pressupostades al Maresme, 2.842 corresponen a la construcció d'habitages. En canvi, 4.578 milions van
destinats a promocions
residencials. Aixo vol dir que l'Incasol

urbanitza sectors -121 hectarees
al Maresmeper vendre el sol
a promotors i constructors a preus
raonables de mercat. Amb aquestes operacions, l'organjsme de la
Generalitat
contribueix a reduir

el preu de l'habitatge,
regulant
el mercat de la construcció.
Vuit poblacions maresmenques
són objecte d'aquestes actuacions
residencials. Les obres a la zona
Can Salat Busquets de Canet de

a Tordera

Sant Jaume és la continuació
de l'actuació comen<;ada el 1988
al Mas Ros, també de Tordera.
La urbanització d'aquesta area ha
permes prolongar
la ronda que
lliga el centre del poble i el nucli
de Sant Andreu, amb la qual cosa
es dota el municipi d'un nou barri
residencial, que esta format per
immobles de poca al<;ada amb jardi i garatge incorporats.
A Arenys de Mar s'esta executant l'única operació de sol industrial que !'Incasol ha fet al
Maresme. Les parcel'les del polígon de Valldegata
Draper són
a la venda a un preu de 14.300
pessetes el metre quadrat, pero
la perdua de teixit industrial a
la població i l'excessiva dimensió
de les naus estan retardant la comercialització d'aquesta zona, on
l'Incasol ha invertit 563 miljons.

