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ANÀLISI DAFO 

 

Feta la diagnosi i tancada la síntesi d’indicadors, sembla adient presentar una 

anàlisi dels punts forts i febles del Barri així com de les oportunitats i 

amenaces que es detecten, abans de definir les propostes d’actuació. 

  

 

Punts forts  

 

• El barri té una forta personalitat 

Els seus orígens com a municipi autònom i la seva trama veïnal confereixen al 

barri una personalitat marcada i que és reclamada pels veïns, amb la 

reivindicació d’elements d’identitat potents (vegeu Annex 2). 

 

• Fort dinamisme 

A Santa Eugènia i Can Gibert les activitats cíviques i socials són una constant 

en la seva vida quotidiana i existeix un petit comerç que pot esdevenir un 

motor per a la dinamització del barri. 

 

• Barri ben dotat de serveis  

El barri té una bona xarxa de sanejament i provisió de serveis d’aigua, 

telèfon, gas i cable que abasten la pràctica totalitat de l’espai que abasta el 

projecte. 

 

• Bon estat de conservació dels edificis 

En termes generals, el barri mostra un estat de conservació dels edificis bo, 

restant pocs edificis en estat de ruïna. 

 

• Alta implicació dels veïns en la conservació dels seus edificis 

El barri mostra una capacitat notable d’emprendre la seva transformació, 

essent important les activitats de rehabilitació de façanes i espais comuns. 

 

• Capacitat de transformació de l’entorn 
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El conjunt del barri limita amb zones en transformació que poden estimular la 

seva connexió amb el conjunt de la ciutat. Les infrastructures que es situen 

en les seves zones limítrofes i les previsions de desenvolupament d’espais 

lliures (verd urbà de gran valor ambiental i paisatgístic) i residencials també 

en zones properes poden fer atractiu el barri i contribuir al seu 

desenvolupament a millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. 
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Punts febles 

 

• Alta densitat de població 

Una dels elements més notables del barri, que es situa en determinades àrees 

a 450 habitatges per hectàrea és les dificultats d’esponjament, arrel de la 

configuració de la trama urbana. 

 

• Problemes notables de mobilitat amb transport públic 

Les freqüències de transport públic i la manca d’hàbit d’emprar aquest mitjà 

no permet que aquest esdevingui una alternativa al vehicle privat. Aquesta 

situació s'agreuja en el cas de les dones que, a més de que un nombre 

important no gaudeixen de carnet de conduir, les que en disposen  no poden 

usar quotidianament el vehicle privat familiar.  

 

• Alta ocupació de la via pública per al vehicle privat 

Degut a la manca d’aparcament per al vehicle privat en els habitatges, aquest 

ocupa la via pública amb una intensitat excessiva de manera que limita la 

qualitat de l’espai públic i la possibilitat de disposar d’un entorn de qualitat. 

 

• Baix índex d’ocupació i activitat 

Les dades relatives a ocupació i activitat es troben per sota les mitjanes de la 

ciutat i la possibilitat que ofereix el barri per a la implantació de noves 

activitats requereix una transformació notable de l’espai públic i la 

dinamització de determinats sectors econòmics. La baixa possibilitat 

d'ocupació econòmica en el barri n'agreuja el potencial d'incorporació de la 

dona en el món laboral, especialment, de les dones amb fills en edat escolar  

o les que tenen al seu càrrec familiars depenent. 

 

• Baixa qualitat urbanística del conjunt 

L’alta densitat i l’ocupació concentrada en els anys seixanta han generat un 

conjunt urbanístic d’escassa qualitat, sense atractius propis en les zones més 
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denses i d’urbanització més reculada. Aquest fet dificulta l’impuls del barri i la 

seva atractivitat. 

 

• Manca d’espais lliures adients 

Hi ha pocs espais lliures (places i parcs urbans) i els existents no permeten 

atendre les necessitats dels veïns. La vida a l’interior del barri queda molt 

supeditada a un carrer ocupat per vehicles i amb voreres estretes i amb 

barreres que dificulten una vida de barri plena, atractiva i amb plena llibertat  

de moviment per a tothom. Les persones amb mobilitat reduïda, les persones 

grans, els infants i les dones són les que en pateixen quotidianament amb 

major grau aquest greuja urbanístic. 

 

• Tendència a l’envelliment de la població 

L'estructura d'edat de la població mostra una tendència a l’envelliment per al 

qual el barri no es troba preparat en quant a l’accessibilitat als serveis públics 

(centres socials, culturals, equipaments) o privats (comerços).  

 

• Alt nombre de veïns que deixen el barri  

Si bé el barri es mostra ocupat, amb altes densitats d'ocupació d'habitatges, el 

fet que es produeixi un alt nombre de veïns que l’abandonen i la seva 

substitució per població nou vinguda, essencialment immigrada, dificulta 

l’arrelament i el desenvolupament veïnal, essent un factor de risc per al 

barri. 

 

• Escassa i desequilibrada activitat comercial 

Excepte en zones de nova urbanització en temps més recents, que és a on es 

concentra l'activitat comercial del barri,  hi ha  un nombre important de locals 

comercials tancats provocant un impacte negatiu sobre el conjunt del barri 

que n'empobreix les relacions  veïnals, la seva imatge  i fins i tot en fa 

augmentar el grau de percepció d' inseguretat. 

 

 

• Alta contaminació de les zones on es troben escoles del barri. 
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El mapa de sorolls del barri  mostra que la zona de major contaminació 

acústica és, d'una banda, a l’entorn de l’escola Santa Eugènia i una altra, al 

col�legi Montfalgars. L'alt nivell de trànsit rodat, en ésser vials de jerarquia de 

xarxa general de ciutat, provoca un problema real sobre la qualitat del servei 

educatiu. 
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Oportunitats 

 

El conjunt d'oportunitats del barri deriven de dues línies bàsiques 

d'actuacions: les de caràcter social i les urbanístiques. 

 

En l'àmbit social el barri es caracteritza per una àmplia participació cívica en 

el conjunt d'activitats o dinàmiques diverses que tenen lloc en aquest espai. 

L'arrelament d'unes pautes coordinades d'actuació, basades en el consens 

entre veïns, garanteixen a priori una correcta implantació de les propostes i 

decisions que de forma conjunta es plantegen dur a terme a través d'aquesta 

proposta. 

 

El barris de Santa Eugènia i Can Gibert han estat i són sectors amb una forta 

empenta associativa, fet que possibilita vehicular accions concretes arreu del 

sector. Òbviament, l'assumpció d'objectius per a la millora del conjunt passa 

pel reconeixement previ per part del conjunt de persones que resideixen al 

barri i, en aquest sentit, la valoració prèvia d'objectius que s'ha dut a terme 

per a la definició de les accions que aquí es proposen ha posat de relleu la 

implicació i capacitat d'empatia del teixit associatiu. Això ha de garantir la 

correcta distribució, tant social com territorial, dels objectius. 

 

L'entorn urbanístic del conjunt de la ciutat de Girona té un nivell elevat de 

qualitat. Tot i que el sector de Santa Eugènia i Can Gibert, com s'ha vist a 

l'apartat de diagnosi, no pateixen un procés de degradació urbanística 

evident, en alguns aspectes s'hi detecten dèficits importants a considerar. La 

ubicació del barri i les seves característiques físiques possibiliten la definició 

d'objectius molt concrets i que facilitaran la integració del sector en la 

dinàmica social i econòmica de la ciutat. La recuperació de la centralitat 

compta ja amb les condicions bàsiques per què això sigui possible, com és la 

creació de nous eixos de connexió viària i per a vianants que han permès el 

pas d'un flux important de persones que, fins aleshores, restava al marge 

d'aquest sector. Aquesta millora de la connectivitat amb la resta de la ciutat 
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es presenta com a una oportunitat indiscutible que, a aixopluc de les accions 

urbanístiques i econòmiques que es plantegen en aquest projecte, han de 

convertir Santa Eugènia i Can Gibert en un nou referent comercial i 

d'equipament pel conjunt de la ciutat. 

 

 

• Alta capacitat cívica i fort teixit veïnal  

L'associació de veïns és de les més antigues de la ciutat i a més hi ha un 

creixent nombre de col�lectius  que treballen per interessos de temàtiques 

diverses en pro d'una millor vida comuna en el barri. L'elevada participació de 

persones residents en les associacions de veïns, centres sociculturals i 

esportius, l'associació de dones, comporta la creació d'autèntics espais de 

trobada, socialització i convivència.  

 

• Alta capacitat d’integració d’immigrants en la vida quotidiana del barri 

Un barri que s'ha fornit històricament de velles i noves migracions, la 

complexitat de relacions humanes viscudes els ha predisposat a ser  des de 

sempre un barri d'acollida. 

 

• Existència d’accions de coordinació 
Hi ha una alta vocació de treballar coordinadament entre diversos serveis 

públics del barri en especial entre  l’acció social i escolar. 

 
• Possibilitat de transformació de l’espai públic. 

La dimensió del vials fa possible pensar en un traça urbana més amable: 

ampliació de voreres, millora de cantonades, afavoriment de l'urbanisme 

comercial, supressió de barreres arquitectòniques, millora de l'enllumenat 

públic, col�locació de bancs, arbrat... en definitiva, possibilitats reals de fer 

carrers de dimensió humana. L'alta capacitat de resposta a les 

transformacions urbanes que ofereix el barri ve avalada  per l’impuls del 

comerç al carrer Agudes a partir de la millora urbanística promoguda molt 

recentment. 
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• Possibilitat de millora de nous espais públics (verds urbans) d'interès 

paisatgístic, medi ambiental i social. 

El futur desenvolupament del pla especial de les hortes de Santa Eugènia, 

entès com a futur parc natural de ciutat i els nous espais lliures de Mas Massó 

són intervencions que n'afavoriran la qualitat de vida d'aquest barri. 

Altrament, la possibilitat d'obrir petites places en les zones més compactades 

de la trama urbana permetrà crear espais de proximitat i de relació de gran 

valor per la vida quotidiana dels veïns.  

 

• Noves connexions amb barris veïns.  

Les noves infrastructures han donat permeabilitat cap a barris veïns, com és 

el cas de la connexió amb el barri de Sant Narcís,  i noves infrastructures 

donaran continuïtat i permeabilitat cap a altres barris o al municipi veí de Salt 

gràcies a la urbanització de l'espai de la frontissa de Santa Eugènia. 

 

• Recentrament del barri respecte la ciutat. 

La frontissa del Güell ha donat  una nova façana al barri i ha traçat un eix 

viari bàsic per a la ciutat, afavorint la mobilitat i la connexió interurbana. El  

futur parc de les hortes de Santa Eugènia i l'arranjament medi ambiental de 

les ribes del Ter i la construcció del futur centre cívic i cultural de l'antiga 

fàbrica de la Marfà donaran una nova dimensió de centralitat  a aquest barri 

en relació al conjunt de la ciutat. 

 

• Creació de nous equipaments  cívics i culturals. 

La creació de nous equipament cultural i cívics  enfortiran la cohesió social 

del barri i seran punt de referència obligada pel conjunt de la ciutat. 
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Amenaces 

 

L'amenaça més evident pel barri deriva del manteniment, inercial, del 

caràcter transitori en la fixació de residència i, amb això, la creació d'un espai 

d'acollida de població immigrant amb caràcter exclusiu. 

 

Les perspectives de promoció social i econòmica, tant familiar com personal, 

aboquen a un canvi en el lloc de residència, de manera que aquest sector pot 

esdevenir el centre d'una doble dinàmica: ésser lloc de pas per aquelles 

persones que cerquen habitatge assequible en un primer moment però que en 

cas de millora canvien de lloc de residència i, alhora, generar un espai de 

caràcter exclusiu (i en creixement) de concentració d'immigrants. 

 

Aquest risc s'oposa a l'oportunitat plantejada amb anterioritat com és el 

caràcter vital de l'associacionisme o, en darrer terme, la cohesió social del 

conjunt.  

 

La provisionalitat com a amenaça deriva també cap a la degradació de 

l'habitatge per manca de manteniment i la pèrdua d'atractiu comercial per la 

inestabilitat de la població i la segmentació de l'estructura d'edats d'aquesta 

(dispersió d'edats i concentració d'extrems). 

 

• Alta complexitat de situacions de necessitat social 

Arribada recent de nous vinguts de procedència i ètnia diversa i alt procés 

d'envelliment de la població arribada als anys seixanta i setanta. 

 

• Dificultat d'oferir mecanismes d'acompanyament eficients. 

Arribada de població immigrant en un període de temps relativament curt 

d'edat, gènere i origen divers. 

 
• Incapacitat de dotar el barri d’un atractiu propi que n'afavoreixi el 

sentit de pertinença. 
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Manca d'estratègies davant l'arribada de noves identitats que poden provocar 

el desarrelament, la por i la desorientació a causa d'un sentiment de pèrdua 

de control de lloc  a la població autòctona.  

 

• Baixa qualitat  urbanística  que provoca una pèrdua de qualitat 

ambiental de l'entorn i desincentiva la inversió econòmica. 

La degradació física dels carrers, la manca d'espais públics, la dificultat de 

mobilitat i accessibilitat no fomenta la cultura urbana, la integració i la 

cohesió social. 

 
• Alta concentració d'activitat comercial en les zones de recent 

urbanització. 

Tendència a concertar-se l'activitat econòmica en les zones de nou 

creixement  i per contra un creixent empobriment de teixit econòmic de les 

zones històriques.  

 

• Proliferació de serveis. 

Tendència,  de moment feble, a la proliferació d'activitats  (serveis -locutoris 

telefònics- i comerços) d'ètnies o cultures diferents que poden modificar el 

paisatge urbà tradicional en determinats carrers. 

 
• Baix  desenvolupament del teixit productiu (especialment comerços). 

Feble desenvolupament de l'activitat econòmica que de manera important 

efecte a les dones en ésser difícil trobar ocupació en el propi barri. 

 

• Pèrdua progressiva del valor dels habitatges respecte del conjunt de la 

ciutat. 

L'emigració de persones autòctones o l'apropiació d'aquest habitatges per nous 

vinguts (immigració extracomunitària), associat també a la baixa qualitat del 

teixit urbà, pot conduir a la creació de espais marginals no desitjables.   

 
• Manca d'espai de verd urbà de qualitat  i d'espais urbans de proximitat 

que afavoreixin la vida quotidiana.  
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Absència d'espais lliures que afavoreixin les relacions interculturals i 

intergeneracionals en el barri. 

 
• Absència d'elements,  serveis i equipament atractius per al conjunt de 

la ciutat. 

Manca d'espais de centralitat de ciutat per apropar el barri al conjunt de la 

ciutat  

 

• Barreres arquitectòniques. 

Existència de barreres arquitectòniques en els carrers i espais públics que 

generen problemes relacionals i d’aïllament a les persones grans i a les 

persones amb mobilitat  reduïda. 

 

• Pèrdua de capacitat socialitzadora. 

Creixent població escolar d'ètnies i cultures diverses i insuficiència de mitjans 

per a treballar la diversitat a les escoles. 
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2. ESTRATÈGIA I PRIORITATS  

 

Objectius generals  

 

L’anàlisi del barri, de les seves oportunitats i amenaces ens porta a  

plantejar-nos un objectiu general consistent en actuar per a garantir la 

incorporació del barri de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla al ritme de 

desenvolupament del conjunt de la ciutat de Girona i assegurar que el 

sector no esdevingui un espai degradat des del punt de vista urbà i de la 

cohesió social. 

 

Ens proposem d’aquesta manera aprofitar totes les oportunitats que ofereix el  

barri amb una població nombrosa i activa, que viu,  treballa i actua en un 

territori amb símptomes de degradació que preocupen.  

  

Objectius específics 

 

Partint doncs de l’objectiu general fixat, es defineixen els tres eixos entorn 

als quals s’organitza el programa. Abastant el barri en la seva totalitat, s‘opta 

per una organització de les accions en funció de la seva contribució al 

objectius  establerts. Es defuig d'un esquema territorial, atesa la vocació 

global del projecte i de la voluntat que aquest afecti de manera coherent al 

conjunt del territori objecte del projecte.   

 

Els tres objectius específics del projecte són: 

 

1. Assegurar la incorporació del barri a la ciutat, entès com la 

realització  del conjunt d’ accions que garanteixen l’encaix de la vida 

del barri al conjunt de la ciutat. És a dir, assegurar que els estàndards 

de qualitat d’entorn s’apropen als del conjunt de Girona. Es tracta de 

fer que el barri comparteixi, al final de projecte, la qualitat de vida de 

la ciutat,  assegurar que es redueix el nombre de  persones que 



 
15

abandonen el barri o que hi viuen amb vocació de temporalitat i frenar 

l’alt índex de substitució de veïns.  

 

Les accions associades a aquest objectiu són: 

 

• Incorporar els patis de Can Gibert al domini públic per guanyar 

espais de proximitat pel conjunt del barri i donar continuïtat 

urbana a diferents carrers la zona. 

 

• Adequació de mobiliari urbà i retirada de cables elèctrics aeris i 

supressió de barreres arquitectònics i eixamplament de 

cantonades a diferents carrers per fer-los més amables i segurs: 

Santa Eugènia, Montseny, Maçana, Puigmal, Bassegoda, Sant 

Sebastià, Orient, Mare de Déu de la Salut, Balandrau, 

Bastiments, Campcardòs i Puigneulòs.  

 

• Creació d'un aparcament subterrani mixt (per a residents i de 

rotació) a la frontissa de Santa Eugènia per endreçar els vehicles 

privats i alliberar espai públic. 

 

• Desplegament d'una xarxa de comunicacions WiFi per al conjunt 

del barri. Primer com a servei municipal i més endavant, estès al 

conjunt de la ciutadania. La implantació d'aquesta xarxa 

telemàtica és un projecte pilot i inèdit a la ciutat que ha de 

permetre apropar les noves tecnologies al conjunt de la 

població. 

 

• Formació d'adults dirigida  a la població nou vinguda per 

garantir-ne la seva alfabetització, l'aprenentatge del català i el 

castellà amb l'objectiu de facilitar-ne la seva plena integració  al 

barri i facilitar-ne la seva incorporació en el món laboral. Es té 

especial cura de la participació de la dona en aquesta formació. 
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• Promoció de l'associacionisme per fomentar-ne la participació 

veïnal en tots els afers de la vida del barri i espacialment per 

incorporar-hi a tota la població, amb independència del seu lloc 

d'origen i gènere.  L'associacionisme és l'eina bàsica per fomentar 

l'esperit de comunitat, la cohesió social i el sentit de pertinença. 

 

• Millora de l'accessibilitat i la mobilitat urbana per garantir una 

ciutat més amable i garantir la llibertat de moure's a les 

persones amb mobilitat reduïda i a les persones grans. 

Augmentar les freqüències del transport públic amb l'objectiu, 

entre altres, de facilitar a les dones la incorporació en el món 

laborar  del que sovint n'estan excloses a causa de no disposar de 

cotxe privat per accedir a la feina. 

 

Mitjançant la millora de la qualitat del medi físic, de la vida veïnal i 

la dotació de nous serveis volem aconseguir que  Santa Eugènia i 

Can Gibert siguin espais de referència per als que hi viuen i  

provocar nous fenòmens d’adhesió al barri de la ciutat. 

 

2. Garantir la cohesió social, entès com la realització  del conjunt 

d’accions que permetin fer de la diversitat un valor del barri  i no un 

factor de risc, procurant garantir la convivència de persones d’origen 

geogràfics, social i cultural divers, amb una piràmide d’edat que eviti 

el sobreenvelliment i faci de la relacions entre generacions un tret de 

progrés. 

 

Per fer-ho cal assegurar que existeixen les condicions per fer-ho 

possible: una nova concepció dels espais lliures que fomentin la relació 

entre persones,  garantir un espai públic al servei d’una vida més 

pacífica creant nous espais per a vianants que és equivalent a  generar 

més oportunitats per a la descoberta  i l’intercanvi; assegurar 

l’accessibilitat als edificis privats, completar la xarxa d’equipaments de 

barri que assegurin, per exemple, envellir amb serveis d’atenció 
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propers al barri i assegurar els elements d’acció social i educació en el 

lleure que permeti facilitar la igualtat en matèria formativa i tallar els 

mecanismes de reproducció de les situacions amb al risc d’exclusió, 

treballant amb els joves i els infants. 

 

Les accions previstes per a contribuir a aquest objectiu específic són: 

 

• Urbanització de la frontissa de Santa Eugènia amb un viari de 

proximitat,  guanyar nous espais lliures i resoldre, a partir 

d'aquesta millora urbana, l'encaix urbanístic amb el teixit urbà 

de Girona amb el municipi veí de Salt. 

 

• Desenvolupar el PMU de l'antic Mercat de Santa Eugènia per 

esponjar el barri i guanyar nous equipament i espais lliures de 

proximitat. 

 

• Nova urbanització del carrer Montnegre amb l'adequació de 

recorreguts per a vianants adaptats i protegíts. 

 

• Urbanització dels carrers de Baix i de la plaça de la Marfà per 

convertir aquest espai, amb trama urbana  i habitatges de 

l'històric municipi de Santa Eugènia, amb carrers de mobilitat 

invertida. 

 

• Enderroc de l'actual Biblioteca Salvador Allende per obrir un 

espai públic de relació en una de les zones més denses i 

degradades del barri. 

 

• Cooperació per a l'accessibilitat d’edificis d’ús residencial privat 

al barri aportant recursos econòmics per eliminar barreres 

arquitectòniques (instal�lació d'ascensors i accés mitjançant la 

construcció de  rampes als vestíbuls dels edificis) 
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• Creació d'un centre de dia per a gent gran per assegurar la 

possibilitat d'envellir amb dignitat al barri i alhora contribuir a 

minorar la càrrega de persones dependents  en especial a les 

dones. 

 

• Lluita contra l'absentisme escolar a primària i secundaria 

implicant a tots els professional en la detecció, disseny i 

execució de mesures i articular recursos i serveis 

complementaris a l'acció educativa per afavorir la plena 

escolarització. 

 

• Reforç dels centres oberts per a infants i adolescents amb 

l'objectiu d'afavorir la convivència entre les diferents cultures, 

evitar conflictes de relació i oferir espais i activitats dirigides a 

avançar en la igualtat d'oportunitats entre el conjunt de la 

població de diferents orígens i  de gènere. 

 

• Promoure activitats extraescolars per complementar les 

necessitats educatives dels infants tant a nivell de lleure com  

per reforçar els seus aprenentatges i desenvolupament personal. 

 

• Fomentar nous espais i activitats per a la millora de la 

convivència a partir d'activitat lúdiques, culturals i de temps 

lliure per generar espais de relació i de coneixença mútua i 

afavorir el diàleg i l'intercanvi d'informació. 

 

• Promoure accions per a conèixer la diversitat, aprofitant 

celebracions comunitàries per organitzar mostres de diferents 

aspectes  culturals, gastronòmiques, folklore, arts, tradicions, 

etcètera,  i desenvolupar noves formes basades en el mestissatge 

cultural.  
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3. Generar noves oportunitats de desenvolupament. Més enllà de 

garantir la vertebració del barri amb el conjunt de la ciutat i assegurar 

l’èxit en la convivència, el projecte ha d’assolir l’objectiu de proposar 

per a Santa Eugènia i Can Gibert mitjans de generar elements de 

referència propis que creïn orgull de barri i que permetin crear noves 

oportunitats d’ocupació i activitat econòmica per a les persones que hi 

viuen. 

 

 En aquest sentit, es proposa una potent acció de reconversió comercial 

d’un dels carrers del barri de manera que permeti mobilitzar tots es 

baixos actualment buits i convertits en serveis comercials, amb el que 

això suposa  per a la dinamització del barri; ens proposem crear un 

equipament cultural de referència ciutadana i de proximitat i millorar 

la qualitat dels centres educatius del barri. La reducció de barreres 

arquitectòniques i a l’equitat són una condició prèvia per a la millora 

de les oportunitats de la gent que viu al barri. Les noves oportunitats 

de desenvolupament s’assoliran amb accions com:  

 

 

• Reurbanitzar el Carrer Maçana per crear un eix cívic d'ús 

prioritari per a vianants que  incentivi l'activitat comercial. 

 

• Primera fase de rehabilitació de l'antiga fàbrica Marfà per 

convertir-lo en un centre cultural i d'activitats cíviques  de 

referència de barri i ciutat. 

 

• Foment del desenvolupament sostenible introduint criteris 

d'urbanisme sostenible en totes les actuacions del barri: 

implantació del "Segell Verd" en les noves edificacions, públiques 

i privades (aïllament tèrmic, acústic, estalvi energètic, estalvi 

d'aigua...) 
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• Aïllar acústicament el col�legi Groc per millorar-ne la qualitat 

ambiental de la comunitat educativa i contribuir a la millora 

d'eficiència energètica.  

 

• Aïllar acústicament el col�legi Montfalgars per millorar-ne la 

qualitat ambiental de la comunitat educativa i contribuir a la 

millora d'eficiència energètica.  

 

• Promoció d'accions per a l'equitat de gènere garantint la plena 

participació de les dones en el conjunt d'accions programades 

afavorint la seva aportació activa en els projectes urbanístics de 

millora urbana (carrers, places, espais verds...) 

 

• Pla de promoció comercial del carrer Maçana establint 

estratègies per activar els locals que actualment resten tancats. 

 

• Desplegament del programa Fem feina encaminat a promoure 

polítiques d' incentivació del mercat de treball normalitzat 

especialment per a joves i dones a traves d'acords institucionals 

amb els comerciants del barri. 

 

• Eliminació de barreres arquitectòniques executant itineraris 

adaptats per garantir l'accessibilitat a totes les persones. 

 

• Millora d'accessibilitat a les escoles del sector, ampliant voreres, 

per fer-los espais segurs. 

 

• Eliminació de barreres en edificis públics i a tots els espais 

lliures per garantir-ne un ús "normalitzat" per a tota la 

ciutadania. 
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Descripció de l’estratègia adequada per tal d’assolir els objectius 

 

Per tal d’assolir els objectius general i específics ens proposem adoptar una 

estratègia basada en la construcció d’un espai públic de qualitat mitjançant 

actuacions de caràcter urbanístic i de rehabilitació de l’espai urbà, 

associades a un conjunt coherent d’accions en el camp de provisió de 

serveis avançats i la promoció econòmica i social del barri i de les persones 

que hi viuen.  

 

Les actuacions emblemàtiques que han de constituir els eixos bàsics del 

projecte són: 

 

1. La recuperació de l’espai de la Frontissa de Santa Eugènia. 

2. Una nova urbanització del carrer Maçana al servei de les persones,  que 

afavoreixi un nou eix comercial al barri, amb un trànsit pacificat. 

3. La creació de nous equipament: antic mercat de Santa Eugènia  i 

recuperació de la fàbrica Marfà,  i una nova urbanització dels espais 

guanyats, adaptada a les noves funcions. 

4. La recuperació i creació de nous espais públics (plaça Salvador Allende, 

patis de Can Gibert del Pla i nou espai públic a l’antic mercat de Santa 

Eugènia). 

5. El desplegament d’una xarxa WiFi tant per a serveis  municipals com per a 

ús privat.  

6. La creació d’alternatives d’aparcament, millores en el transport públic i 

rehabilitació de voreres i places per tal de fomentar un major ús del carrer 

i fer un barri amable. 

 

Vinculades a aquestes accions, es duran a terme actuacions en els àmbits del 

treball social i la promoció local que assegurin que més enllà de la reforma de 

l’espai urbà, s’introdueixen les millores de caràcter comunitari que permetin 

el manteniment d’un esperit de barri que el situi millor per al futur que ha 

d’afrontar. 



 
22

 

Aquesta estratègia no podria operar sense tenir clars els criteris d’actuació 

en els que s’emmarca i que són: 

 

§ Assegurar un tractament multidisciplinar del projecte. 

§ Actuar en un marc de partenariat. 

§ Assegurar el tractament integral dels reptes que tenen el barri i el 

projecte. 

§ Garantir la viabilitat i el futur de totes les accions. 

 

Volem actuar a partir  d’un tractament multidisciplinar de les accions.  En la 

mesura que es pretén garantir en el futur la capacitat d’atracció d’aquest 

barri i, a la vegada, fer realitat unes exigències de cohesió que són 

complexes, atesa l’estructura de la població dels sector, caldrà abordar 

aquests objectius des d’una perspectiva que creui cultures i àmbits de gestió 

molt diversos. Caldrà, doncs, assegurar que les actuacions de caràcter 

infrastructurals responguin de manera explícita a requeriments de l’acció 

social, econòmica i de qualitat de vida i que siguin percebudes d’aquesta 

manera. Caldrà, alhora, garantir que es produeix la incorporació d’aquelles 

disciplines i coneixements que afavoreixin una acció integral. 

 

Un projecte d’aquestes característiques té la vocació de generar canvis en la 

manera que les persones perceben l’espai on viuen i en el qual es vol 

projectar una confiança col�lectiva. Ens proposem convertir el que és 

percebut com a risc (la diversitat social) en una oportunitat de futur (la 

capacitat d’enriquir-nos incorporant noves maneres d’entendre el món i al 

cultura). Amb aquests objectius és imprescindible assegurar que el que es fa 

tingui lògica de “ causa comuna ”, d’aliança entre estaments diferents i 

autònoms, entre veïns, administracions i agents privats actius al sector. Ens 

referim a la pràctica de partenariat, caracteritzada per compartir la 

responsabilitat entre  tots els actors davant de fenòmens socials, i disposar de 

capacitat per a la concertació -acordar, consensuar, adherir-se a una idea, a 

un projecte, a un fi- i per  a l’articulació -ajuntar, enllaçar, unir dues parts 
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rígides dotant-les de mobilitat, flexibilitzant les normatives i generant efectes 

multiplicadors i sinèrgics).  

 

Per tal d’evitar el risc que el projecte esdevingui una pura juxtaposició 

d’iniciatives, hem volgut assegurar que des de la seva gènesi incorpora les 

disciplines que li asseguren un correcte tractament integrat. Ens proposem 

també que estigui basat en un sòlid coneixement del territori i dels seus 

recursos i que es desenvolupi de manera que s’asseguri la coordinació entre 

accions i agents, la seva compatibilitat i coherència de les diferents 

iniciatives i actuacions i la connexió entre el sector i la ciutat.  

 

El projecte s’organitza i es desenvolupa a partir de la necessitat d’assegurar-

ne la continuïtat futura i la seva viabilitat. Les possibilitats d’un programa 

integral i que aplega quatre anys, permet dur a terme una programació 

d’actuacions que en aquest termini han d’haver assolit objectius i que tenen 

la capacitat d’adquirir una dimensió ajustada als mitjans ordinaris, un cop 

això ha succeït. En els casos en que les accions proposades es projecten més 

enllà dels quatre  anys previstos pel programa, se n’assegura el manteniment i 

la continuïtat. 
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Descripció dels camps d’actuació del projecte 

 

1-  Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

 

Actuació 1.1.  Urbanització de l’antiga reserva de la N2 (frontissa de Santa 

Eugènia) per tal de regenerar un espai que avui és frontera amb el municipi 

de Salt  i dotar-lo de zones verdes, un viari de proximitat i espais per al 

lleure, en una barri d’alta densitat i escassos espais lliures.  

(connectada a l’actuació 8.3) 

 

Actuació 1.2. P.M.U. Antic Mercat de Santa Eugènia. Generar un equipament 

per a acollir serveis al barri, un nou espai lliure i una zona d’aparcament 

subterrani, mitjançant l’adquisició d’aquest mercat de titularitat privada i la 

reforma d’aquest espai avui construït.  

(connectada a l’actuació 8.3) 

 

Actuació 1.3. Nova urbanització del carrer Maçana que permeti la reducció 

del trànsit i la mobilització dels locals avui tancats per a que es converteixin 

en nova activitat comercial. 

(connectada a l’actuació 8.3) 

 

Actuació 1.4. Urbanització del carrer Montnegre per tal de crear un espai 

amb més espai per a  voreres i vianants. 

(connectada a l’actuació 8.3) 

 

Actuació 1.5. Urbanització del Carrer de Baix i la Plaça Marfà per tal de crear 

els espais d’aproximació al gran centre ciutadà i cultural del barri (l’antiga 

fàbrica Marfà). 

(connectada a l’actuació 8.3) 

 

Actuació 1.6. Enderroc de l’actual biblioteca Salvador Allende i generació 

d’un nou espai lliure. 

(connectada a l’actuació 8.3) 
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Actuació 1.7. Assolir el traspàs a titularitat pública dels set patis de Can 

Gibert del Pla, avui de propietat privada (comunitària) i que presenten 

dèficits seriosos de manteniment i accessibilitat. 

 

Actuació 1.8. Adequació de mobiliari urbà, voreres i retirada de cables 

elèctrics als carrers Santa Eugènia, Montseny, Maçana, Puigmal, Bassegoda, 

Sant Sebastià, Orient, Mare de Déu de la Salut, Balandrau, Bastiments, 

Campcardós i Puigneulós. 

(connectada a l’actuació 8.3) 
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2- Rehabilitació i equipament dels elements col�lectius dels edificis. 

 

Actuació 2.1.  Cooperació per a l’accessibilitat d’edificis d’ús residencial 

privats del barri per tal d’eliminar barreres a la lliure circulació de persones 

de mobilitat reduïda. 
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3- Provisió d’equipaments per a ús col�lectiu. 

 

Actuació 3.1. Primera fase de la rehabilitació de l’antiga Fàbrica Marfà per 

tal que esdevingui un centre cívic i cultural del barri i per a la ciutat. La 

Marfà és una antiga fàbrica tèxtil creada a mitjans del S XIX, que un cop 

rehabilitada ha de posar al servei de la població 2.700 metres quadrats 

d’equipament. La primera fase consisteix en la creació d’una nova biblioteca 

(que substituirà l’actual biblioteca Salvador Allende). 

(connectada a l’actuació 8.3) 

 

Actuació 3.2. Creació d’un nou aparcament soterrani mixt per a residents i 

destinat a rotació, a la frontissa de Santa Eugènia com a recurs essencial per a 

les actuacions que en matèria de pacificació de trànsit i noves urbanitzacions 

es pretenen dur a terme i com a servei a un barri mancat d’aparcament. 

(connectada a les actuacions 1.1 i 8.3) 

 

Actuació 3.3. Creació d’un Centre de Dia per a la Gent Gran  destinat a cobrir 

les necessitats de la població més envellida i com a recurs per a la igualtat de 

gènere. 

(connectada a l’actuació 6.1) 
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4- Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis  

 

Actuació 4.1. Desplegament d’una xarxa WiFi per als serveis municipals i 

ampliació de la xarxa municipal de fibra òptica.  Es tracta de desplegar 

l’electrònica necessària per poder donar cobertura inalàmbrica WiFi als barri 

de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla per poder donar serveis en mobilitat a 

diferents col�lectius d’usuaris municipals, principalment Policia Municipal, 

inspectors, escoles i biblioteques. Caldrà desenvolupar aplicacions 

específiques per poder aprofitar aquesta infrastructura, dotar de terminals 

mòbils als usuaris i ampliar l’abast de la xarxa municipal de fibra òptica per 

poder proveir l’accés troncal als serveis informàtics situats a la Plaça del Vi, a 

l'edifici central . 

 

L’acció està destinada també a esdevenir el nucli d’una acció de promoció del 

barri dotant-lo de serveis TIC avançats de manera que esdevinguin un tret 

central en la identitat del barri. 

 

Actuació 4.2. Explotació de la xarxa WiFi municipal per a la seva utilització 

per part de la ciutadania . 

 

La demanda dels ciutadans per poder accedir als beneficis de la connectivitat 

mitjançant banda ampla a Internet es poden satisfer aprofitant la 

infrastructura de comunicacions desenvolupada en l’actuació anterior. Per 

poder dur a terme aquesta actuació caldrà fer diversos estudis tècnics i de 

viabilitat i convocar posteriorment un concurs públic per que un operador 

extern pugui comercialitzar serveis de banda ample sobre la xarxa municipal, 

amb la voluntat de dotar de serveis de connexió a internet de banda ampla a 

preus altament competitius mitjançant tecnologies inalàmbriques i fer 

d’aquest tret un element d’atractivitat i  identitat del barri. 
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5- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. 

 

Actuació 5.1. Assegurar la introducció de mesures d’eficiència energètica en 

tota l’edificació resultant del projecte. Incorporar les mesures d’edificació 

sostenible previstos en el Segell Verd en les edificacions i fer-ne elements de 

referència per a la seva extensió i divulgació. 

 

Actuació 5.2. Aïllar acústicament els CEIP Montfalgars i Col�legi Groc  atès 

l’alt impacte del soroll en els punts del barri on es troben. 
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6- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà 

 

Actuació 6.1. Promoció d’accions per a l’equitat de gènere. Desenvoluparem 

una acció transversal a la resta d’accions plantejades en el projecte per tal 

de vetllar per a que la dona pugui accedir al conjunt de serveis i accions 

programades amb plena equitat respecte a l’home i exercir plenament el seu 

dret a la participació. Incorporarem mesures relatives a la millora de la 

percepció de seguretat en els espais públics, l’accessibilitat i en els serveis 

per tal de facilitar un major participació de les dones en els usos d’aquests. 
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7- Programes per a la millora social, urbanística i econòmica. 

 

Actuació 7.1.  Pla de promoció comercial del carrer Maçana. Actualment 

aquest carrer no té caràcter comercial sinó residencial. La manca d’activitat 

comercial fa que sigui necessari promoure la implantació de nous comerços. 

Aquesta implantació podria ubicar-se als locals en planta baixa que 

actualment es troben desocupats i infrautilitzats. Existeixen locals en desús 

que havien estat utilitzats com a establiments comercials i que actualment es 

troben sense activitat, alguns d’ells estan en venta i d’altres simplement 

estan tancats. La dinamització de l’activitat comercial ha de generar una 

nova centralitat d’aquesta àrea del barri.  

 

Actuació 7.2. "Fem feina". Ens proposem apropar a joves i adults al mercat 

de treball normalitzat a través de sensibilitzar al petit comerciant del barri i a 

les empreses existents, per que es nodreixin de treballadors del propi barri i 

d’articular els recursos existents a la ciutat. 

 

Actuació 7.3. Lluita contra l’absentisme escolar mitjançant el coneixement 

aprofundit de la situació, definir i executar mesures de mediació i 

acompanyament entre centres escolars, famílies i alumnes. Articular recursos 

i serveis existents que reforcin l’actuació. 

 

Actuació 7.4.  Reforç de centres oberts. Ens proposem reforçar aquest servei 

per poder  incrementar el nombre de beneficiaris, sense disminuir la seva 

qualitat. Aquest servei és de gran importància pel desenvolupament educatiu 

dels menors del barri i per afavorir la convivència entre les diferents cultures 

que acull aquest barri.  

 

Actuació 7.5. Promoció d'activitats extraescolars. Es tracta de possibilitar 

l'accés a infants escolaritzats en els centres públics i privats de Primària a un 

seguit d’activitats extraescolars. Es considera que aquest recurs educatiu és 

un instrument de primer ordre per millorar la tasca educativa i afavorir la 
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relació dels veïns del barri a través dels més petits i un element més per 

aconseguir una major igualtat d’oportunitats i de cohesió social. 

 

Les actuacions 7.3, 7.4 i 7.5 adreçades a infants i joves, són una 

aposta de futur que pot ser clau pel barri, evitant conflictes de 

relació i convivència veïnal i oferint espais i activitats dirigides a 

avançar en la igualtat d’oportunitats  entre el conjunt de la població 

de diferents orígens i també de gènere. 

 

 

Actuació 7.6. Formació d’adults. Un nombre important de veïns del barri són 

d’origen estranger i molts d’ells són analfabets en la seva pròpia llengua i 

d’altres, ho són en català o castellà. Per tant, tenen dificultats per 

comunicar-se i per trobar feina. Es fa necessari apropar aquesta població a 

l’escola d’adults com a recurs educatiu i d’alfabetització disponible i més 

proper, amb la voluntat de millorar la seva qualitat de vida entre nosaltres. 

 

Actuació 7.7. Promoció de l’associacionisme. Del conjunt d’associacions 

existents en el barri, n’hi ha que tenen una llarga tradició i d’altres més 

recents i també el nombre de socis i col�laboradors és molt variat. Això suposa 

que el teixit associatiu pot passar per moments més o menys febles i que cal 

reforçar-lo i promoure o recuperar associacions que han anat perdent efectius 

i força. També implica fomentar la creació de noves associacions o grups que 

fomentin la participació veïnal i vetllin per el desenvolupament del barri i la 

seva cohesió social. 

 

Actuació 7.8.  Creació de nous espais i activitats per a la millora de la 

convivència. Pretenem aglutinar als veïns al voltant d’activitats lúdiques, 

culturals i de temps lliure que permetin generar espais de relació i de 

coneixement mutu i al mateix temps, realitzar aprenentatges diversos.  

 

Aquest marc de relació distès ha de permetre abordar altres aspectes que 

afectin al conjunt del barri, esdevenint un espai de diàleg, d’informació i de 
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captació de persones interessades en activitats d’interès comú i 

l’associacionisme. 

 

Actuació 7.9.  Accions per a conèixer la diversitat.  Donada la diversitat de 

nacionalitats i cultures que conviuen el aquest barri, és oportú plantejar-se 

com aquesta situació pot enriquir al conjunt de la població del barri i es pot 

facilitar el coneixement mutu entre veïns i cultures, com a element clau per 

una millor convivència. Es tracta de facilitar espais lúdics aprofitant 

celebracions comunitàries, com festa major del barri, Nadal,  Carnestoltes, 

Setmana Santa, St. Jordi, Setmana de la Diversitat, etc. per organitzar 

mostres de diferents aspectes culturals, gastronomia, folklore, tradicions, 

fomentar la pràctica esportiva,  etc. 

 

Actuació 7.10. Millora de la mobilitat i del transport urbà. Ens proposem 

incrementar les freqüències de les línies de transport urbà que actualment 

són d’una hora a quinze minuts per tal que esdevingui una alternativa més 

interessant al vehicle privat i més competitiva. 
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8- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  

 

Actuació 8.1. Eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública 

mitjançant la definició d’un itinerari adaptat previst en el desenvolupament 

del Pla d’Accessibilitat Municipal. 

 

Actuació 8.2. Millorar l’accessibilitat a les escoles del sector mitjançant la 

construcció de guals elevats i guanyar espais de major seguretat a la sortida 

dels CEIP als quals assisteixen els infants del barri. 

 

Actuació 8.3. Eliminar barreres en espais públics i nous equipaments   

mitjançant una actuació de caràcter transversal comuna a totes les accions de 

reforma dels espais públics es garantirà la seva adaptació. 
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.1 Urbanització de la frontissa de Santa Eugènia 

 

Descripció de l’actuació: 

Urbanització de l’antiga reserva de la N2, en el límit dels termes municipals 

de Girona i Salt, avui és un espai degradat en el qual es proposa la creació 

d’espais lliures, viari de proximitat i ubicar-hi una infrastructura 

d’aparcament . 

Objectius: 

1. Aportar al barri 8.720 m2 d’espais lliures i 6.600 m2 de sistema viari 

que facilitin la connectivitat interna del barri 

2. Ordenar un espai ampli que consideri en el seu  disseny àrees de repòs, 

d’ús lliure i d’acció 

3. Resoldre dèficits d’espais lliures produint una zona de gran 

diferenciació ambiental 

4. Resoldre la connexió d’espais verds amb Salt 

5. Promoure un espai de relació intergeneracional 

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri i de l’extrem est del municipi de Salt . 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

1.700.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    

2007  

2008    700.000 

2009  1.000.000 

 

Calendari de desplegament 

2006  

2007 Redacció de Projecte i licitacions 

2008 Inici de l’execució de l’obra 

2009 Fi de l’execució de l’obra 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme 

Assessora: Àrea de Medi Ambient  

Assessora: Àrea de Mobilitat 

Acció Participativa: Àrea de Participació 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projecte i licitació.  

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.2 PMU antic mercat de Santa Eugènia 

 

Descripció de l’actuació: 

Operació d’esponjament amb el resultat esperat de sòl per  espai lliure, 

equipament, possible aparcament soterrani i sòl qualificat de residencial per 

a fer front a indemnitzacions per expropiació. L’actuació comporta la 

delimitació d’un PMU, la redacció de planejament, executar processos 

expropiatoris,  projectes d’edificació i d’urbanització. 

Objectius: 

1. Aportar al barri 700 m2 d’espais lliures  

2. Ordenar la illa on es localitzen les dues cases en ruïna del barri i on 

s’ubica un mercat obsolet i sense activitat  

3. Resoldre dèficits d’espais lliures i crear un espai de relació 

4. Contribuir a resoldre dèficits d’aparcaments i alliberar l’espai de la via 

pública 

5. Crear un nou equipament de 866 m2 de sostre (aquesta part de 

l’actuació formaria part de les desenvolupades en el Camp 2. Atesa la 

dificultat d’executar-la amb caràcter autònom respecte del conjunt de 

les accions del PMU, es prefereix esmentar-la com a part d’una 

actuació del Camp 1) 

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

 



 
38

Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

1.147.868 € 

       Temporalitat del finançament 

2006  736.380 

2007   

2008  411.488 

          2009    

 

Calendari de desplegament 

2006 expropiacions    

2007   

2008 urbanització 

2009  

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme  

Assessora: Àrea de Medi Ambient 

Assessora: Àrea de Mobilitat 

Assessora: definició de l’equipament: Àrea de Serveis Socials 

Acció Participativa: Àrea de Participació 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  

Participació de tots els col�lectius associatius del Barri 

Nou espai per activitats de convivència de diàleg i d’intercanvi d’informació 

Foment del desenvolupament sostenible 

 

 



 
39

 

Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.3 Nova urbanització del carrer Maçana 

 

Descripció de l’actuació: 

Reurbanització del carrer, amb  una ampliació del la secció destinada al 

vianant i millora de la qualitat urbana amb la incorporació d’una fila d’arbrat. 

 

Objectius: 

1. Estructurar un eix cívic i espai de referència del barri 

2. Millora de la qualitat urbana i adequació de recorreguts per vianants 

adaptats i protegits 

3. Contribuir a la incentivació de l’activitat comercial del carrer i del 

barri 

4. Contribuir a la creació de nous llocs de treball en el barri 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

La població de mobilitat reduïda i gent gran 

El sector comercial del barri 

Polítiques d’igualdat d’oportunitats 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

743.300 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    

2007 743.300 

2008  

          2009  

 

Calendari de desplegament 

2006 Redacció del projecte    

2007 Execució de la urbanització 

2008  

2009  

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme  

Assessora: Àrea de Mobilitat 

Acció participativa: Àrea de Promoció Econòmica 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  

Millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda 

Activació del comerç de proximitat 

Generació de nous llocs de treball, especialment per a dones 
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.4 Nova urbanització del carrer Montnegre 

 

Descripció de l’actuació: 

Reurbanització del carrer, amb  una ampliació del la secció destinada al 

vianant i millora de la qualitat urbana amb la incorporació d’una fila d’arbrat. 

 

Objectius: 

1. Millora de la qualitat urbana i adequació de recorreguts per vianants 

adaptats i protegits 

2. Contribuir a estendre transversalment els efectes de l’eix Maçana. 

3. Contribuir a la incentivació de l’activitat comercial del carrer i del 

barri 

4. Contribuir a la creació de nous llocs de treball en el barri 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

La població amb mobilitat reduïda i gent gran 

El sector comercial del barri  

Polítiques d’igualtat d’oportunitats 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

259.200 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    

2007  

2008  

          2009  259.200 

 

Calendari de desplegament 

2006    

2007 Redacció del projecte  

2008  

2009 Execució de la urbanització 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme  

Assessora: Àrea de Mobilitat 

Acció participativa: Àrea de Promoció Econòmica 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.5 Nova urbanització del carrer de Baix  i la Plaça Marfà 

 

Descripció de l’actuació: 

Urbanització del carrer de Baix i de la Plaça Marfà, amb vocació per a 

vianants. 

Objectius: 

1. Donar a l’equipament un accés adequat, enllaçat en un recorregut per 

a vianants amb l’eix cívic proposat. 

2. Constituir una alternativa pels vianants a la vorera de l’avinguda Santa 

Eugènia, en aquell tram en que la seva secció no permet un 

eixamplament suficient. 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

216.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    

2007  

2008  

         2009 216.000 

 

Calendari de desplegament 

2006    

2007 redacció projecte  

2008  

2009 Execució de la urbanització 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme  

Assessora: Àrea de Mobilitat 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  

Millora del confort i la imatge 

Millora d’accés i connexió amb la trama urbana 
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.6 Enderroc de l’actual biblioteca Salvador Allende  

 

Descripció de l’actuació: 

Urbanització de la Plaça Salvador Allende en el lloc actualment ocupat pel 

pavelló de la biblioteca (que es trasllada a la Marfà) i els carrers que 

l’envolten. 

Objectius: 

1. Obrir pel barri un espai públic de relació a l’extrem del carrer Maçana, 

millorant radicalment la qualitat urbana de l’entorn.   

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

Infants i dones 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

255.600 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    

2007  

2008 

2009 255.600 

Calendari de desplegament 

2006    

2007  

2008 Redacció del projecte 

2009 Execució de la urbanització 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme  

Acció participativa: Àrea de serveis socials 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  

Millora de la sociabilitat del barri: diversitat, interacció i espai de cooperació 
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.7 Incorporar al domini públic els patis de Can Gibert del Pla  

 

Descripció de l’actuació: 

Els patis de Can Gibert del Pla serveixen per a connectar els diferents carrer 

d’aquesta zona. La seva propietat és privada (de cadascun dels veïns de les  

escales que hi tenen façana). Malgrat que s’han dut a terme actuacions de 

manera que se n’asseguri el manteniment, aquests patis sofreixen la pressió 

dels vehicles que els empren com a aparcaments  i no poden fer la funció 

d’espai relacional que els seria més apropiat. Atesa la seva naturalesa 

jurídica, convé el seu pas a propietat pública per tal que siguin considerats 

espais lliures i posar-los al servei de la comunitat.  

Objectius: 

 

1. Convertir en espai públic el que avui són espais privats d’ús públic 

2. Ordenar aquests espais, especialment pel que fa a aparcaments i 

accessos 

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

Infants, dones i persones grans 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

102.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006  18.000    

2007  54.000 

2008  30.000 

2009   

 

Calendari de desplegament 

2006 accions registrals i de transferència de propietat de 3 patis i projecte       

d’ordenació 

2007 accions registrals i de transferència de 4 patis i arranjament de 3 patis 

2008 arranjament de 4 patis 

2009  

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrees d’Urbanisme i de Patrimoni 

Assessora: Àrea de Mobilitat 

Acció participativa: Àrea de Serveis Socials 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  

Millora d’accés i connexió amb la trama urbana 

Millorar la sociabilitat del barri: diversitat, interacció i espai de cooperació 
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Camp:        1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 

Actuació:   1.8 Adequació del mobiliari urbà, voreres i retirada de cables 

aeris en els a carrers Santa Eugènia, Montseny, Maçana, Puigmal, Bassegoda, 

Sant Sebastià, Orient, Mare de Déu de la Salut, Balandrau, Bastiments, 

Campcardòs i Puigneulòs . 

 

Descripció de l’actuació: 

Aquesta actuació consisteix en tractar de manera conjunta el seguit  de 

carrers la trama i estat de l’edificació dels quals no fa possible urbanitzar de 

nou. L’actuació consistirà en assegurar la qualitat de voreres i del mobiliari 

urbà, dur a terme accions puntuals de millora del paisatge urbà i fer-ho de 

manera coordinada amb l’actuació   6.1 relativa a la retirada de barreres 

arquitectòniques .  

Objectius: 

1. Millorar la qualitat d’uns carrers avui poc amables i que sofreixen una 

forta pressió per les seves característiques. 

2. Assegurar itineraris confortables i segurs  

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

Persones amb mobiliat reduïda 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

400.000 € 

 

       Temporalitat del finançament 

2006  100.000 

2007  100.000 

2008 100.000 

2009 100.000 

 

Calendari de desplegament 

2006 Àrea frontissa – Montnegre  

2007 Àrea Montnegre – Mare de Déu de la Salut 

2008 Can Gibert del Pla 

2009 Avinguda Sta. Eugènia 

Organisme o àrea responsable 

Àrea d’Urbanisme  

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat  

Millora de l’accessibilitat  

Millora de la seguretat i confiança i les dones i els infants 
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Camp:        2 Rehabilitació i equipament dels elements col�lectius dels edificis 

Actuació:   2.1 Cooperació per a l’accessibilitat d’edificis d’ús residencial  

Descripció de l’actuació: 

Hi ha dotze edificis al barri que no tenen ascensors i més de trenta que tenen 

barreres per a accedir al seu interior. A través d’aquesta actuació es pretén 

aportar recursos tècnics adreçats a eliminar barreres i complementar el 

sistema d’ajudes que amb aquest finalitat desplega el DMAH. Els recursos es 

traduiran en tècnics que ajudin a la redacció dels projectes de reforma i el 

finançament del que no s’inclogui en les ajudes a la rehabilitació en els casos 

en que les comunitats no disposin de recursos econòmics. 

Objectius: 

1. Facilitar l’accessibilitat també als edificis privats. 

2. Incorporar a la vida de barri les persones amb dificultats de moviment. 

 

Beneficiaris: 

El conjunt de persones que viuen en aquests habitatges. 

Garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda o amb edat 

avançada. 

La vida quotidiana del conjunt dels veïns i especialment les famílies amb 

mainada petita. 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

252.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    63.000 

2007    63.000 

2008    63.000 

2009    63.000 

Calendari de desplegament 

2006   

2007  

2008  

2009  

Organisme o àrea responsable 

Àrea d’Urbanisme  

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions i execució de les obres. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Disponibilitat de l’equipament per  a fases constructives posteriors 

Obertura del servei de biblioteca 

Satisfacció dels usuaris 
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Camp:        3 Provisió d’equipaments per  a ús col�lectiu 

Actuació:   3.1 Primera fase de la rehabilitació de la Marfà  

 

Descripció de l’actuació: 

L’antiga Fàbrica Marfà, de propietat municipal, ha de sofrir un procés de 

rehabilitació per tal que es converteixi en un centre cultural i d’activitats 

cíviques per a veïns del barri i del conjunt de la ciutat. Aquesta rehabilitació 

suposa actuar sobre el 2700 m2 construïts i incorporats la Pla Especial de 

Protecció del Patrimoni i uns 300 d’exteriors. La rehabilitació ha de permetre 

completar la dotació d’equipaments per a un barri poc dotat i es contempla 

en aquest primera fase, rehabilitar els espais que han d’acollir la biblioteca 

Salvador Allende, afectada per l’actuació 1.6, i construir els accessos i 

elements estructurals del conjunt de l’edifici. 

Objectius: 

1. Recuperar un element patrimonial per tal que contribueixi a reforçar la 

identitats del barri. 

2. Posar en funcionament un terç de l’espai a rehabilitar i obrir una 

biblioteca que compleixi els estàndards del Mapa de Lectura Pública de 

Catalunya. 

3. Potenciar la capacitat del barri d’acollir i promoure actuacions de 

naturalesa cívica, associativa i cultural. 

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

Les persones amb mobilitat reduïda 

La ciutat guanya un nou espai de referència. 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

2.200.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006    

2007  450.000 

2008  850.000 

2009  900.000  

 

Calendari de desplegament 

2006 redacció i aprovació de projecte  

2007 licitació obres i inici execució 

2008 continuació de l’ execució de les obres 

2009 fi de la primera fase 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme  

Acció Participativa: Àrea de cultura, Àrea de Serveis Socials i Àrea de 

Participació ciutadana. 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions i execució de les obres. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Disponibilitat de l’equipament per  a fases constructives posteriors 

Obertura del servei de biblioteca 

Satisfacció dels usuaris 

Millorar la sociabilitat del barri: diversitat, interacció i espai de cooperació. 

Participació de tot els col�lectius associatius del barri. 

Foment del desenvolupament sostenible. 
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Camp:        3 Provisió d’equipaments per  a ús col�lectiu 

Actuació:   3.2 Creació d’un aparcament soterrani a la frontissa de Santa 

Eugènia 

 

Descripció de l’actuació: 

Creació d’un aparcament soterrani mixt per a residents i destinat a rotació 

d’almenys 300 places a la zona de la frontissa de Santa Eugènia. 

Objectius: 

1. Disposar de places d’aparcament per a cobrir els dèficits del barri  

2. Posar a disposició de les actuacions en matèria de desenvolupament 

local, aparcament de proximitat que permeti fer compatible aquesta 

activitat amb una menor quantitat d’aparcaments en superfície. 

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

4.500.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006     

2007  

2008  2.250.000 

2009  2.250.000 

 

Calendari de desplegament 

2006  

2007 redacció i aprovació de projecte  

2008 licitació obres i inici execució  

2009 execució de les obres 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme 

Assessora: Àrea de Mobilitat  

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions i execució de les obres. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Entrada en funcionament de l’aparcament a finals de 2.009 

Nombre de places ocupades en el moment de la seva finalització  

Foment del desenvolupament sostenible 
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Camp:        3 Provisió d’equipaments per  a ús col�lectiu 

Actuació:   3.3 Creació d’un centre de dia a l’antic mercat de Santa Eugènia 

 

Descripció de l’actuació: 

Creació d’un centre de dia per a gent gran de Santa Eugènia i Can Gibert. 

Objectius: 

1. Facilitar a la gent gran de Santa Eugènia i Can Gibert un recurs que 

asseguri la possibilitar d’envellir dignament al barri. 

2. Complementar la xarxa de recursos per a gent gran del barri. 

3. Contribuir a  desenvolupar polítiques per a la igualtat de gènere. 

 

Beneficiaris: 

La totalitat dels veïns del barri  

Familiars, especialment dones, amb població depenent. 

Persones grans 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

800.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006     

2007 800.000 

2008 

2009  

 

Calendari de desplegament 

2006 redacció i aprovació de projecte 

2007 licitació obres i execució 

2008  

2009  

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Urbanisme i Àrea de Serveis Socials  

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Compliment de fites cronològiques en projectes, aprovacions de planejament  

i licitacions i execució de les obres. 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Entrada en funcionament del centre de dia a finals de 2.009 

Nombre de places en servei en el moment de l’entrada en funcionament  

Satisfacció dels familiars amb persones depenents 

Persones grans del barri  
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Camp:        4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 

Actuació:   4.1 Desplegament d’una xarxa WiFi pels serveis municipals i 

ampliació de la xarxa municipal de fibra òptica  

Descripció de l’actuació: 

Desplegament de l’equipament necessari per donar cobertura WiFi als barris 

de Santa Eugènia i Can Gibert i ampliació de la xarxa municipal de fibra 

òptica a l'equipament de Can Marfà 

Objectius: 

1. Dotar de serveis avançats de comunicacions als usuaris de l’Ajuntament en 

mobilitat als esmentats barris i a centres de l’Ajuntament (centre cívics, 

escoles, biblioteques). 

2. Potenciar la xarxa de fibra òptica de propietat municipal 

Beneficiaris: 

Policia Municipal, Urbanisme (inspecció d’obres, serveis tècnics), escoles, 

biblioteques... 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

350.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006     

2007  

2008  350.000 

2009  

 

Calendari de desplegament 

2006  

2007 Redacció del projecte 

2008 Execució de les obres i desenvolupament de programari 

2009  

Organisme o àrea responsable 

Servei Municipal de Sistemes i Tecnologies de la Informació 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre de hot spots  WiFi instal�lats 

Percentatge de cobertura WiFi 

Metres de fibra òptica estesos 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Mesures de tràfic de la xarxa per part dels usuaris 

Nombre d’aplicatius desenvolupats 

Nombre d’usuaris  

Nombre de persones “alfabetitzades” en noves tecnologies 
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Camp:        4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis 

Actuació:   4.2 Explotació de la xarxa WiFi municipal per la seva utilització 

per part de la ciutadania 

Descripció de l’actuació: 

Convocatòria d’un concurs públic per que un operador extern pugui 

comercialitzar els serveis de la xarxa WiFi municipal dels barris de Can Gibert 

i Santa Eugènia 

Objectius: 

Crear un element d’atractivitat i referència per al barri 

Dotar de serveis de connexió a Internet de banda ampla a preus raonables 

mitjançant  tecnologies inalàmbriques als usuaris residents a l’esmentada 

zona 

Beneficiaris: 

Usuaris residents a Can Gibert i Santa Eugènia 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

50.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006     

2007  

2008   

2009 50.000 

 

Calendari de desplegament 

2006  

2007 Redacció del projecte 

2008 Execució del projecte 

2009  

Organisme o àrea responsable 

Servei Municipal de Sistemes i Tecnologies de la Informació 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Estudis previs i adjudicació del concurs  

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nombre d’usuaris connectats a la xarxa 

Nombre de persones “alfabetitzades” en noves tecnologies 

Nombre de persones que participen en cursos de formació, especialment 

dones (igualtat d’oportunitats) 
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Camp:         5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Actuació:   5.1 Introducció de criteris d’edificació sostenible en les 

actuacions del projecte. 

Descripció de l’actuació: 

Mesura de caràcter transversal que consisteix en aplicar les prescripcions del 

Segell Verd en totes les edificacions que generi el Projecte. 

Objectius: 

1. Divulgar el Segell Verd i les seves mesures 

2. Estendre la pràctica d’edificació sostenible a altres agents públics i 

privats 

3. Promoure l’eficiència energètica dels edificis, especialment els públics 

4. Actuar com a banc de proves on contrastar mètodes i possibilitats 

Beneficiaris: 

Persones que empren els serveis que presten aquests edificis, els seus titulars 

en la mesura que estalvien i professionals de la construcció que disposaran de 

major experiència d’aplicació. 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

Sense cost 

 

Calendari de desplegament 

Continuat en el decurs del període 2006-2009 

Organisme o àrea responsable 

Àrea d’Urbanisme i Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre d’edificis construïts 

Nombre d’actuacions en la via pública   

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nombre de visites i demandes d’informació sobre els projectes d’edificació 

Satisfacció dels titulars i gestors 

Nombre d’habitatges amb segell verd 

Foment del desenvolupament sostenible 
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Camp:        5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Actuació:   5.2 Aïllar acústicament el CEIP Groc  

 

Descripció de l’actuació: 

Aïllar acústicament una escola que es troba situada en la zona de major 

contaminació acústica del barri  mitjançant el canvi de tancaments i 

l’aïllament d’una coberta. 

Objectius: 

1. Assegurar una major qualitat ambiental a l’escola. 

2. Garantir la millora de l’activitat docent. 

3. Contribuir a millorar l’eficiència energètica de l’escola.   

Beneficiaris: 

Comunitat educativa del CEIP Groc 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

100.000 € 

 

Temporalitat del finançament 

2006  100.000 

2007  

2008  

           2009  

 

Calendari de desplegament 

2006 redacció de projectes i execució de CEIP Santa Eugènia (Col�legi Groc) 

 

 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Educació 

Assessora: Àrea d’Urbanisme i Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Haver canviat tancaments en els terminis acordats . 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat educativa 

Reducció de la contaminació acústica a l’interior de l’edifici 

Millorar el rendiment de la calefacció del centre 

Foment del desenvolupament sostenible 
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Camp:        5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 

Actuació:   5.3 Aïllar acústicament el CEIP Montfalgars  

 

Descripció de l’actuació: 

Aïllar acústicament una escola que es troba situada en la zona de major 

contaminació acústica del barri  mitjançant el canvi de tancaments i 

l’aïllament d’una coberta. 

Objectius: 

1. Assegurar una major qualitat ambiental a l’escola. 

2. Garantir la millora de l’activitat docent. 

3. Contribuir a millorar l’eficiència energètica de l’escola.   

Beneficiaris: 

Comunitat educativa del CEIP Montfalgars 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

100.000 € 

 

Temporalitat del finançament 

2006   

2007 100.000 

2008  

          2009  

 

Calendari de desplegament 

2007 redacció de projectes i execució de CEIP Montfalgars 

 

 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Àrea d’Educació 

Assessora: Àrea d’Urbanisme i Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Haver canviat tancaments en els terminis acordats . 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Satisfacció de la comunitat educativa 

Reducció de la contaminació acústica a l’interior de l’edifici 

Millorar el rendiment de la calefacció del centre 

Foment del desenvolupament sostenible 
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Camp:        6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà 

Actuació:   6.1 Promoció d’accions per la equitat de gènere 

Descripció de l’actuació: 

Es tracta d’una acció transversal a la resta d’accions plantejades en el Programa. 

Es vetllarà per que la dona pugui accedir al conjunt de serveis i accions programades 

amb plena equitat respecte a l’home i exercir plenament el seu dret a la 

participació. 

Es promouran activitats dirigides especialment a la dona, com a mesura 

compensatòria o de discriminació positiva.  

Incorporarem a les actuacions mesures relatives a la millora de la percepció de 

seguretat en els espais públics i els serveis del barri. 

Objectius: 

1. Garantir la plena participació de la població en el conjunt de les accions previstes 

en el Programa, amb total respecte a l’equitat de gènere. 

2. Promoure accions relatives a la participació i l’associacionisme, amb especial 

atenció a la creació d’una associació de dones per tractar el tema de l’equitat de 

gènere en diversos aspectes de la vida quotidiana entre altres. 

3. Estimular la presència de les dones a les Juntes Directives de les Associacions, per 

arribar al 50% dels seus membres, a l’any 2009 

4. Facilitar l’accés a accions formatives a les dones en especial en l’alfabetització de 

les noves tecnologies 

5. Promoure cursos de formació ocupacional per a dones amb risc d’exclusió social o 

majors de 40 anys. 

6. Foment de l’ocupació en el sector serveis i de comerç del barri incentivant la 

col�locació de dones del mateix barri. 

7. Millora del transport públic amb freqüències i itineraris que facilitin la mobilitat 

de les dones. 

8. Polítiques que incentivin l’atenció a la gent gran per conciliar la vida familiar i el 

del treball 

9. Polítiques que incentivin l’atenció als infants i joves per conciliar la vida familiar i 

el treball.  

10. Participació activa de les dones en els projectes de millora urbana per garantir: 

espais segurs i que despertin confiança, amables i còmodes des d’un punt de vista 

generacional (multifuncionals i polivalents), accessibles per a totes les persones, 

que en facilitin la relació entre veïns i veïnes. En definitiva, que en millorin la 

qualitat de vida i la convivència. 



 
70

11.  Garantir l’accés segur a centres culturals i cívics del barri i a serveis com els      

aparcaments. Il�luminar zones fosques de recorregut important. 

Beneficiaris: El conjunt de la població del barri 

Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

100.000 €                       Temporalitat del finançament 

                                    2006 25.000   

                                    2007 25.000 

                                    2008 25.000 

                                     2009 25.000 

Calendari de desplegament 

Al tractar-se d’una acció transversal, el seu desplegament serà permanent durant els 

4 anys de durada del Programa. 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Consell Econòmic i Social. Taula Sectorial:”Comissió per la igualtat 

d’oportunitats” (per la seva transversalitat les accions les coordinarà la Comissió 

d’Igualtat d’Oportunitats amb l’àrea que executi o promogui els diferents programes 

o projectes) 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Presència de la dona a les juntes directives de les associacions del barri, en un 20 % 

anual. 

Increment de la presència de dones en activitats culturals. 

Increment de dones en els cursos de formació. 

Nombre de dones ocupades en nous llocs de treball del barri. 

Increment de dones en l’ús del transport públic. 

Nombre de projectes amb participació activa de les dones. 

Nombre de dones que han participat en l’elaboració dels diferents projectes. 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels objectius) 

50 % de dones entre els beneficiaris d’accions formatives. 

Presència d’un 50% de dones a les juntes directives de les associacions l’any 2009. 

% d’Associacions on la dona és present a la junta directiva en un 50%l ’any 2009. 

Existència d’una associació de dones en el Barri a l’any 2007. 

Estat de la il�luminació al barri. 

Un mínim del 50% de dones en els llocs de treball de nova creació del barri 

Increment absolut de l’ús del transport públic per les dones 

Assolir el 50% de la participació de les dones en l’avaluació dels projectes posats a la 

consideració de la comunitat.  



 
71

 

Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.1 Pla de promoció comercial carrer Maçana  

 

Descripció de l’actuació: 

El creixement urbanístic que ha experimentat el sector Santa Eugènia en els 

darrers anys, ha implicat un creixement paral�lel de les necessitats d’ampliar 

l’oferta comercial. En aquest sentit és imprescindible adaptar els carrers per 

a usos comercials. 

 

Actualment el carrer Maçana no té caràcter comercial sinó residencial. La 

manca d’activitat comercial, fa que sigui necessari promoure la implantació 

de nous comerços. Aquesta implantació podria ubicar-se als locals en planta 

baixa que actualment es troben desocupats i infrautilitzats. Existeixen locals 

en desús que havien estat utilitzats com a establiments comercials i que 

actualment es troben sense activitat, alguns d’ells estan en venta i d’altres 

simplement estan tancats. 

 

S’aconsella realitzar un estudi dels hàbits de compra dels consumidors de la 

zona. 

  

Per afavorir l’ampliació de l’oferta comercial existent, és imprescindible 

l’actuació conjunta del sector públic i privat. En aquest sentit, un paper clau 

de l’administració municipal són les actuacions de millora del carrer i la 

promoció la zona per afavorir l’obertura de nous comerços i garantir 

l’atractivitat comercial del carrer.  

 

Per a una òptima adequació del carrer per a usos comercials calen accions en 

matèria d’urbanisme. 

Objectius: 

1. Identificar els locals en planta baixa i la seva qualificació per 

determinar el nombre de locals que podrien ubicar activitat comercial i 

disposar d’un element objectiu per tal d’avaluar la potencialitat 
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comercial del carrer Maçana i la viabilitat de la posada en marxa d’un 

Pla de dinamització comercial. 

2. Realitzar un estudi dels hàbits de compra per definir el tipus d’oferta 

comercial que més s’adapta a la satisfacció de les necessitats dels 

consumidors i disposar d’un element objectiu per tal d’avaluar la 

potencialitat comercial del carrer Maçana i la viabilitat de la posada en 

marxa d’un Pla de dinamització comercial. 

3. Elaborar un programa d’urbanisme comercial per dotar la zona de les 

infrastructures i equipaments necessaris que contribueixi a la generació 

d’activitat econòmica en el marc d’un Pla de dinamització comercial 

(actuació 1.3 ) 

4. Definir es estratègies i línies de treball en l’àmbit de la promoció 

comercial de la zona per potenciar l’activitat comercial i la generació 

de riquesa i llocs de treball dins el Pla de dinamització comercial. 

5. Identificar finançament extern per a la realització del Pla de 

dinamització. 

6. Institucionalitzar el concepte de zona franca comercial per a l’obertura 

de locals comercials en compliment de la legislació aplicable. 

7. Fomentar la creació d’una associació comercial de la zona de Santa 

Eugènia per tal d’establir interlocució pública-privada i impulsar plans 

de dinamització comercial a instància de l’agent privat. 

Beneficiaris: 

Propietaris dels locals en planta baixa del carrer Maçana. 

Residents de la zona i de l’àrea d’influència (Consumidors potencials). 

Inversors potencials (particulars, franquícies i especialment emprenedors 

identificats a Treball i Formació / DIE). 

El conjunt de la Ciutat de Girona. 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

Pressupost total del projecte, 35.000 euros per finançar 8 actuacions: 

1. Identificació dels baixos i la seva qualificació (600 €) 

2. Estudi de l’oferta i demanda comercial (10.000 €) 

3. Promoció comercial (12.400 €) 

4. Captació de subvencions addicionals per a la promoció comercial (3.000 

€) 

5. Aplicació del concepte de zona franca comercial (2.000 €) 

6. Foment de l’associacionisme (3.500 €) 

7. R+D (3.500 €) 

 

87.900 € 

 

       Temporalitat del finançament 

2006 10.600  

2007 30.500 

2008 24.400 

2009 21.400 

Calendari de desplegament 

2006 accions 1 i 2 

2007 acció 3, 5 i 6 

2008 acció 4 i continuïtat 3, 5 i 6 

2009 acció 7 i continuïtat 3, 5 i 6 

 

Organisme o àrea responsable 

Àrea de Desenvolupament local i Promoció de la ciutat 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre de campanyes de promoció comercial realitzades 

Execució de l’estudi d’hàbits de compra 

Execució de la transformació del carrer  

Nombre de locals mobilitzats 

Mesures de foment promogudes 
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Entitats de comerciants constituïdes 

Noves activitats comercials instal�lades al final del projecte 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Pla de dinamització comercial  
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.2 Fem feina 

 

Descripció de l’actuació: 

Es tracta de apropar a joves i adults al mercat de treball normalitzat a través 

de sensibilitzar al petit comerciant del barri i a les empreses existents, per 

que es nodreixin de treballadors del propi barri i d’articular els recursos 

existents a la ciutat, com el DIE (Dispositiu d’Inserció Econòmica) de 

l’Ajuntament, Centres de formació ocupacional, Escola Taller, Plans 

d’ocupació, Tallers ocupacionals, etc. 

Simultàniament, es realitza un seguiment i acompanyament molt proper, amb 

els joves i adults (especialment dones) del barri, per ajudar-los a superar 

dificultats que els impedeixen accedir a feines o cursos de formació. Donant 

informació i orientació i facilitant eines per fer les entrevistes de selecció de 

personal. 

Objectius: 

1. Apropar al mon laboral a més de 50 persones a l’any i que al menys un 

50% d’aquesta població siguin dones. 

2. Establir acords amb les institucions i entitats pertinents, per articular 

els recursos existents en favor del treballadors/es en atur del barri. 

Beneficiaris: 

La població de 16 a 64 anys que es trobin en situació d’atur 

Les dones amb risc d’exclusió social o majors de 40 anys.  
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

Sense dotació econòmica prevista, donat que les persones que realitzen 

aquesta tasca, desenvolupen altres funcions en el barri i tenen la 

cobertura econòmica necessària. 

Calendari de desplegament 

Activitat que es realitza dos dies a la setmana tot l’any  

Organisme o àrea responsable 

Serveis socials Municipals en partenariat amb la Parròquia i altres agents 

implicats i Àrea de desenvolupament local i Promoció econòmica. 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nº de dies dedicats al projecte 

Nº de recursos formatius contactats i conveniats 

Nº de derivacions a dispositius de col�locació  

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nº de persones ateses 

Nº de persones en seguiment i acompanyament 

Nº de persones en formació 

Nº de persones inserides laboralment 

Nº de dones inserides laboralment 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.3 Lluita contra l’absentisme escolar  

 

Descripció de l’actuació: 

Combatre l’absentisme escolar a primària i secundària. 

1ª fase: Coneixement aprofundit de la situació. Definició de mesures 

2ª fase: Contractació de personal necessari per executar el projecte. Iniciar 

les mesures de mediació i acompanyament entre centres escolars, famílies i 

alumnes. Articular recursos i serveis existents que reforcin l’actuació. 

3ª fase: Formular noves propostes metodològiques i creació si s’escau de 

noves mesures, fruit de l’experiència de les fases anteriors a partir de 

compromisos interinstitucionals i dels professionals involucrats en el projecte. 

4ª fase: Aplicació de noves mesures i metodologies 

Objectius: 

1. Conèixer a fons la situació d’absentisme.  

2. Aconseguir la implicació de tots els professionals en la detecció, 

disseny i execució de  les mesures. Protocol de relació entre serveis i 

entitats. 

3. Reduir l’absentisme escolar progressivament fins arribar a un 3% a 

primària i a un 15% a secundària l’any 2009 

4. Articular els recursos i serveis complementaris a l’acció educativa per 

afavorir la plena escolarització 

5. Establir mesures de compromís amb el 100% de les famílies afectades. 

6. Creació d’un fons de finançament 

Beneficiaris: 

El 100% dels alumnes residents en el territori d’intervenció, tant de primària 

com de secundària, estiguin escolaritzats en els centres del territori o no 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

220.400 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 52.100   

2007 52.100 

2008 58.100 

2009 58.100 

Calendari de desplegament 

Curs 05-06: Prospecció, disseny i posada en funcionament. Contractació de 

personal. 

Curs 06-07: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Curs 07-08: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Curs 08-09: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Curs 09-10: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Serveis Socials Municipals en partenariat amb les altres entitats 

compromeses i Àrea d’Educació. 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Curs 05-06: Creació del fons de finançament. Disseny i inici d’actuació. 

Contractació del personal. Establiment del protocol de relació entre serveis 

Curs 06-07 i successius: Mantenir i incrementar la implicació dels 

professionals, serveis i famílies. Cada curs s’establiran noves mesures en 

funció del desenvolupament i avaluació del projecte del curs anterior. 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Existència del protocol de relació entre serveis i entitats.  

Nombre de modificacions/adaptacions durant el període d’execució del 

projecte. 

Reducció anual de l’índex d’absentisme escolar a primària i ESO.  

Aconseguir arribar al 3% a primària i al 15% a l’ESO  al final del projecte. 

Establiment de compromisos amb les famílies : 

Curs 07-08: Amb el 50% de les famílies 
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Curs 08-09: Amb el 75% de les famílies 

Curs 09-10: Amb el 100% de les famílies 

Nombre de serveis implicats 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.4 Reforç de centres oberts per a infants i adolescents  

Descripció de l’actuació: 

Actualment existeixen Centres Oberts per infants i adolescents  en el barri de 

Sta. Eugènia i Can Gibert del Pla, fruit de la col�laboració entre la Parròquia 

del barri i l’Ajuntament de Girona i que acull uns 150 menors. No obstant, el 

volum de les necessitats és bastant superior i cal reforçar aquest servei per 

poder  incrementar el nombre de beneficiaris, sense disminuir la seva 

qualitat. 

Aquest servei, és de gran importància pel desenvolupament educatiu dels 

menors del barri i per afavorir la convivència entre les diferents cultures que 

acull aquest barri. Es tracta d’una aposta de futur que pot ser clau pel barri, 

evitant conflictes de relació i convivència veïnal i oferint espais i activitats 

dirigides a avançar en la igualtat d’oportunitats  entre el conjunt de la 

població de diferents orígens i també de gènere. 

Objectius: 

1. Disposar de 2 nous locals on duu a terme l’activitat educativa amb 

menors 

2. Creació de100 noves places de Centres Oberts. 50 per infants i 50 per 

adolescents i joves 

3. Contractació de 10 educadors a mitja jornada, per atendre el servei. 

4. Contractació d’1 coordinador a jornada complerta. 

5. Promoure activitats dirigides a millorar el coneixement i la convivència 

entre diferents cultures. 

6.  Reduir la conflictivitat en els espais públics. 

7. Intensificar la relació amb les famílies dels infants i adolescents atesos 

en el Centre Obert 

8. Transversalitzar i coordinar les accions amb altres projectes existents 

en el barri, com per exemple, el de l’absentisme escolar i altres serveis 

com les escoles i instituts i els Serveis Socials 
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Beneficiaris: 

50 infants i 50 adolescents i joves de forma directa. De forma indirecte, altres 

serveis i projectes i el conjunt de famílies i habitants del barri. 

Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

371.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006  29.000   

2007 114.000 

2008 114.000 

2009 114.000 

Calendari de desplegament 

Curs 05-06: Preparació del projecte. Llogar i arranjament de locals. 

Identificar nous usuaris 

Curs 06-07: Setembre 05 Contractació de personal i Inici de l’acció. Aplicació 

del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Curs 07-08: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Curs 08-09: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Curs 09-10: Aplicació del projecte. Avaluació. Propostes de millora. 

Organisme o àrea responsable 

Promou: Serveis Socials Municipals en partenariat amb les altres entitats 

compromeses 

Col�labora: Àrea de Seguretat 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Curs 05-06: Creació del fons de finançament. Disposar dels locals. Disseny i 

inici d’actuació.. Establiment del protocol de relació entre serveis 

Curs 06-07 i successius: Contractació del personal. Mantenir i incrementar la 

implicació dels professionals, serveis i famílies. Cada curs s’establiran noves 

mesures en funció del desenvolupament i avaluació del projecte del curs 

anterior 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 
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objectius) 

Cobertura per part del servei de 100 places més. 

Nº. d’activitats realitzades obertes al barri per afavorir la convivència 

Nº d’intervencions policials a causa de conflictes amb infants i joves 

Nº d’intervencions amb famílies 

Nº de reunions de coordinació amb altres serveis. 

Nº d’accions conjuntes amb altres serveis (transversalitat) 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.5 Activitats extraescolars  

 

Descripció de l’actuació: 

Es tracta d’oferir als infants escolaritzats en els centres públics i privats de 

primària que acullen població del barri (algunes escoles estan fora de la zona 

objecte del projecte) un seguit d’activitats extraescolars que complementin 

les seves necessitats educatives en sentit ampli, tant a nivell de lleure com 

per reforçar els seus aprenentatges i desenvolupament personal. 

Moltes famílies del barri, no disposen de recursos econòmics suficients per fer 

front a aquestes despeses i les AMPA’s no poden mantenir aquestes activitats 

sense la col�laboració econòmica institucional. 

Es considera que aquest recurs educatiu es un instrument de primer ordre per 

millorar la tasca educativa i afavorir la relació dels veïns del barri a través 

dels més petits i un element més per aconseguir una major igualtat 

d’oportunitats i de cohesió social. 

Objectius: 

1. Aconseguir la col�laboració de 20 voluntaris per realitzar les activitats 

2. Aconseguir un conveni amb l’UdG a través del qual 20 alumnes de 

carreres universitàries puguin fer el practicum en aquest espai 

educatiu. 

3. Disposar d’un fons econòmic de 37.500 € anuals per financiar les 

activitats 

4. Afavorir un mínim de 3 activitats conjuntes amb els pares per escoles i 

2 activitats conjuntes de nens i pares entre mes de 2 escoles, per curs 

Beneficiaris: 

El conjunt dels alumnes de les escoles de Primària del barri  

Les famílies del barri  

La comunitat educativa 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

150.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 37.500   

2007 37.500 

2008 37.500 

2010 37.500 

Calendari de desplegament 

A partir de l’any 2006, destinant 37.500 € per any distribuïts per les escoles 

del barri, segons les seves necessitats  

Organisme o àrea responsable 

Responsable / coordinador de les AMPA’s en partenariat amb d’altres agents 

implicats. 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Existència d’activitats extraescolars en tots els centres de primària del barri. 

Participació del 50% dels alumnes de cada escola com a mínim. 

Que l’enquesta sobre la satisfacció des alumnes participants. Superi un nivell 

de satisfacció del 60% 

Que l’enquesta sobre la satisfacció dels alumnes valorada per la família superi 

un nivell de satisfacció del 60% i que el 70% de les enquestes siguin valorades 

per les mares dels alumnes. 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Existència de més de 15 voluntaris cada curs escolar 

Existència de més de 15 estudiants en pràctiques cada curs escolar 

Disposar de 37.500 € de pressupost anual per les activitats 

Haver realitzat 2 activitats al curs conjuntes pares nens per escola 

Haver realitzat 1 activitat al curs conjunta entre pares i nens entre més de 2 

escoles 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.6 Formació d’adults 

 

Descripció de l’actuació: 

Un nombre important de veïns del barri són d’origen estranger i molts d’ells 

són analfabets en la seva pròpia llengua i d’altres, ho son en català o castellà. 

Per tant, tenen dificultats per comunicar-se i per trobar feina. 

Es fa necessari apropar a aquesta població a l’escola d’adults com a recurs 

educatiu i d’alfabetització disponible i més proper, amb la voluntat de 

millorar la seva qualitat de vida entre nosaltres. 

Aquesta tasca de sensibilització i derivació – orientació la realitzaran tots els 

serveis i entitats que tenen relació quotidiana amb aquests veïns. 

Objectius: 

1. Derivar a la formació d’adults a un mínim de 30 persones per curs. 

2. Establir acords amb l’escola d’adults, per fer un seguiment proper dels 

alumnes derivats per garantir la seva continuïtat.  

3. Afavorir la proximitat de les classes d’adults al barri, com a mesura 

facilitadora de continuïtat dels alumnes. 

4. Garantir la participació de les dones als cursos de formació 

Beneficiaris: 

El conjunt de persones adultes del barri amb necessitats formatives i 

d’alfabetització, amb especial interès pels d’origen estranger 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

No es preveu dotació econòmica extraordinària, donat que es tracta d’un 

projecte de suport a un servei existent amb dotació econòmica ordinària. La 

tasca a realitzar, de sensibilització, derivació i seguiment, entra dins de les 

funcions que poden desenvolupar els tècnics del barri de forma ordinària 

Calendari de desplegament 

Aquesta acció es desenvoluparà permanentment a través dels espais de 

relació habitual amb la població adulta del barri per part dels diferents 

serveis i entitats. 

Organisme o àrea responsable 

L’Equip de Serveis Socials del barri, coordinarà i sensibilitzarà a la resta de 

professionals, serveis i entitats del barri 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Existència d’acords de col�laboració dels professionals, serveis i entitats per 

desenvolupar el projecte. 

Existència de reunions de valoració dels acords adoptats i avaluació dels 

processos 

Identificació de dificultas en l’accés a la formació per part dels beneficiaris 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nº de derivacions fetes a l’escola d’adults 

Nº de persones escolaritzades per gènere 

% de persones que acaben el curs  

% d’abandonament de la formació i les seves causes 

Identificació de les fonts derivadores amb èxit d’inscripció i continuïtat 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.7 Promoció de l’associacionisme 

 

Descripció de l’actuació: 

Del conjunt d’associacions existents en el barri, n’hi ha que tenen una llarga 

tradició i d’altres més recents i també el nombre de socis i col�laboradors és 

molt variat. Això suposa que el teixit associatiu pot passar per moments més o 

menys febles i que cal reforçar-lo i promoure o recuperar associacions que 

han anat perdent efectius i força. També implica fomentar la creació de 

noves associacions o grups que fomentin la participació veïnal i vetllin per el 

desenvolupament del barri i la seva cohesió social. 

Objectius: 

1. Organitzar sessions formatives sobre l’associacionisme, per donar eines 

organitzatives als membres de les Juntes de les Associacions que 

necessitin aquesta formació, o a persones que tinguin interès en la 

creació de noves Associacions. 2 sessions a l’any 

2. Ajudar a les Juntes directives afeblides a marcar les línies 

estratègiques de l’associació i donar elements organitzatius i 

metodològics per revitalitzar l’associació. Un mínim d’una intervenció 

de prospecció i oferiment d’ajuda per associació. Assessorament a una 

associació a l’any com a mínim. 

3. Estimular l’organització de col�lectius determinats per defensar els 

seus interessos i participar en la comunitat i la ciutat. Creació d’una 

associació a l’any 

4. Estimular a la població estrangera a participar activament en les 

associacions existents, com a mesura d’integració a la comunitat i com 

a exercici de participació en temes que els afecten directament 

independentment del seu origen geogràfic. Participació de 2 persones 

estrangeres a les juntes de les 5 AMPA’s i les 2 AA.VV. com a mínim. 

5. Estimular la creació de grups informals com a mitjà de participació 

activa i pas previ cap a la participació i l’associacionisme. Creació d’un 
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grup a l’any 

6. Contractació d’un professional a mitja jornada, dedicat a treballar els 

objectius fixats i donar suport a altres accions vinculades a 

l’associacionisme. 

Beneficiaris: 

El conjunt de la població del barri. Amb especial atenció a la població 

estrangera, que està menys representada organitzativament. 

Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

80.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 25.000   

2007 25.000 

2008 25.000 

2009 25.000 

Calendari de desplegament 

Inici de l’acció, a principi de l’any 2006. Desenvolupament de l’acció durant 

tot l’any i els anys posteriors fins a final del 2009 

Organisme o àrea responsable 

Equip de Serveis Socials d’Atenció Primària del Barri, amb partenariat amb la 

resta d’entitats i equips  i Àrea de Participació 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre de reunions setmanals amb associacions i grups 

Nº de contactes individuals per aconseguir noves dinàmiques associatives 

Nº de reunions de coordinació amb diferents accions del Programa per 

dinamitzar la participació de les associacions i grups 

Implicació d’altres professionals en la tasca dinamitzadora 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nº d’actuacions amb associacions, per assessorament 

Nº d’associacions creades 

Nº de sessions formatives 

Nº d’estrangers formant part d’associacions a final de cada curs 
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Nº de grups informals creats 

Contractació d’un professional per dinamitzar l’associacionisme 

Nº de dones que hi ha participat 

Nº de dones estrangeres que hi ha participat 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.8 Nous espais i activitats per a millora de la convivència 

 

Descripció de l’actuació: 

Es tracta d’aglutinar als veïns al voltant d’activitats lúdiques, culturals i de 

temps lliure que permetin generar espais de relació i de coneixement mutu i 

al mateix temps, realitzar aprenentatges diversos.  

Aquest marc de relació distés, ha de permetre abordar altres aspectes que 

afectin al conjunt del barri, esdevenint un espai de diàleg, d’informació i de 

captació de persones interessades en activitats d’interès comú i 

l’associacionisme.  

Objectius: 

1. Organitzar un mínim de tres espais de Tallers a l’any que tinguin una 

durada d’un curs escolar cada un. 

2. Aconseguir que cada curs tingui un mínim de 10 persones inscrites 

3. Celebrar una festa al trimestre i una al final de curs 

4. Identificar un mínim de 2 persones per taller, amb capacitat 

d’organització i voluntat de participació 

5. Que al final de cada curs un mínim de 6 persones passin a formar part 

d’alguna associació o grup de treball d’interès general del barri o 

d’algun col�lectiu veïnal 

Beneficiaris: 

El conjunt de la població del barri a partir de 16 anys 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

24.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 6.000   

2007 6.000 

2008 6.000 

2009 6.000 

Calendari de desplegament 

Accions preparatòries i disseny dels tallers Febrer de 2006.  

Inici dels tallers el setembre de 2006, seguint la temporalitat dels cursos 

escolars, fins juny de 2010. 

Organisme o àrea responsable 

Centre Cívic del Barri, en partenariat amb altres entitats i equips involucrats 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Data inici, 15 de setembre de 2.006 

Es poden iniciar els 3 tallers previstos  

Cada any s’inicia l’activitat i es manté fins a final de curs 

Nivell d’assistència dels participants 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nº de participants per taller 

Nº de tallers per curs/any 

% d’abandonaments de participants 

Nº d’activitats lúdiques organitzades per curs 

Nª de persones que participen en altres actes organitzats a part dels tallers  

Nº de persones que s’incorporen a dinàmiques comunitàries 

Nº d’estrangers formant part d’associacions a final de cada curs 

Nº de grups informals creats 

Contractació d’un professional per dinamitzar l’associacionisme 
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.9 Accions per a conèixer la diversitat 

 

Descripció de l’actuació: 

Donada la diversitat de nacionalitats i cultures que conviuen el aquest barri, 

és oportú plantejar-se com aquesta situació pot enriquir al conjunt de la 

població del barri i es pot facilitar el coneixement mutu entre veïns i 

cultures, com a element clau per una millor convivència. 

Es tracta per una banda de facilitar espais lúdics aprofitant celebracions 

comunitàries, com festa major del barri, Nadal,  Carnestoltes, Setmana Santa, 

St. Jordi, Setmana de la Diversitat, etc. per organitzar mostres de diferents 

aspectes culturals, gastronomia, folklore, tradicions, etc. 

Per l’altra, cal estimular la creació i promoció de grups artístics, que 

desenvolupin les arts escèniques, plàstiques, musicals, etc. no necessàriament 

referides a les seves arrels culturals, de forma que es desenvolupin noves 

formes basades en el mestissatge cultural.  

Objectius: 

1. Creació d’una comissió de les cultures, encarregada de l’organització 

de festes populars que recullin la diversitat cultural del barri. 

2. Organització de d’un mínim de 2 mostres culturals a l’any. 

3. Traslladar també a les escoles aquestes mostres aprofitant festivitats  

4. Organitzar una festa o fira intercultural anual oberta a la ciutat , 

recolzada amb una bona campanya publicitària, perquè esdevingui una 

festa tradicional. 

5. Creació de 3 grups artístics en 4 anys, capaços d’exemplificar la 

potencialitat creativa i positiva de les persones que pertanyen a 

diferents cultures amb la voluntat de construir quelcom nou i bonic, on 

es reflecteixin diferents tendències culturals, exemplificant que la 

globalització pot fer altres aportacions 

6. Creació d’una Comissió de valoració i promoció, encarregada de 

seleccionar als beneficiaris de l’acció i el seu seguiment. 
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Beneficiaris: 

El conjunt de la població del barri 

Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

96.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 24.000   

2007 24.000 

2008 24.000 

2009 24.000 

Calendari de desplegament 

Anualment es farà una programació de les activitats interculturals proposades  

De forma continuada durant els 4 anys, s’identificaran persones amb 

potencialitats artístiques i se les posarà en contacte amb l’oferta de 

recolzament per desenvolupar la seva activitat. 

Organisme o àrea responsable 

Centre Cívic del Barri, en partenariat amb altres entitats i equips involucrats 

Àrea de Cultura i Àrea de Cooperació 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nº de reunions de la Comissió de les Cultures 

Nº d’actes realitzats  

Nº de visites a les escoles i centres formatius, escoles de música, teatre, 

belles arts, etc. on poder localitzar als candidats, realitzades per membres de 

la Comissió de Valoració. 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nº de reunions de la Comissió de les Cultures 

Nº d’actes realitzats 

Nº de mostres culturals fetes a les escoles 

Existència de la Fira Intercultural a l’any 2006 

Nº de grups creats 

Nº d’actuacions o mostres artístiques realitzades pels grups  
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Camp:        7 Programes per a la millora social, urbanística i econòmica 

Actuació:   7.10 Millora de la mobilitat urbana i del transport públic 

 

Descripció de l’actuació: 

Incorporar a transports Municipal del Gironès els mitjans tècnics i humans 

necessaris per tal de millorar la freqüència de pas del transport públic al barri 

i grantir-ne l’accessibilitat 

Objectius: 

1. Millorar les opcions de mobilitat de les persones que viuen al barri  

2. Fer més competitiu el transport públic respecte del vehicle privat 

3. Reduir la circulació de vehicles privats al barri 

4. Facilitar el seu ús a persones amb mobilitat reduïda 

5. Adaptar les freqüències i els recorreguts a la població femenina 

6. Fer accessibles amb transport públic els equipaments i serveis del barri 

i de la ciutat. 

Beneficiaris: 

1953 persones.  Estimats en un 19% de la població total del barri. 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

1.152.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 240.000   

2007 312.000 

2008 384.000 

2009 216.000 

Calendari de desplegament 

2006 Adquisició 1 autobús de pis baix i contractació de personal 

2007 Adquisició del segon autobús, contractació del personal i manteniment 

costos de l’any anterior. 

2008 Adquisició del tercer autobús, contractació del personal i manteniment 

costos de l’any anterior. 

2009 manteniment de costos 

Organisme o àrea responsable 

Àrea de Mobilitat i Transports Municipals del Gironès 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Increment de freqüències progressiu 

Donar servei en dies festius 

Accés a equipaments i serveis del barri i de la ciutat 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Increment d’usuaris a la línia 7 

Increment d’usuaris del transport públic 
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Camp:        8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Actuació:   8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques  

 

Descripció de l’actuació: 

En el marc del pla municipal d’accessibilitat, executar un itinerari adaptat al 

barri que prolongui l’existent i transcorri pel passeig d’Olot i pel carrer de 

Santa Eugènia. Adaptar les 15 cruïlles amb passos de vianants dels carrers 

secundaris (els esmentats en l’actuació 1.8). Garantir l’accessibilitat en tots 

els nous projectes que es realitzin en el barri. 

Objectius: 

1. Fer el barri accessible a persones amb disminució 

2. Completar la xarxa d’itineraris adaptats 

3. Garantir l’accés a tots els equipaments i serveis, als espais verds i 

places 

Beneficiaris: 

El conjunt de la població 

Persones amb mobilitat reduïda.   
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

200.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006  20.000   

2007 100.000 

2008  40.000 

2009  40.000 

Calendari de desplegament 

2006 Projecte i primeres actuacions (adaptació de tres cruïlles) 

2007 Execució itinerari adaptat i adaptació de quatre cruïlles  

2008 Adaptació de quatre cruïlles 

2009 Adaptació de quatre cruïlles 

Organisme o àrea responsable 

Àrea de Mobilitat i Transports Municipals del Gironès 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre de carrers, equipaments, serveis, espais verds i places accessibles i 

adaptats 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Itinerari existent  

Nombre de persones que l’empren 
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Camp:        8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Actuació:   8.2 Millorar l’accessibilitat a les escoles del sector  

 

Descripció de l’actuació: 

Adoptar mesures de trànsit i crear guals que facin més segurs els accessos a 

les escoles Montfalgars i Groc més accessibles. 

Objectius: 

Assegurar un accés fàcil, adaptat i segur per a les persones que van a les 

escoles públiques que reben població del barri (alumnes, mestres i 

acompanyants).Fer el barri accessible a persones amb disminució. 

 

Beneficiaris: 

Membres de la comunitat educativa   
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

91.000 € 

       Temporalitat del finançament 

2006 91.000   

2007 

2008 

2009 

Calendari de desplegament 

2006 Execució de les accions 

 

Organisme o àrea responsable 

Àrea de Mobilitat i Transports Municipals del Gironès 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre d’escoles adaptades i accessibles 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nombre de persones que l’empren 

Satisfacció dels usuaris 
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Camp:        8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Actuació:   8.3 Eliminar barreres a l’espai públic i en els nous equipaments  

 

Descripció de l’actuació: 

Programa transversal que ha d’incorporar l’eliminació de barreres en tots els 

programes de reforma d’espai i creació de nous equipaments i d’aquesta 

manera, també promoure mecanismes per a l’equitat de gènere. 

Objectius: 

Assegurar un accés adaptat per a les persones que empren equipaments 

públics i espais lliures 

 

Beneficiaris: 

Tots els veïns del barri  

Les persones amb mobilitat reduïda i  les persones grans 
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Dotació econòmica prevista (font de finançament i temporalitat) 

 

Incorporat als propis projectes d’obra 

 

       Temporalitat del finançament 

2006  

2007 

2008 

2009 

Calendari de desplegament 

2006 

2007 

2008 

2009 

Organisme o àrea responsable 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de realització (relatius a l’avenç de les intervencions) 

Nombre d’espais i edificis adaptats i accessibles 

 

Indicadors de resultat/impacte (relatius al grau de consecució dels 

objectius) 

Nombre de persones que empren espais i equipaments 

Satisfacció dels usuaris 
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3.  FORMA DE GESTIÓ DE LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

L’Ajuntament de Girona es proposa gestionar directament aquest projecte. 

Les aprovacions de despesa, ingressos, l’assegurament de legalitat i l’adopció 

d’acords es duran a terme per part dels òrgans municipals. 

 

Pel que fa a l’execució del projecte, es crearà l’Oficina del Projecte 

d’Intervenció Integral del Barri de Santa Eugènia – Can Gibert, dotada amb 

mitjans humans i tècnics aportats per l’Ajuntament de Girona i que tindrà la 

responsabilitat de la gestió de les diferents actuacions que incorporen el 

projecte. L’Oficina del Projecte serà dirigida per una Consell Director es 

composarà amb criteris de paritat entre representants municipals i 

representants veïnals i que tindrà la responsabilitat de fixar el 

desenvolupament de les accions i la direcció general del projecte.  

 

Taula Territorial del Barri de Santa Eugènia - Can Gibert. Aquest ens de 

participació veïnal i amb presència de la totalitat de serveis públics al barri (a 

càrrec de les diferents administracions que hi actuen) i que existeix al barri 

des de fa més de quatre anys, actuarà com a ens d’assessorament, avaluació i 

seguiment del desenvolupament del projecte. 

 

Pel que fa a la viabilitat del projecte entenem que resta assegurada pels 

següents factors: 

 

L’àmbit de les actuacions encaixa de manera clara en el que són necessitats 

clares del barri i sorgeixen d’una diagnosi ajustada i sòlida. El conjunt de 

mesures i actuacions proposades es consideren ineludibles per a garantir 

l'equilibri i millora del barri. La velocitat del seu desplegament es veu 

afavorida per l’existència del Fons de Foment de Barris i àrees urbanes 

d’atenció especial i la participació de l’Ajuntament de Girona. 
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L’experiència en matèria de participació ciutadana, l’existència d’ens de 

coordinació al territori i actuacions d’aquestes característiques assajades 

prèviament per qui promou aquesta iniciativa asseguren l’ajust d’estratègies, 

objectius, resultats i assegurem que l’assignació de mitjans i necessitats és 

realista. 

 

Per altra banda la capacitat de mobilització del barri en iniciatives comunes 

és notable i algunes de les seves entitats tenen potència suficient per 

contribuir als objectius proposats. 

 

Actuarem en un barri que manté encara indicadors i activitats que permeten  

ser optimistes respecte de la seva capacitat de regeneració i d’esdevenir un 

barri que participi plenament de la capacitat de motor de l’àrea urbana que 

té Girona i convertir el que avui és una amenaça –la ruptura de la cohesió 

social per la degradació de l’entorn urbà-  en un element d’identitat pel 

barri. 
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4.  REVISIÓ DELS RESULTATS DE LES ACTUACIONS 

 

Mecanismes d’avaluació i seguiment dels objectius 

 

L’avaluació del projecte es durà a terme d’acord amb el que estableix el 

decret 369/2004.  Caldrà crear el Comitè d’Avaluació i Seguiment i generar 

els informes semestrals d’avaluació previstos. Les avaluacions semestrals, 

llevat que es disposi altra cosa per part del Fons de Foment, s’encarregaran a 

avaluadors externs. 

 

A més, des del propi Projecte, es garantirà el seguiment dels indicadors i les 

fases de les actuacions i generar un quadre de comandament que permeti que 

la Taula Territorial de Coordinació faci un seguiment i una avaluació 

trimestral del projecte.  
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5. VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I DE MANTENIMENT 

UNA VEGADA COMPLETADA L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

En funció de l’exigència de finançaments un cop conclòs el programa de 

barris, s’han agrupat les actuacions del projecte en les següents categories:  

 

� Actuacions que mantindran continuïtat sense recursos addicionals (formen 

part d’actuacions estables i actualment finançades):  

 

- Les actuacions d’urbanització  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 són objecte de 

manteniment bàsic actualment. La millora que permetrà la seva nova 

urbanització ha de permetre fer més eficients els recursos destinats a 

aquest manteniment. 

 

 - Les actuacions 3.2 i 4.2 han d’incorporar sistemes d’explotació del 

servei que hauran d’assumir els costos derivats del seu funcionament. 

 

 - Les actuacions 5.1 i 8.3 no tenen costos associats. 

 

 - Les actuacions 8.1, 7.2 i 7.6 mantenen la seva continuïtat amb càrrec a 

recursos municipals. 

 

� Actuacions que s’esgotaran amb el projecte per haver disposat de temps 

suficient per a la seva execució (actuacions tancades a l'acabament del 

projecte): 

 

- Les actuacions 5.2, 5.3,  8.1 i 8.2  no generaran costos futurs. 

 

 - Les actuacions 2.1, 4.1, 7.1, 7.7 i 7.8  es tancaran amb el projecte. 
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� Actuacions que requeriran de manteniment bàsic: 

 

 - Les actuacions d’urbanització 1.1 i 1.2 generen nous espais públics 

que caldrà incorporar als programes de manteniment urbà de 

l’Ajuntament. Les seves característiques i dimensions els fan fàcilment 

assumibles. 

 

 - L’actuació 3.1 preveu una primera fase d’un nou equipament que 

l’Ajuntament haurà de continuar en el futur. 

 

 

� Actuacions que precisaran de nous recursos per al seu desenvolupament 

futur(s’assenyalen una estimació dels imports necessaris en euros 2004): 

 

 

 - 7.3 Lluita contra l’absentisme escolar. 

 

 - 7.4 Reforç de centres oberts per a infants i adolescents. 

 

 - 7.5 Reforç d’activitats extraescolars. 

 

 - 7.9 Accions per a conèixer la diversitat. 

 

 - 7.10 Millora de la mobilitat i del transport urbà. 

 

 - 3.3 Creació d’un Centre de Dia per a la gent gran es preveu gestionar 

mitjançant concert amb DBS 

 

En total suposen unes necessitats de 519.000 euros anuals que els 

pressupostos municipals podran garantir o en el seu cas, reduir l’abast dels 

serveis prestats.   
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6.  CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE 

 

 

CAMP D'ACTUACIÓ ACTUACIONS CALENDARI DE DESPLEGAMENT 

IT06 IIT06 IIIT06 IVT06 IT07 IIT07 IIIT07 IVT07 IT08 II708 IIIT08 IVT08 IT09 IIT09 IIIT09 IVT09
Camp 1

Millora espai públic i dota- 1.1

ció espais 1.2

verds 1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
Camp 2

Rehabilitació i equipament 2.1

dels elements col�lectius
Camp 3

Provisió d'equipaments per 3.1

a l'ús col.lectiu 3.2

3.3

Camp 4

Incorporació de TIC 4.1

en edificis 4.2

Camp 5

Foment de la sostenibilitat 5.1

del desenvolupament urbá 5.2

5.3

Camp 6

Equitat de gènere en l'ús 6.1

de l'espai urbà i dels equi-

paments

Camp 7

Programes de millora so- 7.1

cial, urbanística i econòmi- 7.2

ca del barri 7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Camp 8 

Accessibilitat i supressió 8.1

de barreres arquitectòni- 8.2

ques 8.3

fase sense despesa

fase amb despesa
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7. ASPECTES FINANCERS 

 

El pressupost del Projecte proposa una despesa total de 15.748.328 euros. 

 

D’aquests l’Ajuntament n’aportarà 2.961.312 (18.8%)  

 

L’actuació 1.2 PMU de l’Antic Mercat permet obtenir finançament de tercers 

per import de 611.910 € i l’aparcament que es proposa  a l’actuació 2.2 a la 

Frontissa de Santa Eugènia ha d’autofinançar-se per via de concessió 

administrativa, la qual cosa suposa inversió per valor de 4.500.000 euros. En 

total s’obtindrà de tercers 5.111.910 euros. (32.46%) 

 

Es sol�licita al Fons per al Foment dels Barris una aportació de 7.675.106 

euros, que suposa un percentatge del 48,74 % del total del Projecte.   



Camp d'actuació Actuació Codi Pressupost actuació Finançament

2006 2007 2008 2009 Total Actuació

Generalitat de 

Catalunya

Ajuntament 

de Girona Altres

Generalitat de 

Catalunya

Ajuntament 

de Girona Altres

Generalitat 

de Catalunya

Ajuntament 

de Girona Altres

Generalitat 

de Catalunya

Ajuntament 

de Girona Altres

€ % € % € % € % € % € % € % € % € % € % € % € % Objectiu al que coopera

Millora de l'espai públic i dotació d'espais 

verds Urbanització de la frontissa de Sta. Eugènia 1.1 1.700.000 0 0 0 0 10 398.988 23 301.012 18 0 439.000 26 561.000 33 0 1.700.000 2

PMU antic Mercat de Santa Eugènia 1.2 1.147.868 496.026 43 0 240.354 21 0 0 0 0 277.178 24 0 134.310 12 0 0 0 0 1.147.868 2

Nova urbanització del Carrer Maçana 1.3 743.300 0 0 0 743.300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 743.300 3

Nova urbanització del Carrer Montnegre 1.4 259.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.200 100 0 0 259.200 2

Urbanització dels carrers de Baix i de la 

Plaça de la Marfà 1.5 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.000 100 0 0 216.000 2

Enderroc de l'actual Biblioteca Salvador 

Allende 1.6 255.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.660 100 0 0 255.660 2

Incorporar els patis de Can Gibert al domini 

públic 1.7 102.000 18.000 18 0 0 54.000 53 0 0 30.000 29 0 0 0 0 0 102.000 1

Adequació de mobiliari urbà i retirada de 

cables a carrers Sta. Eugèia, Montseny, 

Maçana, Puigmal, Bassegoda, Sant Sebastià, 

Oriet, M. De deu de la Salut, Baandrau, 

Bastiments, Camcardòs i Puigneulòs  1.8 400.000 100.000 25 0 0 100.000 25 0 0 100.000 25 0 0 100.000 25 0 0 400.000 1

Total any i origen 614.026 0 240.354 897.300 0 0 806.166 301.012 134.310 1.269.860 561.000 0 4.824.028 0

0

0

Rehabilitació i equipament dels elements 

col�lectius dels edificis

Cooperacio per a l'accessibilitat en edificis 

privats 2.1 252.000 63.000 25 0 0 63.000 25 0 0 63.000 25 0 0 63.000 25 0 0 252.000 2

Total any i origen 63.000 0 0 63.000 0 0 63.000 0 0 63.000 0 0 252.000 0

Provisió d'equipaments per a l'ús col�lectiu Primera Fase de rehabilitació de la Marfà 3.1 2.200.000 0 0 0 0 0 0 450.000 20 0 449.000 20 401.000 18 0 400.000 18 500.000 23 0 2.200.000 3

Creació d'un aparcament a la frontissa de 

Santa Eugenia 3.2 4.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.000 50 0 0 2.250.000 50 4.500.000 1

Creació d'un centre de dia per a gent gran 3.3 800.000 0 0 0 562.754 70 0 237.246 30 0 0 0 0 0 0 800.000 2

Total any i origen 0 0 0 562.754 450.000 237.246 449.000 401.000 2.250.000 400.000 500.000 2.250.000 7.500.000 0

Incorporació de les tecnologies de la 

informació en els edificis

Creació d'una xarxa de comunicacions wimax 

pre al conjunt del barri 4.1 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000 100 0 0 0 0 350.000 1

Explotació de la xrxa WiFi per a servei a 

ciutadania 4.2 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 100 0 0 0 0 50.000

Total any i origen 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0

Foment de la sostenibilitat  del 

desenvolupament urbà

Introducció de criteris d'edificació sostenible 

en les atuacions del projecte 5.1 0 0 3

Aïllar acústicament el col�legi Groc 5.2 100.000 50.000 50 50.000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 3

Aïllar acústicament el col�legi Montfalgars 5.3 100.000 0 0 0 0 50.000 50 50.000 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 3

Total any i origen 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0

Equitat de gènere en l'us de l'espai urbà i 

dels equipaments Promoció d'accions per a l'equitat de gènere 6.1 100.000 0 25.000 13 0 25.000 13 0 0 0 25.000 13 0 0 25.000 13 0 100.000 3

Total any i origen 0 25.000 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 25.000 0 100.000 0

Programes que comportin la millora social, 

urbanistica i econòmica Pla de promoció comercial del carrer Maçana 7.1 87.900 10.600 12 0 0 30.500 35 0 0 25.400 29 0 0 21.400 24 0 0 87.900 3

Fem feina 7.2 0 0 3

Lluita contra l'absentisme escolar 7.3 220.400 52.100 24 0 0 52.100 24 0 0 58.100 26 0 0 58.100 26 0 0 220.400 2

Reforç dels centres oberts per a infants i 

adolescents 7.4 371.000 29.000 8 0 0 114.000 31 0 0 114.000 31 0 0 114.000 31 0 0 371.000 2

Activitats extraescolars 7.5 150.000 37.500 25 0 0 37.500 25 0 0 37.500 25 0 0 37.500 25 0 0 150.000 2

Formació d'adults 7.6 0 0 1

Promoció de l'associacionisme 7.7 80.000 20.000 25 0 0 20.000 25 0 0 20.000 25 0 0 20.000 25 0 0 80.000 1

Nous espais i activitats per a la millora de la 

convivencia 7.8 24.000 6.000 25 0 0 6.000 25 0 0 6.000 25 0 0 6.000 25 0 0 24.000 2

Accions per a conèixer la diversitat 7.9 96.000 24.000 25 0 0 24.000 25 0 0 24.000 25 0 0 24.000 25 0 0 96.000 2

Millora de la mobilitat urbana i del transport 

públic 7.10 1.152.000 204.450 18 35.550 3 0 247.375 21 64.625 6 0 192.875 17 191.125 17 0 25.000 2 191.000 17 0 1.152.000 1

Total any i origen 383.650 35.550 0 531.475 64.625 0 477.875 191.125 0 306.000 191.000 0 2.181.300 0

0

0

Accessibilitat i supressió de les barreres 

arquitectòniques Eliminació de barreres arquitectòniques 8.1 200.000 20.000 10 0 0 100.000 50 0 0 40.000 20 0 0 40.000 20 0 0 200.000 3

Millora d'accessibilitat a les escoles del 

sector 8.2 91.000 91.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.000 3

Eliminació de barreres en espais públics i 

nous equipaments 8.3 0

Total any i origen 20.000 91.000 0 100.000 0 0 40.000 0 0 40.000 0 0 291.000 0

Total 15.748.328 7.874.164

Total per font de 

finançament

€ %

Total Generalitat de Catalunya 1.130.676 2.229.529 2.236.041 2.078.860 7.675.106 48,74 199.058

Total Ajuntament de Girona 201.550 564.625 918.137 1.277.000 2.961.312 18,80

Total Altres 240.354 237.246 2.384.310 2.250.000 5.111.910 32,46

0 100

0

Vinculació a eixos estratègics 0

0

0

Objectius Estrategics 0

0

Incorporar el barri a la ciutat 0

Garantir la cohesió i evitar la degradació

Generar noves oportunitats de 

desenvolupament 0

0

0
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8. ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES NO FINANÇABLES PER LA LLEI DE 

BARRIS EN EL MATEIX ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

 

En el mateix àmbit d’actuació del projecte es situen un conjunt d’accions que 

s’associen als objectius del projecte però que no en formen part. Es tracta 

d’actuacions que es situen en alguns casos en els límits de l’àmbit del 

projecte i per aquesta raó es consideren en aquest capítol. El seu 

desenvolupament és durà a terme totalment o parcial en el període del 

projecte. 

 

Connexió del barri pel carril bici que transcorre paral�lel a la Sèquia Monar   

 

Inversió de 60.000€ , finançada per l’Ajuntament de Girona.  

Aquesta connexió permet millorar la connectivitat en bicicleta entre la zona 

Nord de Santa Eugènia i el centre de la ciutat 

 

Creació de la rotonda d’enllaç entre la frontissa de Santa Eugènia, el 

Passeig d’Olot i els plans parcials de Mas Masó i Vallvera Sitjà de Salt (zona 

del nou parc hospitalari de Salt) 

 

Inversió de 483.130 € finançats pels Ajuntaments de Girona i Salt al 50%. 

Aquesta rotonda permet obrir al trànsit el Sud de Santa Eugènia i can Gibert 

amb els conjunt de creixements del Sud de Girona i Salt, de manera que es 

podrà vincular el barri amb les zones en expansió de l’àrea urbana de Girona. 

 

Creació del Parc Lineal de la Sèquia Monar associat al Pla Especial de 

Protecció de les Hortes de Santa Eugènia. 

 

Inversió destinada 432.421 € Finançat per l’Ajuntament de Girona 

El Parc forma part d’un Pla Especial de Protecció d’un espai agrícola no 

urbanitzable i preveu la generació d’un parc al llarg de la sèquia Monar, que 

delimita al Nord el projecte. El parc i el conjunt de les hortes seran objecte 
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d’una actuació paisatgística, de recuperació d’usos agrícoles d’horta i espai 

de lleure dels veïns del barri.  

 

Creació dels espais lliures de les Unitats d’ Actuació Marfà i Santa Eugènia 

 

Dos espais lliures quina creació és el resultat del desenvolupament del 

planejament de la ciutat i que han de permetre recuperar espai lliure en una 

zona molt densa del barri.  

 

Adeqüació per a vianants del Carrer Gavarres 

 
Es tracta d’una actuació associada a la desaparició d’una fàbrica d’embotits 

(avui encara dreta, però amb l’enderroc programat) facilitada a través del 

Projecte de Millora Urbana Serra i Mota. L’actuació preveu guanyar espais per 

al sistema viari i una actuació per a la creació d'espais per a vianants al carrer 

Gavarres. 

 

 

Foment de la sostenibilitat. Extensió de la recollida selectiva 

 
L’Ajuntament durà a terme una campanya per a estendre la recollida 

selectiva i per a fomentar la reducció de residus a tot el barri durant el bienni 

2005-2006. Aquesta campanya comporta una inversió de 259.745 euros 

finançats per l’Ajuntament i preveu la col�locació de nova infrastructura de 

recollida, unitats de recollida, una deixalleria mòbil,  la realització de 

campanyes de foment i l’increment de ratios de neteja. 

 
Es podrien esmentar tot el conjunt d’actuacions de caràcter general al barri: 

actuació en via pública, manteniment de serveis de sanejament, vialitat i 

enllumenat, manteniment d’equipaments escolars, cívics i social i dels espais 

lliures, foment d’activitats de lleure i esport, etcètera. N’esmentem tant sols 

dos àmbits que ens semblen especialment singulars per a les actuacions del 

projecte: 
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 Actuacions cíviques. El Centre Cívic de Santa Eugènia du a terme uns seguit 

d’activitats de promoció de la vida veïnal i cívica. Les seves actuacions són un 

instrument essencial per a garantir la cohesió social i el desenvolupament  de 

les seves activitats es du a terme sovint en concert amb les entitats del barri. 

Despesa prevista per al quadrienni: 268.000€  Finançada per l’Ajuntament de 

Girona 

 

Actuacions Culturals. La biblioteca Salvador Allende du a terme una acció de 

divulgació cultural notable. Especialitzada en fons de literatura 

llatinoamericana, és un espai de trobada i d’activitats literàries adreçades al 

conjunt d’habitants de Santa Eugènia i Can Gibert.  

Despesa prevista per al quatrienni 807.886 € finançats per l’Ajuntament de 

Girona.
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9.  COOPERACIÓ 

 

En l’apartat on s’exposa la forma de gestió hem esmentat la voluntat 

d’incorporar organitzacions actives al barri a la direcció del projecte i al seu 

seguiment. 

 

Pel que fa a les consultes realitzades respecte del Projecte d’Intervenció 

Integral del Barri de Santa Eugènia, aquestes s’han fet mitjançant la Taula 

Territorial (vegeu la composició a  a l’Annex 1 d'aquest document). 

 

L’establiment d’objectius i el desenvolupament d’actuacions s’ha concertat 

especialment amb les associacions de veïns del Barri (AV de Santa Eugènia i 

AV Can Gibert del Pla). 

 

L’avaluació des del propi projecte la durà a terme la Taula Territorial de 

Coordinació. 
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10.  PLÀNOLS DE PROPOSTA 

 

Actuació localitzada Número de plànol

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

1.1. Urb frontissa Sta Eugènia

1.2. PMU Mercat Sta Eugènia

1.3. Urbanització c. Maçana

1.4. Urbanització c. Montnegre

1.5. Urb c. Baix i Pl Marfà

1.6. Creació Plaça S. Allende

1.7. Titularitat pública patis Can Gibert

3.1. Rehabilitació Equipament Marfà

3.2. Creació nou aparcament soterrani

3.3. Creació nou equipament cívic

4.1. Desplegament xarxa WiFi

7.1. Pla promoció comercial c. Maçana

Plànols de proposta

Títol

1. Implantació urbana de les actuacions

2. Actuacions no eligibles

3. Actuacions eligibles

3.0. Plànol guia
3.1. Urbanització Frontissa Santa Eugènia

3.2. Enderroc biblioteca Salvador Allende

3.3. Urbanització carrer Maçana
3.4. Urbanització carrer Montnegre

3.5. PMU Mercat Santa Eugènia i nou centre de dia
3.6. Urbanització carrer Baix i plaça Marfà

3.7. Rehabilitació de l’antiga fàbrica Marfà

3.8. Incorporar patis de Can Gibert a domini públic
3.9. Ubicació d'antenes

3.10. Recobriment WiFi de façanes
3.11. Instal�lació de cablejat òptic
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Àmbit 1 IMPLANTACIÓ URBANA
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Àmbit 2 ACTUACIONS NO ELIGIBLES

CONNEXIÓ SECTORS MAS MASÓ i VALLVERA SITJAR (PLA DE SALT)

PARC SÈQUIA MONAR (PLA ESPECIAL HORTES DE STA. EUGÈNIA)

PARC SÈQUIA MONAR (PLA ESPECIAL HORTES DE STA. EUGÈNIA)

P.P.U. PARADOR DEL GÜELL

 U. A. CAN MARFÀ

ACTIVITATS CÍVIQUES
 CAN NINETES

ACTIVITATS CULTURALS
BIBLIOTECA

U.A.  STA. EUGÈNIA

RECOLLIDA RESIDUS
(EN TOT L'ÀMBIT)

PEATONALITZACIÓ C/ GAVARRES

ENLLAÇ MARFÀ
XARXA URBANA BICICARRIL



3.0 PLÀNOL GUIA ACTUACIONS ELIGIBLES
Girona, abril de 2005

N

PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE STA. EUGÈNIA-CAN GIBERT DEL PLA

E. 1/2.000

Oficina Pla General - UMAT

Urbanització de l'antiga reserva de la N2 (frontissa de Sta. Eugènia).

Urbanització de carrer de Baix i la Plaça Marfà.

Urbanització de Carrer Maçana.

Assolir el traspàs a titularitat pública dels set patis de Can Gibert del Pla.

Urbanització de Carrer Montnegre.

P.M.U. Antic Mercat de Santa Eugènia.

Enderroc de l'actual Biblioteca Salvador Allende i generació d'un nou espai lliure.

Adequació del mobiliari urbà, voreres i retirada de cables elèctrics.

1.7

1.6

3.1

1.5

1.4

1.7

1.7

1.7

5.2 8.2

1.2 3.3

1.1

3.2

1.3 7.1

5.2

1.1

1.5

1.3

1.7

1.4

1.2

1.6

1.8

Primera fase de la rehabilitació de l'antiga  Fàbrica Marfà.

Creació d'un nou aparcament soterrani mixt.

Creació d'un centre de dia.

3.1

3.3

3.2

Introducció de mesures d'eficiència energètica.

Aïllar acústicament el CEIP Col·legi Groc i Montfalgars.

5.1

5.2

Pla de promoció comercial de Carrer Maçana.7.1

Accions per l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà.

Millorar l'accesibilitat a les escoles.

6.1

8.2

ACCIONS LOCALITZADES

ACCIONS EN TOT L'ÀMBIT

Lluita contra l'absentisme escolar.

Desplegament xarxa WiFi

Programa "Fem feina"

Cooperació per a l'accessibilitat d'edificis d'ús residencial.

7.3

4.1

7.2

2.1

Reforç centres oberts.7.4

Promoció de l'associacionisme.7.7

Creació de nous espais i activitats per la millora de la convivència.7.8

Millora de la mobilitat i del transport públic urbà.

Formació d'adults.

Accions per a conèixer la diversitat.

Promoció d'activitats extraescolars.

7.10

7.6

7.9

7.5

Eliminar barreres en espais públics i nous espais lliures.

Eliminació de barreres arquitectòniques a la via pública.

8.3

8.1

Espais lliures urbans existents / proposta d'adequació

Obertura pública

Adequació vorera

Equipament existent / Proposta

Àrea d'esponjament teixit urbà

Reurbanització carrer executada / proposta

Aparcament soterrani

Edificació privada Pb/Pp
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

I APARCAMENT SOTERRANI MIXT

FOTOS ESTAT ACTUAL



3.2  ACTUACIÓ 1.6: ENDERROC  BIBLIOTECA S. ALLENDE I CREACIÓ PLAÇA
Girona, abril de 2005
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

FOTO ESTAT ACTUAL
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VORERA

SECCIÓ TIPUS C/ MAÇANA

12.00

2.50 3.00

VORERACARRIL

3.50

APARCAMENT

1.002.00

ESCOSSELL

I PLA DE PROMOCIÓ COMERCIAL

ORTOFOTO

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

FOTO ESTAT ACTUAL



3.4 ACTUACIÓ 1.4: URBANITZACIÓ C/ MONTNEGRE
Girona, abril de 2005
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

FOTO ESTAT ACTUAL



3.5
 ACTUACIÓ 1.2/3.3: PMU MERCAT STA. EUGÈNIA I

Girona, abril de 2005
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

FOTOS ESTAT ACTUAL

CREACIÓ NOU CENTRE  DE DIA



3.6  ACTUACIÓ 1.5: URBANITZACIÓ C/ BAIX I PLAÇA MARFÀ
Girona, abril de 2005

N
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

FOTO ESTAT ACTUAL



3.7 ACTUACIÓ 3.1: REHABILITACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA MARFÀ
Girona, abril de 2005
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

FOTO ESTAT ACTUAL



3.8 INCORPORAR PATIS C. GIBERT A DOMINI PÚBLIC.
Girona, abril de 2005
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ORTOFOTO ESTAT ACTUAL PROPOSTA

FOTO ESTAT ACTUAL



CG1

SE4

CG3

CG3

CG2

CG2

CG4

CG4

CG4

SE1

SE2

SE2

SE3

SE2

PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

Sector Santa Eugènia - Can Gibert del Pla

3.9. INFRASTRUCTURA WI-FI

Abril de 2005

E 1: 4000

© Ajuntament de Girona.UMAT.2005

   Ubicació d'antenes



PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

Sector Santa Eugènia - Can Gibert del Pla

3.10. INFRASTRUCTURA WI-FI

Abril de 2005

E 1: 4 000

© Ajuntament de Girona.UMAT.2005

     Recobriment de façanes



PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

Sector Santa Eugènia - Can Gibert del Pla

3.11. INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT ÒPTIC

Abril de 2005

�
E 1: 4000

© Ajuntament de Girona.UMAT.2005

Obertura de rasa

Instal.lació cable òptic

Xarxa cablejat òptic
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 ANNEX 1 

 

MEMBRES DE LA TAULA TERRITORIAL DE COORDINACIÓ STA. EUGÈNIA-CAN 

GIBERT DEL PLA 

 

Mn. Joan Valls Ferrer  Parròquia de Santa Eugènia de Ter  

Sra. Ma Àngels Subies  Càrites Parroquial Sta. Eugènia   

Sra. Carmen Martí   Associació cultural "La Bombeta"   

Sra. Raquel Carrión   MIJAC de Sta. Eugènia     

Sr. Saliou Ba    Associació Senegalesa    

Sr. Bakari    Associació Musulmana 

Sr. Jaume Parés Casellas  Director Col.legi Maristes     

Sr. Jaume Riuró   CEIP Dalmau Carles  

Sra. Montserrat Ferrer Iglesias CEIP Montfalgars  

Sra. Trini Ayala Martínez  CEIP Santa Eugènia  

Sr. Joan Bosch Gelpí  IES Sta. Eugènia     

Sra. Dolors Magret   Directora Escola d’Adults 

Sr. Francesc Torrent Canaleta AAVV Sta. Eugènia de Ter    

Sr. José Menor Sierra  President AV Can Gibert del Pla  

Sr. Antonio Romero  Associació de Pensionistes i Jubilats Sant 

Joan  

Sr. Carles Malbet   Club de Jubilats "Sant Jordi"   

Sr. Antoni Reinoso Sancho  Unió Esportiva Can Gibert del Pla   

Sr. Cristobal Tarifa Puga  Club Petanca Can Gibert    

Sr. Enric Vázquez   Club d'Escacs Sta. Eugènia   

Sr. David Calvet    Club de Futbol Parroquial Sta. Eugènia de Ter  

   Club Esportiu Sta. Eugènia   

Sr. Josep Palouzié   Director dels Serveis de la Policia Municipal 

Sr. Sebastián Trapote Gutiérrez Comissari en Cap de la Policia Nacional  

Sr. Xavier Creus i Arolas Inspector Cap Àrea Bàsica Policial Gironès Pla 

de l’Estany 

Dra. M. Àngels Sieira Ribot Coordinadora CAP Can Gibert del Pla  
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Sr. Ramon Creus Bosch Director Serveis d’Atenció Primària de Girona 

Sud  

Sra. Lídia Vidal   Equip Municipal de Promoció de la Salut 

Sra. Montserrat Nebot Cap de Secció de Serveis Específics d’Atenció 

Primària i Sanitat      

Sra. Empar Vila   Cap Secció Salubritat Pública   

Sra. Neus Pagés   Assistent Social Sta. Eugènia 

Sra. Fina Espinosa   Educadora social SSAP 

Sr. Fèlix Àlvarez Niebla  Director Centre Cívic Santa Eugènia  

Sr. Francesc Ferrer   Regidor de Participació 

Sr. Joan Pluma   Regidor del Barri     

Sra. Anna Pagans Gruartmoner Alcaldessa de Girona 
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 ANNEX 2 

 

ASSOCIACIONS CÍVIQUES DE STA. EUGÈNIA-CAN GIBERT DEL PLA 

 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANTA EUGÈNIA 

C/ Santa Eugènia, 146  17006 GIRONA 

972 245 111 

Seu: Equipament Municipal. Centre Cívic Sta. Eugènia de Ter 

Junta Directiva: 

President: Francesc Torrent Canaleta 972 400 186 

Vice-presidenta: Núria Terés Bonet 972 241 220 

Secretari: Salvador Llorente Varela 972 230 835 

Tresorer/a: en tràmits de determinar-ne un de nou. 

Nombre de socis: 1 miler (+- 974) Veïns del barri de Sta Eugènia. 

Perfil de públic: Veïns de Santa Eugènia de Ter 

Activitats que organitzen: Múltiples. Moltes col�laboracions amb el Centre 

Cívic. A més d’organitzar la Festa Major del Barri, i de muntar la revista de la 

Festa. Col�laboració en l’organització del Carnestoltes. Muntatge de la quina 

popular, marxa atlètica. 

Col�laboració amb la coordinadora de les Associacions de Veïns dels barris de 

la ciutat de Girona, les reunions tenen lloc al Centre Cívic de Sta. Eugènia de 

Ter.  

Referent en temes informàtics: Fan servir els seus Pcs personals. El Servei de 

Dinamització en Noves tecnologies de l’Ajuntament de Girona col�labora en la 

informatització de la base de dades dels socis. A més d’organitzar 

informàticament la publicitat del programa de la Festa Major. A part d’això 

tots els processos informàtics se’ls resolen ells. Estant esperant gaudir d’un 

ordinador d’entitats en el Centre Cívic, també els agrada la idea de tenir 

impressora. Molt interessats en aquesta possibilitat. 

PC: Personal 

Web: ww.santaeugeniadeter.com / avsantaeugeniadeter 

Mail: eldimoni@eldimoni.com 
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AAVV DE CAN GIBERT DEL PLA 

C. Orient 53-55 17006  Girona 

972 233 523 

Seu: Local del Patronat de la Santa Creu 

Junta directiva: 

 President: José Menor Sierra 

 Vice-president: Juan Hernández 

 Secretari: Josep Bretone 

 Tresorer: Josep Planas 

Nombre de Socis: els veïns del barri de Can Gibert del Pla 

Perfil de públic: Veïns de Can Gibert del Pla 

Necessitats que tenen: Estan satisfets amb el que tenen. 

Activitats anuals: Festa de Sant Joan, actes populars, arrossades,... 

Referent en temes informàtics: No hi ha referent 

Web: NO 

Mail: NO  

PC's: NO 
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ENTITATS ESPORTIVES 

 

CLUB ESPORTIU MARISTES DE GIRONA 

Av. Josep Tarradellas, 5-7 17006  Girona 

972 245 063 

Seu:  Escola Maristes  

Junta directiva: 

 President: Jaume Parés i Casellas 

 Vice-president: Robert Serra i Puig 

 Tresorer: Ramon Palol i Curtó 

 Secretari: Josep Castillo i Vidal 

Nombre de socis: 250 aprox. 

Perfil de públic: Alumnes de l'escola i els seus pares. 

Activitats anuals: Competicions federades de futbol, handbol i bàsquet. 

Necessitats que tenen:  Poder arribar a fer més activitats per noies. Poder 

fer més formació per entrenadors. Tenir accés a xerrades vinculades amb 

l'esport. 

Referent en temes informàtics: Roser Estapà 

Web: http://www.clumaristes.com 

Mail:club@clubmaristes.com /admin@clubmaristes.com 

PC's: 2 (Propietat de l'escola) 

 

 

CLUB PETANCA CAN GIBERT DEL PLA 

C. Orient, 53-55 baixos 17006  Girona 

972 243 320 

Seu: Local del Patronat de la Santa Creu. 

Junta directiva: 

 President: Cristóbal Tarifa Puga 

 Vice-president: Antonio Nieto Sandoval 

 Secretari: Daniel Fernández Calero 

Tresorer: Felix Barbado 
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Nombre de socis: 63 aprox. 

Perfil de públic: Tots els perfils 

Activitats anuals: Campionats federats, campionats oberts i socials. 

Necessitats que tenen:  

Aconseguir PC's. 

Aconseguir uniformes. 

Adequar les seves instal�lacions. 

Referent en temes informàtics: No hi ha referent 

Web: NO 

Mail: NO 

PC's: NO 

 

 

CLUB ESPORTIU SANTA EUGÈNIA DE TER (CESET) 

ASISA – Club de bàsquet Santa Eugènia de Ter. 

C/ Santa Eugènia, 145 17006 GIRONA 

Tel: 972 402 424 

Fax: 972 405 719 

Seu: Pavelló municipal de Sta. Eugènia de Ter 

Junta Directiva: 

President: Eduard Herrero. 

Vice-president 1er: Xavier Busquets  

Vice-president 2n: Lluís Barniol 

Secretari: Albert Prat 

Tresorer: Anna Caula 

Nombre de socis: 300.  

Perfil de públic: Tots els perfils. Sobretot esportista i gent que estima el 

bàsquet. 

Activitats que organitzen:  Austral 3x3. Juntament amb la prestigiosa marca 

de roba esportiva, el primer cap de setmana de l'any arriba puntualment el 

3x3 més gran i amb més premis i regals de les comarques gironines. Un total 

de 200 participants en diferents categories van disputar l'edició del 2004, xifra 

que l'organització s'ha marcat superar en el 2005. Us hi esperem. Campus de 
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bàsquet. El club és la primera entitat esportiva que va oferir a la ciutat de 

Girona la realització d'un campus de bàsquet durant l'estiu i de caràcter urbà. 

Posteriorment, moguts sobretot per ser una font d'ingressos, s'han creat altres 

ofertes de campus a molts clubs i associacions. Però el de Sta. Eugènia va ser 

històricament el més concorregut i el més sòlid en molts aspectes, 

principalment en els esportius. Tant, que tot i els pas dels anys mai s'han 

pogut superar les xifres assolides els primers anys en números d'assistents. El 

club treballa ara en la recuperació d'aquest event amb la intenció de tornar a 

ser la millor oferta. 24 hores de bàsquet. Les 24 hores de bàsquet de Santa 

Eugènia van ser pioneres a les comarques gironines, i copiades posteriorment 

a diferents contrades. Van arribar a reunir 250 persones al Pavelló de Santa 

Eugènia, i som molts els jugadors i jugadores que en guardem un gran rècord. 

Per això després d'uns quants anys en que van desaparèixer del calendari per 

diferents motius, el proper estiu del 2005 es tornaran a celebrar. Jornades 

"Encistella i Mulla't per la Fundació Esclerosi Múltiple". Des de fa diverses 

temporades el club Sta. Eugènia juntament amb la Fundació Esclerosi Múltiple 

i altres entitats, organitza les jornades " Encistella i Mulla't ", jornades que 

tenen com objectiu recaptar fons per la Fundació. En aquesta jornada 

solidària els participants col�laboren amb la Fundació tot practicant el nostre 

esport preferit, el bàsquet. Casal esportiu. els darrers anys, el club ha 

organitzat, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el Casal Esportiu de Santa 

Eugènia i ha estat realitzant una tasca social en el camp del foment de la 

integració i l'atenció a la nova diversitat cultural dels barris de Sta. Eugènia i 

Can Gibert del Pla 

 

Referent en temes informàtics: Tenen la web www.asisa-ceset.com que és 

mantinguda per una empresa d’un dels membres del club. Tots els dubtes o 

problemes informàtics se’ls resolen entre ells. Des d’aquest hivern el SEDINT 

dels Espais Internet ajuda a redactar cròniques de partits per posteriorment 

ser penjades a la web www.eldimoni.com , i així col�laborar a tres bandes. 

PC: Personal 

Web: www.asisa-ceset.com 
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+Informació: Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (C.E.S.E.T), club de bàsquet 

de base gironí. El club disposa en l'actualitat de la següent infrastructura: 

Pavelló municipal de Sta. Eugènia: El Pavelló, es troba al barri de Sta. Eugènia 

de Ter, en el Passeig d'Olot s/n (separa els barris de Sta. Eugènia i de Can 

Gibert del Pla). Va ser inaugurat l'any 1991 i des de llavors ha estat la pista 

d'entrenament i de joc del club. La seu social, és molt propera a la del 

pavelló, carrer Sta. Eugènia 145 (edifici de l'antic Mercat Municipal de Sta. 

Eugènia). Hi trobareu la secretaria i el despatx del president del club. També 

permet l'organització d'activitats múltiples, tant del club com d'altres 

entitats. La pista de bàsquet de l'institut es propera al pavelló, en el carrer 

del Riu Güell 136. Requereix una adequació de les seves instal�lacions, per 

poder ser utilitzada pel club per a la pràctica del bàsquet. 

 

 

CLUB D’ESCACS SANTA EUGÈNIA 

C/ Santa Eugènia, 146  17006 GIRONA 

972 245 111 o bé 615 069 656 (Jordi Vidal) 

Seu: Equipament Municipal. Centre Cívic de Sta. Eugènia 

Junta Directiva: 

President: Enric Vázquez 

Vice-president: Ferran Vela 

Secretari: Jordi Vidal  

Tresorer: Enric Vázquez  

Nombre de socis: 30-35 

Perfil de públic: Variat, gent que vol jugar, aprendre o bé li agraden els 

escacs.  

Activitats que organitzen: Organitzen partides simultànies. Difonen els 

escacs fent partides de promoció. Classes avançades.  

Referent en temes informàtics: Pc personal. El Servei de Dinamització en 

Noves tecnologies de l’Ajuntament de Girona els ajuda en la navegació per 

internet, a més d’ ajudar-los en la creació del logotip del club d’escacs. Estan 

pensant la creació de la web. Creuen necessari 1 ordinador per entitats amb 

impressora i accés fotocopiadora. 
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 PC: Personal 

Web: No 

Mail: jordividax@yahoo.es 

+Informació: Associació que difon i promou els escacs. 

 

 

CLUB DE FUTBOL PARROQUIAL STA, EUGÈNIA 

Apartat de Correus, 955  17080 

972469584 

Junta directiva:  

President: Ricard Calvet Vila 
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ENTITATS PROFESSIONALS 

 

COL�LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PÈRITS AGRÍCOLES 

Ctra. Santa Eugènia, 102-104 esc. C ent. 1ª 17006 - Girona 

972 240 047 

Seu: privada 

Junta directiva: 

 President: David Coll i Batllori 

 Vice-president: Josep M. Poch i Ymbert 

 Secretari: Joan Palet i Casas 

Tresorer: Maurici de Sivatte i Algueró 

Nombre de socis: 256 aprox. 

Perfil de públic: Enginyers agrícoles i pèrits agrícoles. 

Activitats anuals: Jornades, cursos, trobades, suport als professionals,... 

Referent en temes informàtics: No en tenen  

(ho encarreguen a una empresa) 

Web: http://www.agricoles.org 

Mail: girona@agricoles.org 

PC's: 2 

 

 

ASSOCIACIÓ DE FUNCIONARIS DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Avda. Josep Tarradellas, 3-5 17006 - Girona 

972 409 100 (extensió 128) 

Seu: Pública de l’INSS 

Junta directiva: 

 President: Pere Vilà Guanter 

Vice-president: en tràmits de determinar-ne un de nou 

Secretari: Josefina Sirvent Garcia 

Tresorer:  Mª Rosa Sovirós 

Nombre de socis: 400 aprox. 

Perfil de públic: Tots els funcionaris de l'INSS  i de la Tresoreria 
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Activitats anuals: Activitats esportives / culturals 

Necessitats que tenen: Equipaments esportius (uniformes) 

Referent en temes informàtics: NO 

Web: NO 

Mail: NO 

PC's: NO 
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ENTITATS DE LLEURE 

 

AGRUPAMENT ESCOLTA ARRELS 

Av. Josep Tarradellas, 5-7 17006 - Girona 

972 232 211 

Seu: Privada en propietat 

Junta directiva: 

 President: Narcís Galzeran Blanes 

 Vice-presidenta: Marta Vilà Alzina 

 Secretari: Carles Sales Coll 

Tresorer: Marc Soler Camps 

Nombre de socis: 170 

Perfil de públic: Joves de 9 a 17 anys 

Activitats anuals: Activitats de lleure per adolescents. 

Necessitats que tenen: Més informació sobre les activitats que es duen a 

terme a Girona. 

Referent en temes informàtics: No en tenen 

Web: http://www.maristes-cat.es 

Mail: no en tenen 

PC's: 1 

 

 

FUNDACIÓ MARE DE DÉU DEL MONT 

Av. Josep Tarradellas, 5-7 17005 – GIRONA 

972 249 325 

Seu: cedida pel Bisbat de Girona 

Junta directiva: 

 President: Ferran Pérez i Boluda 

Vice-president: en tràmits de determinar-ne un de nou 

 Secretària: Maria Solés i Boladeras 

Tresorer: Jaume Torrent i Busquet 
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Nombre de socis: 2000 infants, 400 monitors dels  Centres d’Esplai de la 

Coordinació  i una mitjana de 300 alumnes anuals dels cursos de l’Escola de 

l'Esplai així com tots els usuaris de les diferents cases de colònies de les que 

disposa  

Perfil de públic: Infants, adolescents i joves de les entitats d’educació en el 

lleure de la demarcació de Girona. Educadors i educadores en el lleure. 

Persones  interessades en establir contacte amb temes d’educació en el 

lleure. Estudiants universitaris. 

Activitats anuals: Coordinació de Centres d’Esplai: organitza matinals de 

formació, trobades de monitors i monitores, trobades de responsables... 

Escola de l’Esplai: organitza cursos de formació d’educadors en el lleure 

reconeguts per la Secretaria General de Joventut així com cursos monogràfics 

i d’aprofundiment relacionats amb l’educació en el lleure. 

Referent en temes informàtics: No tenen cap referent. 

Web: www.fundacioesplaigirona.org 

Mail: fundacio@fundacioesplaigirona.org 

PC's: 2 

 

 

ASSOCIACIÓ D’ESPLAI INFANTIL SANTA EUGÈNIA 

C/ Santa Eugènia, 124 17006 GIRONA 

972 230 653 

Seu: Equipament Municipal de l'Ajuntament de Girona (Mercat) 

Junta Directiva: 

Presidenta: Belen Ciudad Marcos (aquest any canvien la directiva) 

Vice-presidenta: en tràmits de determinar-ne un de nou. 

Secretari: en tràmits de determinar-ne un de nou. 

Tresorera: Elisabet Cama 

Nombre de socis: 7 

Perfil de públic: nens de 3 a 16 anys. 

Activitats que organitzen: Activitats de lleure 

Necessitats que tenen: un local, armaris,... 
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Referent en temes informàtics: No hi ha un referent, entre tots ho fan una 

mica. 

PC: 1 cedit per l'ajuntament 

Web: no en tenen  

Mail: casalsantaeugenia@terra.es 

 

 

CENTRE INFANTIL I JUVENIL PARROQUIAL SANTA EUGÈNIA DE TER 

c/Agudes 14, 1-2 17006 Girona 

972 238 907 

Seu: Local del Patronat de la Santa Creu  

Junta Directiva: 

President: Joan Valls Ferrer 

Nombre de socis: no en tenen 

Perfil de públic: nens de 3 a 16 anys. 

Activitats que organitzen: Activitats de lleure 

Referent en temes informàtics: No hi ha un referent, entre tots ho fan una 

mica. 

PC: 2  

Web: no en tenen  

Mail: no en tenen 

 

 

ENTITATS SOCIALS 

 

SED. SOLIDARITAT, EDUCACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

Av. Josep Tarradellas, 5-7  17005 - Girona 

972 232 211 

Seu: Privada en propietat 

Junta directiva: 

  President: Sergi Bernabeu (Delegat a Catalunya) 

 Coordinadora a Girona: Marta Portas  

 Secretari: Jordi Alanyà 
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Nombre de socis: 43 socis a Catalunya / 60 voluntaris a Catalunya / 180 

col�laboradors 

Perfil de públic: Persones motivades per la solidaritat principalment dins del 

camp relacionat amb l'educació  

Activitats anuals: Xerrades de sensibilització relacionades amb els projectes 

que es desenvolupen a Tanzània /Paraguai/...; Quina Solidària; Campanya del 

Cava (Recollida d'ampolles de cava buides.); Esmorzar Solidari ; Exposicions 

itinerants ... 

Necessitats que tenen: Informació en temes de subvencions. Ens agradaria 

poder disposar d'impressora i PC propis per agilitzar més la feina quan hem 

d'elaborar material. 

Posar-nos en contacte amb entitats que patrocinen material esportiu o ajudes 

per aquests, doncs hem pensat en la possibilitat que en la campanya CAVA 

2006 els voluntaris puguin anar equipats amb una suadora senzilla però que 

serveixi de difusió i reconeixement de la campanya.  

Referent en temes informàtics: Marta Portas o Jordi Alañà 

Web: http://www.maristes-cat.es/sed 

Mail: sed-girona@maristes-cat.es 

PC's: No tenim cap PC ni impressora pròpia és l'escola la que ens cedeix la 

seva 

+Informació: han rebut el suport del Consell Municipal de Solidaritat i 

Cooperació de l’Ajuntament de Girona, per al desenvolupament de projectes 

de cooperació. 

 

 

ASSOCIACIÓ DESENVOLUPAMENT I MIGRACIONS (D&M) 

C/ Santa Eugènia, 146 17006 - GIRONA 

972 429 084 

Seu: Equipament Municipal. Centre Cívic de Sta. Eugènia de Ter 

Junta Directiva: 

President: Sr. Caniman Sabaly 972 23 68 40 

Vice-president: Sr. Hamidou Diaite 

Secretari: en tràmits de determinar-ne un de nou 
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Tresorer: Alpha Sabaly 

Nombre de socis: 95, tot i que actius siguin un grup més reduït (16) 

Perfil de públic: Persones immigrants. 

Activitats que organitzen: Activitats de sensibilització de les conseqüències 

de les migracions, recollida d’objectes i materials per ajudar en casos de 

desastres naturals, fam, guerres, etc.. 

Referent en temes informàtics: Tenen un PC personal, i no utilitzen els del 

Centre Cívic, tot i que troben molt interessant que properament hi hagi 

l’opció de que les entitats disposin d’un PC al Centre Cívic per a la seva 

utilització. 

PC: No en tenen 

Web: No en tenen 

Mail: No en tenen 

+Informació: és una ONG que orienta als immigrants en tema papers. Tot hi 

que en el passat ha realitzat projectes que han rebut el suport del Consell 

Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona (construcció 

d’uns centre de secundària a Kounkané – Senegal). 
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ENTITATS DE DONES

ASSOCIACIÓ SOCIO CULTURAL LA BOMBETA

C/ Santa Eugènia, 146 17006 Girona

972 245 111

Seu: Equipament Municipal. Centre Cívic de Santa Eugènia de Ter

Junta Directiva:

Presidenta:  Sra. Carme Martí Poch

Vice-presidenta: Carme Lletja

Secretaria: Leonor Asensi

Tresorera: Rosa Jordà

Vocals:  Mercè Ibanco

   Mercè Otàlora

Nombre de socis: No tenen socis, la gent paga per fer els cursos. Tot i que si hi

ha alguna persona interessada en realitzar algun curs i no te recursos econòmics,

es fa una valoració amb l'assistent social del barri i es pot becar.  I reben

subvenció de la generalitat.

Perfil de públic: Dones i general.

Activitats que organitzen: Activitats varies com: Balls de saló, tai-chi , ioga,

costura, punt de creu, esmalts, gimnàstica terapèutica, cuina, manualitats

diverses.

Referent en temes informàtics:

Tenim en compte que no disposen d'ordinador, fan servir els dels centre cívic

Santa Eugènia. Disposen de correu electrònic (la_bombeta@amena.com).

Comparteixen despatx administratiu amb l'Associació de veïns de Santa Eugènia.

Informació:  organitzen el caga Tió, la festa de Sant Jordi al centre cívic Santa

Eugènia. Sortides culturals. També organitzen  activitats conjuntes (dia de la

dona, nits literàries, concerts, ect.) amb el centre cívic i col·laboren en

l'exposició de flors de Girona (ikebana).
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ENTITATS DE GENT GRAN 

 

CLUB DE JUBILATS SANT JORDI 

C/ Santa Eugènia, 189  17006 - GIRONA 

972 235 402 

Seu: cedida per Caixa de Catalunya. 

Junta directiva: 

Presidenta: Sra. Laura Contreras Roso (és la coordinadora del club). Ja que es 

tracta d’una associació privada. 

Vice-presidenta: No 

Secretari: No  

Tresorer: No 

Nombre de socis: 1000. Però només són una cinquantena els que hi participin 

diàriament. 

Perfil de públic: Jubilats. 

Activitats que organitzen: Coral, balls, projecció de pel�lícules, gimnàs 

terapèutic, costura, punt de creu, esmalts, treballs manuals diversos.  

Referent en temes informàtics: No en tenen. La Laura té un Pc personal al 

despatx, on porta la direcció del centre. El SEDINT de l’Ajuntament de Girona 

ha contactat amb ells per oferir el servei de dinamització al Club. 

PC:No 

Web: No. 

Mail: No 

+Informació: Caixa de Catalunya. 

 

 

ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS SANT JOAN 

C/ Taga, 4-6 17006 GIRONA 

972 239 539 

Seu: Equipament Municipal al carrer Taga 

Junta Directiva: 

President: Sr. Antonio Romero Aranda. 

Vice-presidenta: José morales. 
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Secretari: Eladio Cejudo 

Tresorer: en tràmits de determinar-ne un de nou. 

Nombre de socis: 360. 

Perfil de públic: Jubilats i pre-jubilats (gent gran). 

Activitats que organitzen: Jocs de taula, excursions, balls, gimnàs 

terapèutic, costura, puntes de coixí, manualitats diverses, tallers de 

memòria. 

Referent en temes informàtics: Tenen ordinador. Però no saben com va. 

Tenen problemes amb la impressora. 

PC: 1 

Web: no. 

Mail: no 

 

 

CLUB 60 CAIXA DE TERRASSA CLUB DE JUBILATS 

C/ Campcardós, 33 17006 GIRONA 

972 400 625 

Seu: cedida per Caixa de Terrassa. 

Junta Directiva: 

Presidenta: Sra. Laura Martínez (és la coordinadora del club). Ja que es tracta 

d’una associació privada. 

Vice-president: No 

Secretari: No  

Tresorer: No 

Nombre de socis: No definit.  Però són una cinquantena els que hi participen 

diàriament. 

Perfil de públic: Jubilats i a partir de 55 anys. 

Activitats que organitzen: Cuina, balls, gimnàs terapèutic, costura, punt de 

creu, esmalts, tallers de treballs manuals diversos.  

Referent en temes informàtics: Tenen ordinadors. A vegades els hi han fet 

cursos,  al acabar els i donen diplomes als participants.  

PC: Si 3 

Web: www.caixaterrassa.es  (buscar Club 60) 
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Mail: no 

+Informació: Caixa de Terrassa. Els jubilats que tenen la jubilació domiciliada 

a Caixa de Terrassa tenen avantatges, activitats gratuïtes o fortament 

subvencionades. 
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ENTITATS AMBIENTALS 

 

MOU-TE EN BICI 

C/ Santa Eugènia, 146 17006 GIRONA 

650 640 557 (Jordi) 

Seu: Equipament Municipal. Centre Cívic de Sta. Eugènia de Ter. 

Junta Directiva: 

President: Jordi Peradalta. 

Vice-presidenta: canvi recent 

Secretari: Natxo Bosch 

Tresorer: Ismael Marcén 

Nombre de socis: 1000. Però només són una cinquantena els que hi participin 

diàriament. 

Perfil de públic: General, gent que estimi la bicicleta. 

Activitats que organitzen: Regularment organitzen bicicletades, p.ex. la 

bicicletada de reis. A més de diversos actes reivindicatius a favor de la 

mobilitat sostenible, i en Bicicleta en especial. 

Referent en temes informàtics: No en tenen. El Servei de Dinamització en 

Noves Tecnologies de l’ajuntament de Girona ha contactat amb ells per 

recordar-los el servei. Tots els processos informàtics se’ls resolen. Estarien 

interessats en gaudir d’un ordinador d’entitats en el Centre Cívic, i així a les 

reunions no haurien de dur el portàtil. A més si en el Centre també tinguessin 

impressora podrien imprimir i tenir molta més informació a les cartelleres del 

centre. Molt interessats en aquesta possibilitat. 

PC: Personal 

Web: www.moutenbici.org 

Mail: info@moutenbici.org 

+Informació: Són una plataforma que agrupa particulars i diverses entitats i 

associacions sense ànim de lucre que va ser constituïda el 1997. Usuaris i 

usuàries de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu. Lluiten per a fer 

de la bicicleta un transport respectat i promogut a la ciutat i fora d'ella. 
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Volen una ciutat més neta, sense retencions, contaminació ni fressa. Uns 

carrers recuperats per als veïns, per al joc i per a la convivència. 

Volen: 

Pacificació del trànsit. 

Millora del transport públic. 

Promoció de l'ús de la bicicleta  

Més carrers per a vianants i ciclistes 

Major accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

Vies i rutes urbanes segures que formin una xarxa de carrils bici i que uneixin 

tots els barris i poblacions veïnes. 

Més aparcaments per a bicicletes.  

Campanyes de conscienciació en els mitjans de comunicació.  

Campanyes educatives per a l'ús de la bicicleta. 
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ENTITATS CULTURALS 

 

AMICALE CISFRANCE GIRONA 

C/ Santa Eugènia, 146 17006 GIRONA 

972 245 111 

Seu: Equipament Municipal. Centre Cívic de Sta. Eugènia de Ter 

Junta Directiva: 

President: Dominque Floquet (619 72 31 23) 

Vice-president: en tràmits de determinar-ne un de nou 

Secretari: Mª Assumpció Planadevella 

Tresorer:  Eric Brea 

Nombre de socis: 53 

Perfil de públic: Població francesa resident a comarques gironines. 

Activitats que organitzen: Xerrades, projeccions de cine en versió francesa al 

Centre Cívic. També celebren sopars al cívic. A més de difondre i celebrar les 

festes franceses més destacades. 

Referent en temes informàtics: Eric Brea 

PC: Personal 

Web: No encara. 

Mail: dafloquet@hotmail.com 

+Informació: Associació que difon i promou la cultura francesa. 

 

 

ASSOCIACIÓ PER LA DIFUSIÓ DEL JAZZ A GIRONA 

C/ Santa Eugènia, 146 17006 GIRONA 

972 245 111 

Seu: Equipament Municipal. Escola de Música Moderna. Centre Cívic de Sta. 

Eugènia de Ter 

Junta Directiva: 

President: Ramon Alsina 

Vice-president: en tràmits de determinar-ne un de nou. 

Secretari: David Coll 

Tresorer: Francesc Gener 
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Nombre de socis: 10 (tots els professors) 

Perfil de públic: Variat, gent que vol aprendre a tocar algun instrument. Al 

llarg de l’any mou unes 150 persones que aprenen guitarra, baix, cant, piano 

o bateria. 

Activitats que organitzen: Munten concerts trimestrals on els alumnes fan 

una audició. Participen activament en el Dia Internacional de la Música. 

També en la timbalada del carnestoltes. A més de com hem dit, donar classes 

instrumentals a més de 150 persones anualment. 

Referent en temes informàtics: Tenen 1 Pc. I qual el tenen ocupat utilitzen 

els del Centre Cívic per navegar. Tot i només els queden 4 mesos abans del 

trasllat, opinen que 1 ordinador per entitats amb impressora i fotocopiadora 

aniria molt bé. 

PC: Personal 

Web: www.ajuntament.gi/emmg 

Mail: emm_girona@yahoo.es 

+Informació: Associació que difon i promou la música. 

 


