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                                                                                            Nota de premsa 
 

 
El conseller Nadal obre la mostra de la Llei de 
barris a Girona 
 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, l’alcaldessa 
de Girona, Anna Pagans, i el president de la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Frederic Cabré, han obert avui l’exposició Per un barri 
digne. El Pla de millora dels barris que necessiten una atenció especial. La mostra 
es podrà visitar des d’avui i fins el 24 d’octubre a la Demarcació de Girona del 
COAC, i permet al públic conèixer de manera amena com s’estan desenvolupant 
els 117 projectes de regeneració integral que han obtingut ajuts d’aquesta Llei, 
alguns dels quals ja han finalitzat. L’exposició detalla especialment l’evolució 
dels projectes de millora urbana dels 17 municipis gironins que han resultat 
beneficiaris del Fons de foment del Programa de barris. 
 
Girona, 18 de setembre de 2009.- L’exposició, organitzada pel DPTOP, pretén acostar 
de manera molt visual a la ciutadania les obres realitzades i els projectes en marxa del 
Programa de barris, amb un èmfasi especial en la participació veïnal en el 
desplegament d’aquestes actuacions.  
 
El seu títol vol ser també un homenatge a tots aquells que des dels ajuntaments i el 
moviment veïnal han treballat al llarg de molts anys perquè tots els barris de 
Catalunya tinguessin el nivell desitjable de qualitat urbana i de serveis. La mostra es 
podrà visitar gratuïtament fins el proper 24 d’octubre, de 9 a 15 hores, de dilluns a 
divendres. 
 

 
 

El contingut de l’exposició s’ha actualitzat amb els municipis que han resultat 
beneficiaris de la sisena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris, adjudicada el passat 
mes de juliol. 
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Així, els visitants trobaran un recull de les actuacions més destacades incloses  en els 
projectes de millora de 117 barris situats. Igualment, es farà especial èmfasi en els 18 
projectes de regeneració urbana dels 17 municipis gironins que han resultat 
beneficiaris dels ajuts. En conjunt, els municipis de Girona han presentat projectes de 
regeneració integral per valor de 131,25 MEUR, dels quals un total de 68,79 MEUR han 
estat aportacions del Govern català i la resta, dels propis ajuntaments. 
 
L’exposició s’estructura en cinc blocs temàtics: 
 

1. Introducció: explicació de les línies generals del Pla de barris i dels 
àmbits d’actuació 

2. Participació i cooperació ciutadana: mostra la implicació del veïnat en 
els disseny dels projectes i la creació de les oficines de barri 

3. Programes socials, de promoció econòmica i programes de dinamització: 
exposa les diferents iniciatives de cursos de formació per millorar la 
inserció laboral, activitats de suport a la infància, accions d’integració 
de nouvinguts, foment de l’equitat de gènere i campanyes de 
potenciació del comerç de barri. 

4. Espai públic, accessibilitat i sostenibilitat: mostra la creació de nous 
espais públics de relació, definició de camins escolars i supressió de 
barreres arquitectòniques. 

5. Dotació d’equipaments, rehabilitació i millora urbanística: nous centres 
culturals, biblioteques, centres cívics i esportius i equipaments per a 
infants i gent gran. 

 
Per tal d’apropar aquests continguts als visitants de manera amena, l’exposició 
combina 28 plafons explicatius amb les dades bàsiques del Programa de barris i de 
cadascun dels eixos temàtics. Aquesta informació es combina amb vídeos testimonials 
de veïns implicats en alguns dels projectes que expliquen el procés de disseny de les 
intervencions i la repercussió que han tingut les diferents millores en la vida 
quotidiana del barri. 
 
Igualment, la mostra posa a disposició dels visitants una col·lecció de fitxes amb el 
detall dels projectes dels 117 barris beneficiats fins ara. A més, es poden consultar les 
actuacions del Pla per ordinador sobre una base cartogràfica. 
 
La mostra Per un barri digne ha passat ja per Barcelona i Lleida i, després de Girona, es 
traslladarà a Tarragona. Posteriorment, s’adaptarà el disseny a sales de petit format, 
per tal que els barris protagonistes de l’exposició també la puguin acollir. 
 
Sis convocatòries i prop de 1.200 MEUR d’inversió 
El Govern va resoldre el passat mes de juliol la sisena convocatòria d’ajuts de la Llei, 
que va marcar l’inici d’una nova etapa en el desenvolupament del Programa de barris. 
Així, es van crear noves línies de subvenció per als pobles més petits i per a aquells 
que ja han finalitzat els primers projectes. 
 

Des de l’any 2004, s’han resolt, doncs, sis convocatòries d’ajuts derivades de la Llei de 
barris, que han concedit subvencions per a impulsar projectes de rehabilitació integral 
en 117 barris, els primers dels quals ja han finalitzat. La inversió total, comptant-hi 
les aportacions municipals, arriba ja als prop de 1.200 MEUR. 
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En el cas de la demarcació de Girona, un total de 17 municipis han rebut 68,79 MEUR 
d’ajut mitjançant el Fons de foment del Programa de barris, que han permès impulsar 
18 projectes de regeneració urbana per un valor total de 131,25 MEUR. 
 

 
MUNICIPI BARRI PRESSUPOST TOTAL APORTACIÓ LLEI 

BARRIS 
Anglès Barri antic 2,6 MEUR 1,95 MEUR 
Arbúcies Centre antic 5 MEUR 3,75 MEUR 
Banyoles La Farga 7,4 MEUR 3,7 MEUR 
Besalú Centre històric 3,2 MEUR 1,6 MEUR 
La Bisbal d’Empordà Nucli antic 8,15 MEUR 4,07 MEUR 
Figueres Centre històric 9,83 MEUR 4,91 MEUR 
Figueres Marca de l’Ham 5,5 MEUR 2,7 MEUR 
Girona Santa Eugènia-Can 

Gibert del Pla 
14,6 MEUR 7,3 MEUR 

Hostalric Nucli històric 6,5 MEUR 3,2 MEUR 
Llagostera Centre històric 5 MEUR 3,75 MEUR 
Olot Nucli històric 7,2 MEUR 3,6 MEUR 
Palafrugell La Sauleda-carrer 

Ample 
8,27 MEUR 4,13 MEUR 

Palamós Palamós Millora 10,4 MEUR 5,2 MEUR 
Ripoll Barri vell 4,8 MEUR 2,4 MEUR 
Roses Casc antic 8,63 MEUR 4,31 MEUR 
Salt Salt 70 15,2 MEUR 7,6 MEUR 
Sant Feliu de Guíxols Barri del Puig-Eixample 

de Llevant 
5,66 MEUR 2,83 MEUR 

Sant Joan de les 
Abadesses 

Vila vella 3,1 MEUR 1,5 MEUR 

17 18 133,24 MEUR 68,35 MEUR 
 

 
  

 


