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Quan l’any 2004 la Generalitat va po-
sar en marxa la Llei de 

Barris, tenia com a objectius  promoure una actuació coordinada amb els 
ajuntaments en aquells barris a on coincidissin  processos de regressió ur-
banística, problemàtica demogràfica i problemes econòmics i socials.

L’any 2009,  molt encertadament, l’Ajuntament de Sant Feliu va creure 
oportú, encoratjat pels veïns del Barri del Puig, proposar el Barri del Puig i 
eixample de Llevant com a candidat per accedir a la subvenció del Pla de 
Barris, i la Generalitat la hi va concedir. L’obtenció d’aquesta subvenció 
ve donada per la constatació, per part de la Generalitat, d’unes mancances 
greus, tant en infraestructures urbanístiques com en equipaments,  zones 
verdes,  teixit comercial i econòmic i  polítiques socials destinades a so-
lucionar situacions com l’aïllament de persones grans que viuen soles, l’ 
incivisme, l’atur, l’exclusió social dels nouvinguts, etc.

Per tant, en aquest projecte, tan importants són les actuacions urbanísti-
ques que permetran, per exemple, actualitzar la xarxa d’enllumenat pú-
blic de tot l’àmbit del Pla de Barris i renovar  les voreres més deteriorades, 
com els cursos que impartirem destinats a la formació dels veïns/es que es 
troben a l’atur, i com les mesures que s’adoptaran per incentivar el comerç 
a la zona o el programa de voluntariat per a  l’atenció de la gent gran del 
barri.

Aquest projecte té la peculiaritat que requereix la participació i la compli-
citat dels habitants del barri en la presa de decisions sobre les actuacions 
a fer, i una comunicació fluïda entre l’Ajuntament i els ciutadans de la 
zona. I justament aquest es l’objectiu de la revista que teniu a les mans: 
incentivar la participació dels veïns/es a través de les Comissions de Tre-
ball que es duen a terme mensualment a la Casa Albertí i informar de les 
actuacions urbanístiques, dels cursos i tallers que es posen en marxa i de 
les  iniciatives per estimular el comerç.

Estic segura que junts sabrem aprofitar aquesta oportunitat única per  fer 
que aquest projecte sigui un punt d’inflexió en la qualitat de vida al nostre 
barri i a la nostra ciutat, però recordeu que...

No ho podem fer sols,
No ho volem fer sols,
No seria bo per al barri que ho féssim sols!

Dolors Ligero
Regidora del Pla de Barris
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1.1
Seguiment
de les obres
Tal i com comentàvem en l’anterior nú-
mero de la Revista de Pla de Barris, la 
Mesa de Contractació de l’Ajuntament 
adjudicava l’execució de les obres de la 
Plaça del Puig (dividida en dues fases) 
a l’empresa Massachs Excavacions SLU 
per un import total de 888.970,05 € 
(IVA inclòs). Cal recordar que en el preu 
de licitació s’incloïa, a part de l’execució 
de la Plaça, la reurbanització dels car-
rers que limiten amb la Plaça: Baixada 
del Puig, tram de Nou de Garrofers i 
tram de Lluna.

S’adjudicà a primera fase (Zona B del 
projecte d’urbanització), per un import 
de 317.992,12 €, el dia 13 de desembre 
de 2011. No obstant això, per tal de tenir 
una execució òptima de les obres, tenint 

en compte que els trà-
mits de gestió urbanísti-
ca pendents referents a 
la zona A (SMU21b) es 
preveia solucionar-los 
en un breu període de 
temps, s’esperaria iniciar 
les obres un cop s’hagués 
adjudicat la segona fase 
(Zona A – SMU21b).

En data 29 de febrer 
de 2012, s’adjudicà la 
segona fase de l’obra a 
Massachs Excavacions 
SLU, per l’import de 
570.977,93 €.

El dia 14 de març, es re-
alitzava l’Acta de Replan-
teig i Autorització d’Inici 
de les Obres (les ambdu-
es fases conjuntament). 
Aquesta data és la que 
marca l’inici del termini 
d’execució de les obres. 

Els primers treballs realitzats consisti-
rien en actuacions prèvies (execució de 
rases i treballs de desviament de línies 
elèctriques i telefonia per poder ender-
rocar les edificacions existents).

Passada la Setmana Santa (10 d’abril) es 
col.locà la tanca del perímetre de l’obra. 

A partir d’aquest moment és quan es 
produirien:

a) talls dels carrers Sol, Baixada 
del Puig i Nou de Garrofers, amb la 
conseqüent afectació al trànsit de la zona, 
tal i com ja s’havia previst (comunicats als 
veïns i a les escoles i explicat en el número 
anterior de la revista de Pla de Barris).

Obres de la Plaça 
del Puig i carrers 

del seu entorn

14 de març, Acta 
de Replanteig i 

Autorització d’Inici de 
les Obres

1
Plaça
del Puig

Pla de Barris SFG
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b) modificació ubicació punts 
de recollida d’escombraries. Les 
obres de la Plaça fan que quatre punts 
de recollida d’escombraries existents 
quedin afectats i s’hagin de suprimir 
o desplaçar a ubicacions alternatives. 
Aquests punts són:
• Creuament Nou de Garrofers amb 
Baixada del Puig -> els contenidors 
s’han  desplaçat a C/St. Martirià 
nº30-32
• Creuament Penitència amb Lluna -> 
els contenidors s’han desplaçat al costat  
dels existents al carrer Lluna cantonada 
amb St. Domènec
• Creuament Nou de Garrofers amb 
Lluna -> aquest punt de recollida ha 
estat  suprimit.
• Creuament Sant Martirià amb Ctra. 

Girona -> aquests contenidors s’han  
desplaçat a la Ctra. Girona nº62

Entre els dies 10 i 12 d’abril es realitza el 
trasplantament d’arbrat existent, segons 
directrius dels Serveis Tècnics Munici-
pals  de l’àrea de qualitat ambi-
ental, després que l’empresa 
adjudicatària hagi mar-
cat sobre el terreny les 
alineacions i cotes de 
nivell dels murs per 
construir segons pro-
jecte aprovat. Aquest 
marcatge féu determi-
nar per part els STM 
i la Direcció Facultativa 
sobre quin arbrat exis-
tent podia mantenir-se en la 
seva ubicació i quin havia de ser 
trasplantat. Els arbres que han pogut 
mantenir la seva posició han estat dos 
garrofers situats vora el carrer Nou de 
Garrofers.

La resta d’arbrat va haver d’ésser tras-
plantat. Els treballs de trasplantament 
d’arbrat, que no estaven previstos en el 
projecte, foren realitzats per una empre-
sa de jardineria de Sant Feliu de Guí-
xols. Aquest arbrat va ésser transportat 
i replantat a un viver situat a Castell 
d’Aro mentre duressin les obres. Un cop 
es puguin tornar a plantar a la Plaça, els 
Serveis Tècnics Municipals determina-
ran les condicions amb què s’haurà de 
fer.Es podran replantar a la Plaça dos 

garrofers i dos evònims (arbustives), ja 
que els altres arbres trasplantats (amet-
llers, un taronger i un garrofer) no han 
sobreviscut.

Per tal de mantenir en la seva ubicació 
actual un dels dos garrofers, 

s’ha hagut de modificar 
l’alineació del mur C 

que preveu el projec-
te de la Plaça (veure 
plànol modificacions 
Projecte Urbanitza-
ció de la Plaça). 

El dia 20 d’abril es fa 
l’enderroc de les naus 

existents en l’àmbit de la 
plaça, i ja amb l’espai lliure 

d’edificacions, es comença a re-
alitzar el moviment de terres necessari 
per a l’execució de l’obra.

A dia d’avui, s’han realitzat gairebé 
la totalitat dels murs de contenció de 
formigó armat, s’han col.locat les 28 
columnes “Branca” del carrer Nou de 
Garrofer i s’han executat les canalitza-
cions interiors de recollida d’aigües plu-
vials. A més, s’ha iniciat la urbanització 
dels carrers del perímetre de la Plaça, 
començant pel tram del carrer Lluna.

1.2
Modificacions 
del projecte 
d’urbanització 
de la Plaça

ENLLUMENAT DE LA PLAÇA
COLUMNES BRANCA

Per tal de millorar la il.luminació de la 
plaça  i, a la vegada, reduir el cost del 
manteniment de la instal.lació, s’ha mo-
dificat el projecte en els següents aspectes:
a) s’ha reduït el número de columnes 
“Branca” del front del mur A (c/Nou 
de Garrofers) -> De les 54 previstes, es 
redueix a 28 unitats. D’aquestes 28 co-
lumnes, 5 comptaran amb lluminària (el 
projecte contemplava en aquesta zona 
13 columnes amb il.luminació)
b) es redueix el número de lluminàries 

S’han
finalitzat

els treballs de fonamen-
tació i murs de contenció 

previstos.

A DIA
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encastades en murs: de les 65 previstes 
a 18 unitats.
c) s’incrementa el número de punts de 
llum de tres columnes “Branca” (tipus 1, 
2 i 3) -> es passa dels 4 previstos a 9, amb 
el conseqüent increment de columnes 
“Branca”, passant de 12 a 27 unitats.
e) per tal de reduir el consum elèctric 
dels punts de llum, es modifica el tipus 
de làmpades de les lluminàries previstes: 
en comptes de fluorescents es col·locaran 
leds, que fan llum de color blanc.
Aquestes modificacions no afecten els 
paràmetres lumínics previstos, ja que 
amb la finalitat d’eliminar punts foscos 
de la Plaça i millorar l’eficiència ener-
gètica s’ha redistribuït la ubicació dels 
punts de llum d’una manera més opti-
mitzada i s’ha canviat la font de llum 
dels fluorescents previstos per leds.

Aquests canvis fan que:
1.- Es redueixi el nombre de columnes 
“Branca” en 11 unitats (de les 66 pre-
vistes a 55)

2.- Es redueixi el consum d’energia elèc-
trica (reducció de la potència instal.lada 
de 876 W). Això suposa un estalvi anu-

al d’uns 4.000 kW/h (estalvi econòmic 
d’uns 350 €/any).

3.- Es millori l’eficiència energètica de la 
instal.lació passant a tenir una qualificació 
de “A” en comptes de la “D” que té la del 
projecte, segons el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

4.- S’augmenta la il.luminació mitja de 
la plaça.

5.- Es millora el manteniment de la ins-
tal.lació: 
• La disminució de punts de llum en-
castats en murs redueix la problemàtica 
que  pugui originar el vandalisme.
 • La vida útil dels leds (50.000 hores = 
més de 5 anys) és molt superior a la dels  
fluorescents (10.000 hores = poc més 
d’1 any).

ADAPTACIÓ D’ESPAI PER A 
UBICACIÓ DE CONTENIDORS 
D’ESCOMBRARIES 

Com que el projecte de la Plaça no 
contemplava cap punt per ubicar els 
contenidors d’escombraries en aquest 

àmbit, i davant la necessitat d’adap-
tar-n’hi un amb capacitat per a 5 con-
tenidors de 1100 lts de capacitat (5 
fraccions: paper, vidre, envasos, rebuig 
i orgànica), segons indicacions dels 
Serveis Tècnics Municipals responsa-
bles de la recollida d’escombraries, es 
decideix situar-los a la part de Plaça 
que dóna al carrer Nou de Garrofer i 
que és on s’inicia el talús amb vegeta-
ció. Es tracta d’una ubicació amb certa 
equidistància entre els creuaments del 
carrer Lluna i el de la Baixada del Puig 
(veure plànol adjunt).
És un lloc idoni per tal de mantenir els 
contenidors fora de la visió general de la 
Plaça, que no redueix la superfície de les 
dues grans àrees lliures d’aquesta i que 
serà de fàcil accés per als veïns i el servei 
de recollida.

MODIFICACIÓ DE LES 
ALINEACIONS DE MURS

Tal i com hem s’ha explicat anterior-
ment en l’apartat de seguiment de les 
obres de la Plaça, per poder mantenir 
un dels garrofers pròxim al carrer Nou 
de Garrofers s’ha hagut de modificar 

P
la

 d
e 

B
ar

ris
 S

FG

Modificacions del projecte
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Grup de 3 columnes
“barnca” amb llumenera
(9 unitats)

Contenidors
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l’alineació projectada del mur C. A 
més, aquest canvi fa que el talús amb 
enjardinament no tingui un pendent 
tan elevat com preveia el projecte. L’al-
tre mur que ha patit modificacions és 
el del perímetre de la Plaça que comu-
nica  amb el carrer Nou de Garrofers 
i amb les escales carrer Lluna (Mur A). 
L’alineació d’aquest mur ha estat mo-
dificada per tal d’evitar fonamentar 
sobre l’antic dipòsit d’aigua soterrat 
aparegut en el moment de realitzar el 
moviment de terres. Les dimensions 
aproximades d’aquest dipòsit són de 
5x4 mts. Aquest mateix mur A ha es-
tat modificat per l’espai generat per a 
ubicar els contenidors d’escombraries.

1.3
Urbanització 
dels carrers de 
l’entorn
Com hem dit, la contractació de les 
obres d’urbanització de la Plaça del 
Puig inclou també la urbanització dels 
carrers del seu entorn. El plec de condi-
cions d’aquesta contractació incloïa que 
el projecte d’aquests carrers (Baixada 

del Puig, un tram de Nou de Garrofers i 
un tram de Lluna) havia d’ésser redactat 
per l’empresa adjudicatària i deguda-
ment aprovat per l’Ajuntament.
Aquest projecte ha estat aprovat de-
finitivament en data 1 d’octubre, en 
base a l’acord de la Junta de Govern 
Local del 28 d’agost de 2012.

A grans trets, i com a característiques 
principals d’aquest projecte, es pot 
dir que:
 
• S’eliminen les places d’aparcament del 
carrer Nou de Garrofers que apareixen 
en els plànols de planta general del pro-
jecte d’urbanització de la Plaça del Puig. 
En la Comissió Urbanística Extraordi-
nària de Pla de Barris de 20 de març de 
2012, s’acorda que el carrer Nou de Gar-
rofers entre St. Martirià i Ferran Roma-
guera serà per a vianants, quedant res-
tringit el trànsit únicament per als veïns.

• L’eliminació de les places d’aparca-
ment de Nou de Garrofers, permet que 
les voreres d’aquest tram puguin ésser 
més amples (de 2 mts. d’amplada) i 
amb presència d’arbrat i jardineres de 
delimitació entre la calçada i vorera al 
costat de les edificacions existents (veu-
re plànol), segons acord de la Comissió 

Urbanística i Social de Pla de Barris en 
data 9 d’octubre de 2012. En aquesta 
comissió es decidí col.locar jardineres 
rectangulars, de planxa d’acer corten. 
Manca definir en la propera comissió 
del mes de novembre la tipologia d’es-
pècies (tant d’arbrat com de plantes de 
les jardineres) per plantar.

• La secció dels carrers, tal i com s’acor-
dà en la mateixa Comissió en data 20 de 
març, serà amb voreres i calçada al ma-
teix nivell, i amb pavimentació similar 
a la dels carrers urbanitzats recentment 
a la zona (Penitència, Garrofer, Ferran 
Romaguera o tram de Nou de Garro-
fers). Aquest paviment serà amb lloses 
de formigó prefabricat, de color gris 
fosc, i de mides 20x40 cms.

• Es proposa adaptar dues places d’apar-
cament de durada limitada (20 minuts) 
al carrer Sant Martirià. Aquestes places 
seran per a ús dels clients del Punt de 
Servei de Fecsa-Endesa, i estaran situa-
des pròximes a la cantonada del carrer 
Nou de Garrofers.

Per tal de seguir amb el criteri de “no 
trepitgeu sobre el que acabem de reno-
var”, l’Ajuntament preveu, ja que les 
obres de la Plaça del Puig intervenen 
únicament en els carrers que hi limiten, 
urbanitzar de manera integral els dos 
trams de carrers del Puig que quedarien 
sense refer i que únicament tenen accés 
de vehicles per la Baixada del Puig. En 
els trams de carrer amb escales dels car-
rers Penitència entre Metges i Lluna, i 
part del tram de Lluna entre Baixada del 

2
Reurbanit-
zació d’un 
tram del c/ 
Penitència i 
c/ de la
Lluna
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Tarongers amargs
(9 unitats)



07

renovació a realitzar-hi.

Les diferents seccions són tres:

• SECCIÓ 1 -> vorera i calçada a diferent 
nivell (amb un graó d’uns 12/15 cms). 
Aquesta secció la trobem a gran part de 
carrers, ja siguin del casc antic sense re-
novar (amb calçada d’asfalt i voreres de 
lloses de pedra o de panot amb vorada de 
formigó prefabricat), de l’eixample (amb 
calçada asfaltada i voreres de panot ver-
mell i vorada de formigó prefabricat) o 
en trams de carrers renovats darrerament 
(amb calçada asfaltada i vorera de peces 
de panot gris amb formigó prefabricat, 
com per exemple el tram d’Adén entre 
Iris i la Plaça del Nord).

• SECCIÓ 2 -> vorera i calçada a dife-
rent nivell (amb un graó d’uns 5/6 cms). 
Aquesta secció, es troba únicament en 
tres carrers, renovats en els darrers 15 
anys aproximadament, i que actuen com 
a eixos nord-sud de l’àmbit del Pla de 
Barris. Es tracta dels carrers Sant Domè-
nec, Creu i Algavira. La calçada és asfal-
tada amb una rigola central d’adoquins i 
les voreres són amb llosa romana i vora-
da de formigó prefabricat.

• SECCIÓ 3 -> vorera i calçada al ma-
teix nivell. Aquesta secció la trobem a 
diferents carrers que han estat renovats 

Puig i Sant Domènec únicament s’hi pot 
accedir a través de la Baixada del Puig. El 
fet de que s’estiguin executant les obres 
de la Plaça del Puig (que inclouen la re-
novació integral de tota la Baixada del 
Puig), fa que, amb el criteri de no fer-ne 
obres que poguessin originar desperfec-
tes a carrers recentment pavimentats pel 
pas de maquinària pesada,  s’ha hagut de 
preveure com a prioritaris davant d’altres 
carrers on el Pla de Barris hi preveu actu-
ar els dos trams de carrer següents:

• Lluna, entre St. Domènec i Baixada 
del Puig.
• Penitència, entre Lluna i St. Fèlix 
Màrtir.

És per això que s’ha encarregat la re-
dacció dels projectes d’urbanització 
d’aquests dos trams de carrer. 
Les directrius que s’han transmès per 
part dels Serveis Tècnics Municipals als 
redactors del projecte, segons acords de 
les Comissions Urbanístiques de Pla de 
Barris, són:
- els carrers han de tenir el mateix trac-
tament que els de l’entorn de la Plaça 
del Puig (sense desnivell entre calçada 
i vorera, mateix tipus de paviments, ...)

- les escales (graons i replans) hauran de 
ser d’un material noble (pedra natural). 
El tipus de pavimentació s’haurà d’as-
similar a d’altres escales del nucli antic 
del municipi que s’han pavimentat de 
nou en els darrers temps (per exemple 
les escales entre l’av. Juli Garreta i els 
carrers Voltes i Notaria).

En diferents comissions urbanístiques, 
els tècnics municipals han exposat les 
diferents tipologies de secció de carrer 
(vorera – calçada) de l’àmbit i s’ha rea-
litzat una proposta en les actuacions de 

3
Proposta de 
tipologia de 
secció dels 
carrers de 
l’àmbit

Trams de carrers a reurbanitzar
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En la comissió urbanística i social de 5 
de juny, el tècnic responsable presentà 
un document “powerpoint” per expli-
car la renovació de la xarxa d’enllume-
nat públic de tot l’àmbit del Projecte 
d’Intervenció Integral del Barri del Puig 
– Eixample de Llevant que es preveu re-
alitzar dins els exercicis 2012 i 2013 del 
Pla de Barris.

Aquesta renovació d’enllumenat està 
dividida en diferents fases d’execució i 
té la finalitat de racionalitzar els qua-
dres elèctrics existents amb la corres-
ponent renovació dels punts de llum 
i línies elèctriques, incloent la instal.
lació de dos nous quadres elèctrics: 
S86 (Plaça del Puig, inclòs en les obres 
d’urbanització de la Plaça) i S87 (Zona 
Asil Surís). Aquests dos nous quadres 
permetran fer una òptima distribució 
de punts de llum de l’àmbit i descar-
regar altres quadres dels quals pengen 
gran nombre de punts de llum situats a 
grans distàncies (per exemple del qua-
dre S10, situat al c/Camís).

Dins de l’àmbit tenim diferents carrers on:
• No cal actuar, perquè l’enllumenat ja 
ha estat renovat en els darrers temps.
• S’actuarà segons projectes aprovats, 
referents als quadres elèctrics S10 
(c/Camís), S25 (c/Penitència) i S69 
(Casa Irla). Aquestes actuacions, que 
també estan incloses en el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat de 
Catalunya, es preveuen executar du-
rant el 2012.
• S’actuarà amb finançament únic de 
Pla de Barris. Aquestes obres, que han 
d’incloure la instal.lació del nou quadre 
S87 a l’entorn de l’Asil Surís, estan pen-
dents de redacció de projecte i es preve-
uen executar durant el 2013.

Així doncs, un cop s’hagin realitzat 
aquestes actuacions, es tindrà tot l’en-

darrerament dins de l’àmbit de Pla de 
Barris. Bàsicament existeixen dues tipo-
logies de pavimentació d’aquesta secció: 
calçada i voreres amb la mateixa llosa de 
formigó prefabricat de 40x20 cms, de co-
lor gris fosc (carrers Penitència, Garrofer, 
Ferran Romaguera, ...), i calçada asfal-

tada amb una rigola central d’adoquins 
i les voreres amb llosa romana (carrers 
Nou Algavira, Campaneria, Gorgoll, ...).

Per a la realització de la proposta, s’ha 
tingut en compte:

1.- la intensitat de circulació de vehicles 
-> en carrers amb circulació alta s’ha 
proposat la SECCIÓ 1, mentre que en 
carrers de circulació baixa, s’ha propo-
sat la SECCIÓ 3.

2.- la situació del carrer -> en zones prò-
ximes al casc antic, i que no tinguin una 
circulació alta, es proposa la SECCIÓ 
3, mentre que en la zona de l’eixample 
(del carrer Sant Adolf  i St. Bonaventura 
cap al nord) es proposa la SECCIÓ 1.

4
Renovació 
de l’enllume-
nat públic 

Pla de Barris SFG

Proposta de secció de carrers

Secció 1 Secció 2 Secció 3
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llumenat de l’àmbit de Pla de Barris 
renovat. S’hauran solucionat els pro-
blemes que es deriven de l’estat de la 
xarxa actual de molts carrers, que és 
molt antiga, com per exemple 
les apagades de diferents 
sectors quan hi ha fortes 
tempestes.  

En la mateixa pre-
sentació es mostra 
un plànol on es de-
termina les zones 
amb diferent tipolo-
gia de lluminària de 
l’àmbit de Pla de Barris: 
el carrer Sant Adolf, la 
Plaça del Nord i el carrer St. 
Bonaventura divideixen la zona amb 
lluminària tipus “època” (cap al sud) i 
la zona amb lluminària tipus “funcio-
nal” (cap al nord). La zona més prò-
xima al casc antic, degut a la tipologia 
d’edificacions existent i amb carrers 

més estrets, serà la que tindrà llumi-
nària tipus “època”. Es tracta del fanal 
de fosa de 4 cares amb braç penjat a 
paret (es mostra una fotografia amb 

la lluminària del carrer Nou de 
Garrofers).

Per altra banda, a la zona 
situada al nord dels car-
rers esmentats (eixam-
ple), de carrers més 
amples i edificacions 
més modernes, es 
creu convenient col.
locar la lluminària ti-

pus “funcional”, amb 
un disseny més modern. 

Aquesta lluminària va ser 
escollida pels veïns en la Co-

missió Urbanística i Social del 5 de juny 
de 2012.

Respecte al tipus de llum a instal.lar 
en l’àmbit, s’acordà en l’esmentada 
comissió de 5 de juny, col·locar llum 

groga (vapor de sodi) en tot l’àmbit tal 
i com indica el Pla Director d’enllume-
nat aprovat, amb l’excepció de la Pla-
ça del Puig que es tractarà amb llum 
blanca (punt singular). Tot i això, es 
fa constar també que, com que l’Ajun-
tament té prevista per a principis de 
2013 la contractació d’una empresa 
de serveis energètics que gestioni l’en-
llumenat de la ciutat, s’ha encarregat 
recentment a una enginyeria l’asses-
sorament tècnic que detallarà, mit-
jançant un projecte de gestió integral, 
les millors condicions d’implantació i 
recursos de què disposa el consistori al 
respecte. Així doncs, s’haurà de tenir 
en compte també el que aquesta en-
ginyeria determini en els nous punts 
de llum per posar i que pot suposar la 
instal.lació de llum blanca mitjançant 
halogenurs metàl.lics. Com hem dit, 
s’ha cregut convenient tractar la Plaça 
del Puig  com a un punt singular de la 
ciutat i il.luminar-la amb llum blanca, 
mitjançant leds.
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Lluminària tipus “època”.

Lluminària tipus “funcional”.
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Enllumenat
renovat

S’hauran solucionat els 
problemes que es deriven 

de l’estat de la xarxa 
actual

UN COP S’HAGIN 
REALITZAT AQUESTES 

ACTUACIONS
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Separació entre lluminàries
d’època i lluminàries funcionals

Carrers on no cal actuar
(ja estan renovats)

Obres actuació s/Projecte S25-S69 
(PUOSC+PdB)

Obres actuació s/Projecte S10 
(PUOSC+PdB)

Obres legalització S69 s/memòria 
valorada

Carrers arenovar amb el Pla de Barris

S16

S17

S87

S19

Lluminària funcional

Lluminària d’època

S86

S69

S10

S25

Renovació de l’enllumenat
de l’àmbit del P.I.I. “Pla de Barris”

Imports

Projecte S25-S69  80.284,82€
Projecte S10  35.722,88€
Memòria Lealització S69 21.717,17€
Previsió renovació resta carrers
+ QS87 (PdB)                 135.000,00€

            TOTAL       272.724,87€
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El manteniment amb les làmpades de 
vapor de sodi és més baix que amb 
halogenurs o leds, i aquestes permeten 
regular la intensitat de llum mitjan-
çant reguladors de flux en capçalera 
(instal.lat en el quadre elèctric). Lògi-
cament, aquesta reducció d’intensitat 
també suposa una disminució de con-
sum elèctric.
Per altra banda, la definició de colors 
que proporciona la llum del vapor de 
sodi no és tan bona com la que propor-
ciona la llum blanca dels halogenurs 
metàl.lics o leds.

Respecte a la xarxa d’aigua potable de 
l’àmbit del Projecte d’Intervenció Inte-
gral del Barris del Puig i eixample de 
Llevant (Pla de Barris), tal i com es va 
fer constar en la diagnosi de l’estat actu-
al dels serveis realitzada, tot i l’antiguitat 
de moltes canalitzacions, no existeixen 
zones problemàtiques per causa de fui-

tes reiterades, pèrdues, per manca de 
qualitat de l’aigua, etc... 

No obstant això, a causa de a les queixes 
de veïns d’alguna zona del barri Molí 
de Vent per problemes de manca de 
pressió, els Serveis Tècnics Municipals 
i l’empresa concessionària del servei 
(Aqualia) han realitzat diferents com-
provacions de pressió de la xarxa gene-
ral en aquestes zones, i s’ha realitzat una 
memòria valorada de modificació de la 
xarxa en la zona problemàtica que faci 
que la pressió augmenti.

Aquesta actuació es concentraria en 
dues zones: entre els carrers Rda. Ar-
quitecte Guitart, Madrid, Jaume Gras i 
Plaça de Girona per un costat, i en un 
tram del carrer Dos de Maig (entre Pi-
tarra i Miquel Surís) per l’altre.
S’instal.larien noves canalitzacions en els 
carrers afectats que farien que s’alimen-
téssin del dipòsit general núm. 4. A dia 
d’avui, aquesta zona està connectada al 
dipòsit núm. 1-3. El fet que el dipòsit 4 
(situat per sobre del sector Mas Falgueres) 
estigui a una cota superior que el dipòsit 
1-3 (situat al camí dels Butanos), fa que les 
canalitzacions tinguin una major pressió.

Es preveu que aquesta actuació (inclo-
ent noves canalitzacions i obra civil) tin-
gui un cost de 103.701,73 €, IVA inclòs. 
En la comissió urbanística i social de 5 

de juny, s’acorda portar a terme aquesta 
actuació.
Per altra banda, cal dir que en tots els 
carrers que es reurbanitzin integralment 
i que no disposin d’una xarxa d’aigua 
potable renovada en els darrers temps, 
es renovarà aquest servei (canalització 
general i escomeses).

La zona del Puig compleix totes les con-
dicions per poder dotar al barri d’un 
punt emblemàtic i de trobada per als  ve-
ïns. Per un costat amb la construcció de 
la nova plaça del Puig, espai verd i obert 
que facilitarà una zona de relació. I per 
l’altre, l’edifici centenari dels safaretjos 
del Puig, edifici històric del municipi. 

6
Darrera 
sessió de 
participació 
ciutadana 
sobre l’ús 
del safareig

5
Renovació 
xarxa d’aigua 
potable

A
qu

al
iaXarxa existent

Xarxa nova

Renovació de xarxa d’aigua del barri Molí de Vent



La recuperació del Safaretjos permetrà 
proporcionar un espai als veïns tancat i 
habilitat per fer-ne un ús cívic, és a dir, 
un àmbit per a l’ús col·lectiu ja sigui per 
realitzar activitats o tallers diversos, o 
com a punt de trobada de les persones 
que integren les diferents associacions 
del barri. 

Al mateix temps aquest nou ús de l’es-

pai ha de servir per 
ressaltar el patrimo-
ni històric tornant a 
fer visibles els safa-
rejos al conjunt de 
la població i poder 
donar a conèixer la 
seva història. 

Al 2011 es van fer 
diferents sessions de 
participació. El dia 
21 de gener de 2012 
va tenir lloc la dar-
rera, en què  es van 

abordar les dues qüestions següents:

Ubicació i volumetria

Es va consultar als veïns sobre la ubi-
cació i la mida de l’espai destinat a la 
sala polivalent d’ús cívic i es va decidir 
destinar-ne un de 73m2 on ara hi ha la 
casa del guarda i l’actual sala de reuni-

ons de l’associació Ardenya. Aquest es-
pai es distribuirà en tres: una sala gran, 
despatxos per a ús de les associacions i 
dos banys. 

Connectivitat

D’altra banda, es va consultar als veïns 
per concretar la connectivitat entre la 
Plaça del Puig i els safaretjos, tenint en 
compte que prèviament s’havia deci-
dit que es volia establir una relació vi-
sual i de pas entre els dos espais. Es va 
arribar a la conclusió d’enderrocar el 
mur però mantenint la roca existent, 
intentant tenir el màxim de visibilitat.
També es va demanar que, si fos po-
sible, es mantinguessin els brancals i 
l’arcada existents, i es plantejà el re-
baix de la zona dels estenedors, pre-
servant la roc. També es proposà cre-
ar una terrassa on ara hi ha el dipòsit 
d’aigua ja que és el punt més alt del 
terreny i permet tenir una bona visió 
dels safaretjos.
Finalment, es demanà posar una reixa 
que permetés tancar l’espai per evitar 
problemes.

Un cop el projecte estigui redactat es 
posarà en coneixement dels veïns abans 
d’iniciar-se l’obra.

11

Aquest recinte s’ha pensat
per poder proporcionar un espai 
als veïns, tancat i habilitat, per 
fer-ne un ús cívic
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Façana antics rentadors. Vista de la façana dels safareigs públics 
del carrer Baixada del Puig cantonada carrer del Sol, 2010.
Autor: Albert Romaní Molla.

Estat actual del Safareig
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Els Serveis Tècnics Municipals respon-
sables de la vialitat van realitzar una 
proposta de sentits de circulació de tots 
els carrers de l’àmbit del Projecte d’In-
tervenció Integral del Barri del Puig – 
Eixample de Llevant. Aquesta proposta 
va ésser exposada en Comissió Urbanís-
tica del mes de desembre de 2011 i es va 
lliurar documentació en paper (plànol) a 
totes dues associacions de veïns de l’àm-
bit perquè se sotmetés a debat intern. 

Aquesta proposta consisteix en:

1.- Eliminació de dos trams de 
carrer amb doble sentit de circu-
lació. Els carrers afectats són:

• Adén, entre Jaume Gras i Antoni Fer-
rer -> es proposa eliminar el sentit de 
pujada. Això permetrà incrementar el 
nombre d’aparcaments en aquest tram.
• Sant Adolf, entre ctra.de Girona i 
Huguet -> es proposa eliminar el sentit 
d’oest a est, fent que l’únic sentit de cir-
culació sigui de la Plaça del Nord cap a 
la Ctra. de Girona.

2.- Modificació del sentit de circu-
lació del carrer St. Bonaventura, 
diferents trams del carrer Nou de 
Garrofers i d’un tram del carrer 
Nou de St. Antoni. Amb l’objectiu 
de mantenir un únic sentit de circulació 
a tot el carrer Nou de Garrofers, i que 
aquest sigui de nord cap a sud, es propo-
sa modificar el sentit de circulació dels 
següents trams de carrer:

• Nou de Garrofers, entre Huguet i Sta. 
Magdalena -> aquest tram, avui dia és 
de doble sentit de circulació. Com hem 
dit, es mantindria únicament el sentit de 
baixada (nord a sud).

• Nou de Garrofers, entre Creu i Hu-
guet -> es proposa invertir el sentit de 
circulació actual.

• Sant Bonaventura -> es proposa inver-
tir el sentit de circulació actual pel fet 
que, en modificar el sentit del tram de 
Nou de Garrofers anterior, cal donar 
opció de pujada (de sud cap a nord) als 
vehicles que circulin per les proximitats 
de la Plaça del Nord.

• Nou de St. Antoni, entre Huguet i la 
Plaça del Nord -> pel mateix motiu que 
el carrer St. Bonaventura, en modificar 
el sentit del tram de Nou Garrofers en-
tre Creu i Huguet, cal donar opció de 
pujada (de sud cap a nord) als vehicles 
que circulin pel carrer Huguet.

En la Comissió de data 8 de maig de 
2012, s’aprovà la modificació dels car-
rers Adén i Sant Adolf, i quedà pendent 
d’aprovació la resta fins a la realització 
d’un estudi del trànsit a la Plaça Alabrich, 
atenent a la modificació dels sentits de 
circulació dels carrers Nou de Garrofers 
i Sant Bonaventura proposada.

Davant les nombroses queixes del veïns 
de la zona, l’Ajuntament, a través del 
Pla de Barris, ha portat a terme els tre-
balls de tancament i tractament de des-
ratització en algunes de les finques in-
closes, segons el POUM, en el Sector de 
Millora Urbana SMU-20 Plaça del Sol. 

Aquest Sector de Millora Urbana, amb 
edificacions existents situades al carrer del 
Sol (núm. 47-59), carrer de la Creu (núm. 
99-117) i carrer Sta. Magdalena (núm. 
150-158), té una superfície de 3.311,55 
m2, i la componen 8 finques de tres propi-
etaris diferents, entre els quals hi ha l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Guíxols, posseïdor 
d’una de les finques, amb un percentatge 
del 3,46%. Els altres dos propietaris, tenen 
un percentatge del 81,20%(tres finques) i 

del 15,34% (4 finques).
El Pla de Millora Urbana que desenvo-
lupa el sector, aprovat definitivament el 
30/10/2008, preveu una superfície de 
2.150,52 m2 de sòl public, i una superfí-
cie de 1.161,03 m2 d’espai privat. Dins 
d’aquest àmbit es preveu construir 44 
habitatges, dels quals 12 serien de pro-
tecció pública.
A dia d’avui, el projecte d’urbanit-
zació està pendent d’aprovació de-
finitiva (aprovat inicialment en data 
20/07/2009); el projecte de reparcel.la-
ció es troba pendent de tramitació, i tot i 
que s’ha aprovat definitivament l’estatus 
i bases d’actuació de la Junta de com-
pensació que ha de gestionar el sector, 
encara manca constituir-se i inscriure’s 
al registre d’entitats urbanístiques.

Tot i que la voluntat d’aquest Ajuntament 
seria que aquest sector ja estigués desen-
volupat (o es trobés en procés de desenvo-
lupament), el fet que el propietari majori-
tari del sector (amb un 81,20% es trobi en 
concurs de creditors voluntari, ha dificul-
tat la continuïtat dels diferents tràmits de 
planejament i gestió (esmentats en el punt 
anterior) i ha tingut gran influència en dos 
aspectes d’interès públic:
No s’ha pogut concretar la intenció de 
poder adequar com a aparcament de ve-
hicles la finca situada al carrer Sta. Mag-
dalena cantonada amb carrer de la Creu.
Hi ha hagut moltes dificultats per proce-
dir al tancament de les finques de la seva 
propietat, la qual cosa provocat la pre-
sència de rates, indigents o altres proble-
màtiques dins les parcel.les (sobretot en 
les situades al carrer del Sol).

Tal i com hem dit anteriorment, l’Ajun-
tament, a través de Pla de Barris, ha por-
tat a terme el tancament i la desratització 
de les tres finques del propietari que es 
troba en concurs de creditors, per un 
import total de 4.380,87 € (sense I.V.A.). 
Aquesta actuació s’ha dut a terme de for-
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ma subsidiària per l’Ajuntament davant 
de l’incompliment del propietari dels 
diferents requeriments municipals realit-
zats.  El cost serà rescabalat a càrrec de la 
propietat de les finques.

S’ha adequat el solar situat al carrer del 
Sol núm. 25-27 com a aparcament de 
vehicles ja que el propietari d’aquest so-
lar va arribar a un acord de cessió amb 
l’Ajuntament.

En un principi, i amb motiu de les obres 
d’urbanització de la Plaça del Puig que 
suposen el tancament de diferents car-
rers de la zona (Baixada del Puig i tram 
del carrer Lluna) en els quals existeixen 
diferents garatges que no poden ésser 
utilitzats, les places d’aquest aparcament 
són d’ús exclusiu per als veïns afectats per 

aquestes obres. A cada número de plaça 
d’aparcament, se li ha assignat, des de 
l’Ajuntament, un vehicle determinat.

L’aparcament està degudament tan-
cat amb pany i clau (porta corredissa) i 
únicament hi tenen accés els veïns que 
hi tenen plaça assignada. Un cop ha-
gin finalitzat les obres de la Plaça del 
Puig,aquest aparcament serà lliure.

Després d’haver-se enderrocat les edi-
ficacions que hi existien per part del 
propietari, el solar es trobava buit, amb 
presència de vegetació en gairebé la to-
talitat de la superfície i tancat amb una 
tanca provisional d’obres metàl.lica so-
bre peus de formigó. 

A més de dotar de places d’estacionament  
la zona, la qual n’és molt deficitària, les 
obres suposen una millora de la salubritat 
d’aquesta (s’han rebut queixes dels veïns 
alertant de presència de rates al solar).

Es tracta d’una parcel·la d’uns 375 m2 
de superfície, gairebé plana i que està to-
cant amb edificacions veïnes en tres dels 
seus costats,i amb el carrer del Sol en 
el restant (costat sud). El fet que el solar 
sigui pràcticament pla i el carrer del Sol 
tingui un pendent aproximat del 12%, 
fa que existeixi un desnivell d’aproxi-
madament 1 metre entre el terreny i la 
vorera en el costat est de la finca.

El nombre de places obtingudes amb 
aquest aparcament és de 18 unitats.

S’han realitzat les actuacions d’adequa-
ció necessàries per a l’ús de local social 
de l’Associació de Veïns Molí de Vent a 
l’habitatge situat a la cantonada entre la 
Plaça Alabrich i el c/Dos de Maig, pro-
pietat de la Fundació Asil Surís.

Es tracta d’un habitatge de planta 
baixa,amb una zona habilitada com a 
pati-terrassa entre el propi habitatge 
i la tanca de l’Asil Surís. L’habitatge 
consta de sala, cuina, bany, quatre ha-
bitacions i una petita cambra habilita-
da com a rebost o rentador.
La superfície construïda de la casa és 
d’uns 75 m2, amb una superfície útil de 
61,25 m2. El pati exterior té una super-
fície d’uns 40 m2.

Les actuacions realitzades han tingut 
per objecte deixar adequat aquest ha-
bitatge perquè pugui ser utilitzat com 
a seu social d’una associació de veïns: 
netejar, adequar tancaments, adequar 
instal.lacions, reparar defectes cons-
tructius, eliminar la presència de tèr-
mits en la fusteria interior mitjançant 
una empresa especialitzada de control 
de plagues i pintat dels paraments 
(tant els interiors com  els de la faça-
na). A més, s’ha extret part important 
del mobiliari existent (llits, armaris de 
roba, etc...).

9
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El Pla de Barris de Sant Feliu de Guíxols 
inclou actuacions urbanístiques i socials. 
Quan fem un primer cop d’ull ens sobta 
que dues disciplines tan dispars cami-
nin de la mà en un mateix projecte, i 
sovint, depenent de qui s’ho mira, pren 
més relleu un aspecte que un altre. Uns 
prioritzen les actuacions urbanístiques i 
enfoquen el tema de recuperar el barri 
en funció dels carrers que s’han arre-
glat: paviment, il·luminació..., dels nous 
espais verds creats i dels equipaments 
construïts. Altres, també valoren que el 
barri és un espai on la gent viu i, per 
tant, s’entén que les relacions humanes 
en un barri hi tenen un gran pes.  

De fet la visió de l’urbanisme ha passat 
per diferents moments al llarg de la his-
tòria. En moments ha estat entesa com 
d’exclusiva competència dels arquitec-
tes, però aquesta visió s’ha anat mo-
dificant per integrar cada vegada més 
elements transversals que permeten do-
nar respostes integrals sobre el territori. 
Això ha fet que l’urbanisme vagi més en 
paral·lel amb les qüestions socials, les 
preocupacions ciutadanes i els interes-
sos col·lectius.

Destaquem aquí les paraules de l’es-
criptora i activista urbana Jane Ja-
cobs: “Les persones que habiten un barri 
són les que millor entenen com funciona i el 
seu coneixement és necessari per millorar-lo i 
enfortir-lo”. 

És en aquest context que volem donar 
un relleu especial en aquest número de 
la revista a les actuacions socials. La 

construcció de nous 
espais al barri fa que 
també sigui necessari 
treballar per enfortir 
la xarxa de relacions 
de les persones que 
hi viuen. Per aquest 
motiu s’ha passat 
una enquesta porta a 
porta de manera que 
les actuacions socials 
que es programaran 
durant els anys 2012 
i 2013 siguin con-
gruents amb les ne-
cessitats i interessos 
dels veïns, al mateix 
temps que es vol im-
plicar els diferents 
col·lectius del barri: 
dona, nouvinguts,gent 
gran… A partir dels 
resultats s’han progra-
mat diferents activitats 
(ioga, l’hora del cafè 
“punt de trobada per 
a la gent gran”, rutes 
per anar a caminar i altres). Aquestes 
activitats, que tenen un cost molt reduït, 
o que fins i tot de vegades es realitzen 
gràcies a la col·laboració voluntària 
d’alguns veïns del barri, permeten crear 
espais de trobada que serveixen per en-
fortir la xarxa social i millorar la qualitat 
de vida.

Per altra banda el projecte de Pla de 
Barris també contempla la creació d’un 
Banc del Temps. Es tracta d’una xarxa 
d’intercanvi de serveis entre veïns. El 

projecte del Banc del Temps implica 
un grau de compromís més elevat que 
la simple participació en les activitats 
que comentàvem anteriorment. Fa un 
pas més cap a la implicació amb la co-
munitat, ja que no només es tracta de 
participar en un espai comú, sinó que 
també suposa passar a formar part d’un 
grup de veïns que decideixen intercan-
viar serveis entre ells, fomentant així la 
confiança al mateix temps que resolen 
petites necessitats de la vida quotidiana 
sense cap cost econòmic. 

La importància de 
la gent del barri

Les actuacions 
i projectes ens 

permeten fer del barri 
un espai més ric en 

recursos
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La festa. Vista parcial del carrer de l’Algavira un dia de festa, 
2010. Autor: Àngel Vilà Serra.



15

Tot i això no volem deixar de banda les 
actuacions que ens permeten recuperar 
la història del barri. En aquest cas do-
nem relleu als projectes encetats, com 
el de Memòria Oral ,que va començar 
el 2010 i que fa seguiment de les obres 
realitzades i entrevistes a persones claus 
del barri.També estem digitalitzant fons 
documental i diaris de l’obra de Josep 
Albertí per a la commemoració del seu 
naixement durant l’any 2013. Final-
ment us convidem a visitar la web de 
Pla de Barris i l’Arxiu Municipal, en 
què trobareu tot un ventall d’articles 
històrics.

D’altra banda també s’estan desenvolu-
pant projectes per a la reactivació eco-
nòmica del barri, per fomentar l’autoo-
cupació i la inserció laboral. En aquest 
cas la creació d’un clúster tecnològic al 
cor del barri. També es posaran en mar-
xa diferents cursos de formació ocupaci-
onal per millorar les competències de les 
persones que es troben a l’atur.

També s’impulsarà un programa de 
suport a les comunitats de veïns que té 
com a objectiu donar suport a les co-
munitats de veïns de l’àmbit del Pla de 
Barris en qüestions de convivència i/o 
organització interna, ja sigui acompa-
nyant les comunitat de veïns existents 
o promoure la seva creació allà on no 
n’hi hagi. 

Tota aquesta relació d’actuacions i pro-
jectes ens permeten fer del barri un es-
pai més ric en recursos. Per aquesta raó, 
,des del Pla de Barris s’impulsa la crea-
ció de noves associacions que facin de 
portaveus de les necessitats i col·laborin 
en la presa de decisions d’allò que afecta 
directament els ciutadans. 

En aquesta línia de promoció de l’asso-
ciacionisme hem desenvolupat accions 
d’acompanyament i promoció també 
amb les associacions de veïns ja exis-
tents: l’Associació del Puig i l’Associació 
Molí de Vent.

Esperem que els continguts d’aquesta 
revista us animin a participar dels ta-
llers i cursos. I com sempre estem oberts 
a propostes i suggeriments que facin 
d’aquest projecte una feina comuna i 
que enriqueixi el barri i les persones.

Des de Pla de Barris és important fo-
mentar la participació de tots els/les ve-
ïns/es que residiu al barri. És en aquest 
context que en els mesos de febrer i març 
d’enguany es va procedir a realitzar una 
enquesta porta a porta a tot el territo-
ri. La vostra col·laboració ha estat una 
eina que ens ha permès programar les 
diferents actuacions socials partint de 
la realitat del barri. L’enquesta ha estat 
resposta a 188 domicilis. A continuació 
us presentem els resultats:

1.- Pel que fa al grau de coneixement 
que els veïns/es tenen del Pla de 
Barris. En general la majoria afirmà 
conèixer el projecte tot i que alguns 
asseguraren que no coneixien a fons el 
contingut, motiu pel qual la pròpia en-
questa va servir per poder apropar el 

1
Resultat 
de les 
enquestes

projecte als veïns/es i clarificar dubtes.

2.-Un altre aspecte important de l’en-
questa era valorar els punts forts del 
barri, és a dir, aquells aspectes que calia 
potenciar. En general observem que hi 
ha un sentiment positiu envers el barri.

La gent gran que hi resideix hi té un fort 
vincle. Molts d’ells van respondre a la 
pregunta “Què t’agrada del barri? “ el 
següent:“No sé què dir-te, tot, és el meu 
barri de tota la vida”. Explicaven que 
aquí  hi han crescut, s’hi han casat o hi 
han criat els seus fills. Cal destacar el 
gran pes que tenen les relacions socials 
a l’hora de valorar positivament el barri. 
Per la qual cosa entenem que el barri 
del Puig-Eixample de Llevant no és no-
més un barri on viure, sinó on conviure.

Un altre punt fort a destacar és que estrac-
ta d’un barri tranquil, i a més a més, els ha-
bitants de la zona situada més al sud ma-
nifesten que els agrada que es tracti d’una 
zona que es troba molt a prop del centre.

Pel que fa als punts febles, és a dir, 
aquells que els veïns/es consideren que 
són aspectes del barri que s’han de mi-
llorar, observem que les respostes són 

TOTAL ENQUESTES CONTESTADES  188

Coneixes Pla de Barris?

SI NO NC

121 61 6

Observacions

La majoria de persones que ha dit que sí coneix Pla de Barris, diu però, que no el coneix amb 
profunditat: És a dir, els  sona la imatge (díptic, revista...) però no  en coneixen el contingut.

Què t’agrada del teu barri? Què canviaries del teu barri?

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES

Tot 39 Res 31

Res 12 Voreres, carrers 33

Tranquil·litat 50 Neteja, contenidors, gos 23

Cèntric/ Ubicació 33 Civisme, veïns 18

Bons veïns 20 Aparcament 14

Altres 23 Fàbrica, solar, cases buides 12

No contesta 29 Il·luminació, cables 13

Més comerç i vida 15

Pl Puig, espais verds 12

Altres (pujades, pluja...) 9

No contesta 30
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més heterogènies.  A trets generals però 
els veïns consideren que s’hauria de mi-
llorar a nivell urbanístic: els carrers (vo-
reres, paviment, il·luminació, pressió de 
l’aigua...). També fan referència sovint 
als problemes d’aparcament i es dema-
nen més espais verds i oberts. 
Als veïns també els agradaria que el bar-
ri tingués més vida, com abans quan hi 
havia més comerços. Relacionat amb 
això demanen: més comerços, menys 
cases buides i treure fàbriques abando-
nades i solars.
També s’han detectat problemes de 
civisme: alguns lligats al tema de la 
neteja (es té la percepció que es trac-
ta d’un barri brut), la gent no té cura 
de recollir els excrements dels gossos i 
es llencen escombraries fora dels con-
tenidors. Alguns veïns incideixen en 
els entorns escolars, i en alguns casos 
concrets s’ha fet èmfasi en problemes 
veïnals i robatoris.

3.-Pel que fa al grau d’associacionis-
me del barri, s’ha preguntat als veïns si 
estan afiliats a les associacions de veïns 
del territori o realitzen alguna activitat 
col·lectiva. Hem trobat alguna persona 
afiliada a les associacions de veïns però 

són poques comparat amb les persones 
que hi viuen. Pel que fa a la gent gran la 
majoria de persones a qui s’ha preguntat 
realitzen activitats al Casal de Tueda.

4.- Referent al tema de desenvolupar 
tasques de voluntariat, els veïns/es 
en general tenen ganes de col·laborar. 
De fet molta de la gent que ha dit que 
no hi estava interessada, ha manifestat 
que és a causa de la manca de temps i 
no pas perquè no els pugui interessar 
en un altre moment.

El tema del Banc del Temps, al qual se 
li dedica un article sencer en aquesta 
revista, ha despertat un interès consi-
derable si tenim en compte que 50 per-
sones han dit que els podria interessar 
fer-se’n soci.

5.-El cinquè punt que es va abordar a 
l’enquesta va ser “Foment de l’ocu-
pació i cursos d’inserció labo-
ral”. Els cursos més demandats han 
estat ofimàtica, noves tecnologies i 
idiomes, seguit per orientació laboral 
i català. Creiem que això és a causa 
que es tracta de cursos que permeten 
adquirir aprenentatges que s’adapten a 

Pertanys a alguna associació o fas alguna activitat col·lectiva?

SI NO

Associació de veïns Casal Altres 111

Puig 7 Tueda 32 30

Molí de Vent 10 Vilartag. 4

T’interessaria fer tasques de voluntariat?

SI NO NC

38 118 31

T’interessaria participar en el Banc del Temps?

SI NO NC

49 115 28

Hi ha persones a l’atur a la vostra llar?

SI NO NC

48 121 20

Estan interessades a rebre ajuda professional per trobar feina?

Les 48 persones que han contestat afirmativament la darrera pregunta també estan 
disposades a rebre ajuda per trobar feina.

Observacions

Hi ha molts domicilis que han contestat que no hi ha gent a l’atur. S’ha observat però que 
molts d’aquests domicilis són de gent major de 67 anys.

diferents perfils professionals.
Cursos: Orientació laboral, ofi-
màtica, noves tecnologies, cata-
là elemental, idiomes, inferme-
ria, atenció a la llar, atenció al 
públic, manipulació d´aliments, 
agricultura ecològica, artesa-
nia, restauració d´objectes i hos-
taleria.

El darrer punt que s’aborda són els ta-
llers de dinamització comunitària, és 
a dir, cursos que s’imparteixen de ma-
nera gratuïta i que tenen la finalitat de 
proporcionar un espai que facilita la 
coneixença i la creació de vincles en-
tre els diferents veïns del barri. Els més 
demandats han estat els tallers de ioga, 
cuina i manualitats, per la qual cosa s’ha 
tingut en compte que aquests tres cursos 
formin part de la programació per al 
2012-2013. També cal destacar “l’hora 
del cafè”, un punt de trobada per a la 
gent gran del barri.

Dins el Pla de Barris trobem l’actuació 
6.1 Pla per impulsar les activitats del Servei 
d’informació i Atenció a la Dona dins del bar-
ri. Té com a objectiu promoure l’equitat 
de gènere entre la població. Amb aques-
ta finalitat es treballa de manera trans-
versal amb el Servei d’Igualtat i Atenció 
a les Dones (SIAD).

Amb aquest objectiu es va signar un 
conveni amb la fundació IRES amb 
una durada de deu mesos per portar a 
terme una campanya d’igualtat. Paral-
lelament s’han impulsat altres activitats 
dutes a terme per les pròpies tècniques 
del Pla de Barris.

ACTUACIONS 2012

La fundació IRES ha desenvolupat tota 
una sèrie d’actuacions per promoure la 
igualtat en el barri, com ara tallers a di-
ferents escoles, una prospecció a la zona, 

2
Igualtat
de gènere
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un taller obert als veïns “Explorant els 
camins de la igualtat”, entre d’altres.

L’acte de cloenda de les activitats realit-
zades per IRES va tenir lloc el  dia 30 de 
juny. En aquest es van poder veure dife-
rents treballs realitzats a les escoles del 
municipi per alumnes de 5è de primària 
i es va llegir un conte als més petits lligat 
a la temàtica d’igualtat de gènere.

“DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA TREBALLADORA”

Un dels objectius d’aquesta actuació és 
gestionar programes de sensibilització 
dirigits a la ciutadania. 
El dia 8 de març, Dia Internacio-
nal de la Dona Treballadora, Pla de 
Barris va programar diferents acti-
vitats amb temàtica d’igualtat: el ta-
ller “Explorant els camins de la 
igualtat”, dirigit als veïns del barri 
i un taller familiar al carrer “Ajudes 
o comparteixes” ,dirigit a tota la 
població en general. 
Pla de Barris també ha col·laborat amb 
el SIAD en la presentació de les rutes 
dels miradors amb noms d’oficis de do-
nes. Aquesta va tenir lloc després del ta-
ller a casa Irla, “Explorant els camins de 
la Igualtat” . L’esmentada col·laboració 
fou gràcies a Rosa Mª Pons, veïna del 
barri del Puig, que representava l’ofici 
de les triadores, nom d’un dels miradors 
del Camí de Ronda.

TALLER 
D´IGUALTAT 
“EXPLORANT 
ELS CAMINS 
DE LA IGUAL-
TAT”

El dijous 8 de 
març de 2012 a les 
17:00h a Casa Irla, 
Pla de Barris va 
oferir als seus ve-

ïns/es un taller d’igualtat.
Varen participar-hi 15 dones del barri i el 
taller va ser de caire dinàmic i vivencial.
El professional que el va portar a terme 
va tractar des de diferents àmbits la visió 
de la igualtat de gènere. 

En primer lloc, com a introducció es va 
partir dels conceptes d’igualtat, home i 
dona. Els participants van intervenir ex-
posant les seves pròpies definicions fins 
arribar a una definició comuna. Segui-
dament, a través de diferents dinàmi-
ques, es va treballar la visió de la igual-
tat a l’àmbit domèstic, l’àmbit laboral i 
l’àmbit educatiu.
El propòsit del taller va ser crear un es-
pai de reflexió conjunta sobre la temàti-
ca d’igualtat i visió actual del barri.

TALLER FAMILIAR “AJUDES
O COMPARTEIXES”

El dissabte 10 de març, Pla de Barris va 
convidar els seus veïns a compartir les tas-
ques domèstiques fent una activitat lúdica 
en família,en la qual els nens i nenes varen 
gaudir pintant uns davantals i fent un petit 
taller de cuina amb els seus familiars.
La peixateria “Peixitus” va col·laborar ofe-
rint a les famílies el taller de cuina en què 
grans i petits es van divertir fent “monta-
ditos”. El bar “Avet” també va col·laborar 
amb uns deliciosos pastissets de xocolata. 
La festa va finalitzar amb una xocolata-
da per a tothom.

Podeu veure els vostres davantals pintats 
al llibre digital “Tu també pots”
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/
b7870504_2476/llibre/index.php

COL·LABORACIÓ AMB “DONES 
GANXONES, DONES DEL MÓN”

El diumenge 10 de juny, de 10 a 13h, als 
Jardins Juli Garreta, es va dur a terme la 
4a Jornada “Dones ganxones, dones del 
món” que va tenir com a objectiu prin-
cipal fer visibles les dones. Enguany Pla 
de Barris hi va tenir representació, par-
ticipant a través de la realització d’un 
taller per als més menuts.

EL BANC DEL TEMPS

El Pla de Barris inclou actuacions soci-
als que tenen com a objectiu millorar la 
qualitat de vida dels veïns/es. Per aquest 
motiu es vol impulsar la creació d’un 
Banc del Temps amb la finalitat d’afa-
vorir les relacions veïnals, la convivència 
i el coneixement de la gent del barri a 
través de l’intercanvi gratuït de serveis. 
Això permet resoldre moltes de les ne-
cessitats diàries sense cost econòmic i 
fomentanr la confiança entre els veïns.

Si fem un breu apunt històric veiem que 
als anys 80 Edgar S. Cahan, en un mo-
ment de crisi econòmica, va començar 
a pensar en la possibilitat d’oferir serveis 
intercanviant temps. Ana Miyares, ban-

3
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quera  d’Estats Units, recull la idea, de-
mana una excedència temporal i crea els 
primers bancs del temps. En aquests mo-
ments la idea ja s’ha estès per tot Europa i 
en tenim diferents exemples a Catalunya. 

El nom de “Banc del Temps” prové de la 
similitud amb el funcionament dels bancs 
que tots coneixem. La diferència rau en 
el fet que no hi ha cap mena d’intercan-
vi econòmic. Aquí el que es gestiona és 
temps, la unitat d’intercanvi és l’hora. 

Pel que fa als serveis que es po-
den intercanviar són molt 
variats, tots tenim mol-
tes habilitats i coneixe-
ments que podem ofe-
rir als altres.Al Banc 
del Temps podem in-
tercanviar tot allò que 
sabem fer i que volem 
compartir. Alhora, po-
dem demanar allò que 
necessitem i que d’altres 
socis del Banc ens ofereixen. 
Per tant trobem serveis que poden 
anar des d’ assessorament i orientació en 
diferents temes, passant pel bricolatge, 
els idiomes, tasques domèstiques,fins a 
l’acompanyament puntual de persones 
al metge i/o a l’escola, entre d’altres. De 
fet, els serveis que s’ofereixen sempre van 
lligats a les habilitats i coneixements dels 
diferents socis.

Posem a continuació alguns exemples 
d’altres Bancs del Temps per fer-nos-en 
una idea:

• Idiomes: conversa en anglès, francès, 
japonès, alemany.
• Tecnologia: fotografia (analògica / di-
gital), informació i funcionament TDT
• Tasques domèstiques: planxar, tenir 
cura de les plantes i flors, elaboració de 
canapès.
• Lleure i entreteniment: fer de Pare 
Noel o pallasso, ajudar a planificar viat-
ges per Internet.
• Assessorament: coaching personal, as-
sessorament bancari, decoració.
• Atenció a les persones: realitzar 
gestions,cura de persones malaltes, can-
gurs.
• Bricolatge: restauració de mobles, 
penjar cortines, canviar endolls.
• Cura del cos i salut: reflexologia podal, 

aromateràpia, informació sobre remeis 
casolans.
• Formació: classes de piano, dibuix, tarot.

El funcionament del Banc del 
Temps és molt senzill:

1.- Inscriure’s al Banc
El primer pas és fer-se soci, omplint un for-
mulari, llavors es té una entrevista amb el 
secretari del Banc que ens acaba d’explicar 
el funcionament i acabem de concretar allò 
que podem oferir als altres socis.

2.- Com demanem un ser-
vei? Com l’oferim?

Quan un soci necessi-
ta un servei es posa en 
contacte amb el Banc 
del Temps, el qual li 
facilitarà el contac-
te amb els socis que 

l’ofereixen. La persona 
que rebi el servei gastarà 

temps i qui el realitzi en gua-
nyarà. Cada vegada que realit-

zem un servei s’ha d’informar al Banc 
per tal  que actualitzi el nostre compte. 

PARTICIPA!

El Banc del Temps acostuma a  néi-
xer d’una iniciativa comunitària, en la 
qual diferents persones sense ànim de 
lucre es coordinen per tal d’engegar el 
projecte i gestionar-lo.

En aquests moments s’estan 
assentant les bases per poder 
crear un Banc del Temps en el 
territori. 

Estàs interessat en fer-te’n soci?
Estàs interessat en implicar-te 
en el si del projecte?
Vols més informació?

Truca i informa-te’n al 
972327019, o bé vine personal-
ment a l’Oficina de Pla de Barris 
- Casa Albertí (c/ Penitència 10).

TALLER DE CONVIVÈNCIA 
INTERCULTURAL

Dins del Pla de Barris trobem l’actuació 
7.2 Programa per a la inclusió de persones immi-
grades en els espais de presa de decisió i partici-
pació del barri. Un dels objectius d’aquesta 
actuació és afavorir la interrelació de la 
població immigrant i autòctona de dife-
rents edats i procedència del barri i fer- 
ho extensiu a tota la població, a  la vega-
da que proporcionar llocs de trobada per 
fomentar el diàleg i la reflexió.

Els dies 8, 15, 22  de març i 5, 12 
d’abril Pla de Barris, amb la col-
laboració d´AMIC (Associació d’Aju-
da Mútua  als Immigrants de Ca-

Pla de Barris SFG

Participa!
Truca i informa-te’n al

T. 972.32.70.19
o bé vine personalment

a l’Oficina del
Pla de Barris

ESTÀS
INTERESSAT EN

EL BANC DEL TEMPS?
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talunya), va organitzar el taller de 
convivència intercultural. Hi varen 
assistir 12 persones i la valoració final 
ha estat molt positiva.

L’objectiu d’aquest taller era pro-
moure un model intercultural en el 
món local, un model inclusiu en la 
societat a partir del coneixement i 
respecte de tots i cadascun de nosal-
tres. Es va  treballar l’educació anti-
racista proporcionant l’enriquiment 
cultural, partint del reconeixement i 
respecte a la diversitat, treballant els 
prejudicis i rumors.

NOVA SEU DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DEL MOLÍ DE VENT

El passat 1 de març la Fundació Surís 
va signar un conveni amb l’Associació 
de Veïns Molí de Vent per a la cessió 
d’un espai, l’anomenada “Casa del 
Mossèn”. La durada d’aquest conve-
ni és d’un any prorrogable de manera 
expressa.
Pla de Barris participa en la rehabi-
litació de la Casa del Mossèn, per tal 
de crear un espai de trobada dels ve-
ïns d’aquesta Associació, la qual a la 
vegada serà una nova seu del Pla de 
Barris on es faran tallers i cursos pro-
perament.

És voluntat de l’Ajuntament col-
laborar amb l’associacionisme per-
què, en el marc del Pla de Barris de 
Sant Feliu de Guíxols, l’Associació de 
Molí de Vent pugui comptar amb un 
espai on desenvolupar les seves funci-
ons socials. De la mateixa manera que 
l’Associació del Puig i l’Associació del 
Puig i l’Associació Ardenya disposen 
d’un espai als Safareigs del Puig.

Amb aquesta actuació es pretén la im-
plicació de totes les associacions en la 
presa de decisions de millora del barri i 

a la vegada, ajudar a consolidar associa-
cions perquè una vegada acabi el Pla de 
Barris siguin prou fortes per a continuar 
actuacions socials que s’estan portant o 
es portaran a terme, com ara el Banc 
del Temps, l’Hora del Cafè, Passegem 
des del Barri, etc.

Per a més informació:

Associació de Veïns
del Barri del Puig
c/ Baixada del Puig, 14
17220 Sant Feliu de Guíxols
associaciodelpuig@gmail.com
Tel. 972.32.01.36 – 629.31.31.90

Associació de Veïns Molí de Vent
C/ Sant Bonaventura, 57 (Pl. Alabric)
17220 Sant Feliu de Guíxols
a.molidevent@hotmail.es
Tel. 972.82.00.05 – 607.97.50.52

El projecte del Pla de Barris contempla 
com un dels seus objectius la dinamització 
comunitària, per tal d’augmentar la co-
hesió social i potenciar la interrelació dels 
veïns. En aquest marc hem desenvolupat 
una sèrie d’actuacions i projectes que cre-
en espais de trobada que faciliten l’inter-
canvi de coneixements i d’experiències. 

Aquest primer semestre s’han iniciat di-
ferents activitats: ioga, passegem des del 
barri, l’hora del cafè i millorem la salut 
del barri, alguns dels quals encara con-
tinuen oberts.

CURS DE IOGA

Un dels més demanats pels veïns fou 
el curs de ioga, que s’ha portat a ter-
me els mesos de març a juny. Es van 
inscriure al curs un total de 53 perso-
nes. Aquests cursos han estat impar-
tits amb la col·laboració de la Lluïsa 
Sales,professora de Ioga Pràctic i ve-
ïna del barri i d’en Miquel Donaire 
que ha cedit l’espai.
Agraïm la professionalitat i la implica-
ció de la professora de ioga per haver 
participat en la dinamització de la gent 
del barri. Creiem que ha estat un punt 
clau per crear aquesta cohesió social 
que des del projecte es demana. Moltes 
gràcies, Lluïsa.

PASSEGEM DES DEL BARRI

El primer semestre d’aquest any s’ha 
iniciat l’activitat “Passegem des del 
Barri”. Ha estat un punt de trobada 
amb diferents veïns amb els quals hem 
visitat llocs emblemàtics del nostre 
municipi. 

Les rutes realitzades han estat:
RUTA 1: El port i el tinglado      
RUTA 2: Monestir                      
RUTA 3: Salvament marítim      
RUTA 4: Museu Ratpenat  de Mascanada
RUTA 5: Ermita de Sant Amanç
RUTA 6: Ruta 1 dels miradors amb 
nom d’oficis femenins 
RUTA 7: Platja de St. Pol/ S´agaró
RUTA 8: Cloenda Casa Irla
Gràcies a l’èxit, ja hem programat el se-
gon semestre. Us animem a participar-
hi. Esperem les vostres propostes.

4
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L´HORA DEL CAFÈ

Paral·lelament s’ha organitzat un punt 
de trobada per a la gent gran, un espai 
on compartir vivències i realitzar ac-
tivitats motivadores. La idea és que la 
gent gran en formi part activa de ma-
nera que participin en la programació 
de les activitats.

L’activitat va començar el passat abril 
i es porta a terme els dilluns de 16 a 
18h a la Casa Albertí.

En les primeres sessions s’han realitzat 
diferents tallers: hem fet tertúlies sobre 
temes d’actualitat, ens hem divertit fent 
mots encreuats, hem fet sortides com la 
del Museu de la Joguina... i moltes més.

Aquesta activitat es vol ampliar cre-
ant un nou grup els dijous de 9:30 
a 11:30h del matí a la seu de 
l´AAVV de Molí de Vent. 

MILLOREM LA SALUT DEL 
BARRI

Una de les activitats de dinamització 
comunitària iniciada aquest semestre 
ha estat “Millorem la salut del barri”. 
Aquesta consisteix en  un cicle de xer-
rades mensuals relacionades amb temes 
de salut.  Les xerrades les fan professio-
nals, la majoria dels quals són del barri, 
i des d’aquí volem agrair la seva col-
laboració. 

CURS DE NOVES TECNOLOGIES

El dia 17 d’octubre es va iniciar el curs 
d’iniciació a les noves tecnologies. El curs 
es distribueix en 10 sessions de dues hores 
i finalitzarà el 19 de desembre.Es tracta 
d’un curs que pretén acostar l’ús de l’or-
dinador, els telèfons mòbils i les càmeres 
digitals als veïns amb interès per fer el pri-
mer pas en el món de la tecnologia.

TALLER DE MANUALITATS

El passat 9 d’octubre es va iniciar el 
taller de manualitats “Fem els nostres 
regals de Nadal”. Aquest taller té l’ob-
jectiu de fer regals amb sentit de vincle, 
elaborant-los de manera personal a par-
tir de tècniques senzilles i de materials 
que  estan a l’abast de tothom.

El curs està impartit per l’Ana Gutíerrez, 
reconeguda artista de la nostra ciutat.

INSERCIÓ LABORAL

Una de les actuacions del projecte per re-
alitzar dins del marc de Pla de Barris és 
donar eines de formació per a la inserció 
laboral del ciutadà del barri i fomentar 
l’ocupació per a les persones que es troben 
en risc d’exclusió social.
Dins d’aquest programa trobem tot un se-
guit de cursos gratuïts adreçats prioritàri-
ament a ciutadans del barri.

Durant aquest any està 
previst la realització 
de: Català elemen-
tal per a nouvinguts, 
Català Bàsic, Ofimà-
tica, Idiomes, Noves 
tecnologies, Manipu-
lació d’aliments, Aten-
ció al Públic i d’altres a 
concretar durant el 2013.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

CREACIÓ D’UN CLÚSTER 
TECNOLÒGIC 

Dins les actuacions socials i dins del 
“Programa d’estímul del comerç urbà 
i recuperació de baixos comercials del 
Pla de Barris” trobem el projecte de la  
creació d’un clúster tecnològic.

¿QUÉ ÉS UN CLÚSTER?
Un clúster empresarial és una agrupa-
ció d’emprenedors d’un mateix sector o 
sectors relativament afins que ofereixen 
serveis que es complementen els uns 
amb els altres, en un espai compartit, es 
potencien mútuament, unint esforços i 
recursos, aconseguint ser més competi-
tius, reduir costos, millorar la innovació 
i la possibilitat de negociar millors con-
dicions amb els proveïdors.

El Clúster tecnològic de Sant Feliu de 
Guíxols és un projecte que aposta per 
impulsar el sector tecnològic com a mo-
tor de desenvolupament del territori i té 
com a objectiu convertir la ciutat en un 
referent a nivell català en el desenvolu-
pament dels mitjans tecnològics de les 
àrees creatives, de disseny i multimèdia.

¿QUINES EMPRESES
S’HI UBICARAN? 
S’ha contactat amb diferents empreses 
de l’àmbit tecnològic i del disseny que 
s’ubicaran en la seu del clúster. Són 
empreses que es dediquen al disseny 
gràfic, 3D, interiorisme, programa-
ció informàtica, noves tecnologies i als 
mitjans audiovisuals; es tracta de les 
empreses APE686 DISSENYS (Flo-
r4u®), MOLOOH STUDIOS, MEDI-
AGRUP, DANI RECORDS I ISIDRE 
SÁNCHEZ. 

Aquestes empreses atrauran 
altres emprenedors als lo-

cals buits del Pla de Bar-
ris i alhora generaran 
sinergies i treballaran 
en xarxa, per tal de 
dinamitzar el barri; a 
canvi se’ls proporcio-
narà  avantatges eco-

nòmics en el pagament 
del lloguer del local du-

rant els primers anys.
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Les empreses instal·lades al clúster realit-
zaran actuacions de difusió del clúster,col-
laborant amb Pla de Barris i l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Guíxols. Algunes 
d’aquestes són trobades empresarials, un 
programa de visites d’escoles tècniques i 
FP., i fins i tot un concurs d’idees per a jo-
ves creadors i emprenedors.

S’adjudicarà la gestió de la campanya a 
l’empresa consultora INCOTUR CON-
SULTING, SL, a la qual se li va atorgar 
totes les iniciatives empresarials per a la 
creació del clúster tecnològic i la reacti-
vació de l’activitat econòmica del barri. 
Ha realitzat un estudi de diversos locals 
del barri per tal de trobar el local més 
idoni per a la ubicació del futur clúster 
tecnològic de Sant Feliu de Guíxols. 

Aquesta campanya està subvencionada al 
70% pel Departament de Treball de la Ge-
neralitat de Catalunya, dins la campanya 
“Activem els locals buits del Pla de Barris”.

A la comissió social que es va realitzar a 
la Casa Albertí dimarts dia 6 de març de 
2012 es va presentar, per part de l’equip 
de Pla de Barris, un projecte dels possibles 
locals per a la futura creació del clúster 
tecnològic. Es va arribar a la conclusió 
que la millor opció per a la ubicació del 
clúster tecnològic és la del local situat al c/ 
Sant Adolf. Actualment s’estan tancant les 
negociacions amb el propietari d’aquest i 
les empreses d’àmbit tecnològic que s’ubi-
caran en la seu del clúster. Es tracta d’un 
local ampli i que té possibilitats de realitzar 
una futura ampliació en cas que a llarg ter-
mini vulguin instal·lar-s’hi altres empreses. 
També s’ha fet una valoració econòmica 
del cost de rehabilitació del local i un càl-
cul de la duració prevista de les obres.

El projecte del Pla de Barris contempla 
desenvolupar el programa municipal 
sobre la mediació i prevenció de conflic-
tes, i dins d’aquest s’inclou el projecte de 
suport a les comunitats de veïns/es.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El dia a dia a les comunitats de veïns/es 
no sempre és fàcil, bé per manca d’ente-
sa o bé per dificultats a l’hora de portar 
a terme la gestió de la comunitat. Viure 
en comunitat significa estar envoltats de 
persones amb les quals compartim es-
pais i responsabilitats que ens permeten 
enriquir la convivència.

El Pla de Barris de Sant 
Feliu de Guíxols, co-
neixedor d’aquesta 
realitat, vol posar en 
marxa el Programa 
de Suport a les Co-
munitats de Veïns/
es per ajudar a donar 
resposta a aquestes si-
tuacions dins de l’àmbit 
del Pla de Barris.

Objectius generals:

• Assessorar les comunitats de veïns ja 
creades i acompanyar en la creació allà 
on no n’hi hagi.
• Donar suport a la gestió d’espais 
comuns,ja siguin privats o públics. 
• Intervenir i donar resposta a aquelles 
situacions de convivència que sorgeixen 
en les relacions entre persones. 

Objectius específics:

• Orientació i suport en l’organització i 
el funcionament de la comunitat de ve-
ïns/es.
• Informació sobre drets i deures dels ve-
ïns i veïnes, siguin propietaris o llogaters.
• Afavorir el diàleg entre els veïns/es per 
facilitar la convivència.
• Promoure l’establiment d’acords entre 
veïns/es.
• Promoure la participació ciutadana 
dels veïns al Pla de Barris.

Aquest projecte el desenvolupa l’equip 
de Pla de Barris i els beneficiaris són ve-
ïns i veïnes de l’àmbit.

Què farem?

L’elaboració d’una base de 
dades i xarxa de comu-

nitats de veïns es farà 
mitjançant el porta 
a porta i la col-
laboració dels admi-
nistradors de finques 
del municipi. Pla 

deBarris contribuirà 
en el cost de la gestió 

de la constitució de la 
comunitat de veïns. 

7
Programa 
de suport 
a les 
comuitats 
de veïns/es

Ets president
de la teva comunitat?

Encara  no teniu 
comunitat

de veïns/es?
T’informem, t’orien-
tem i t’acompanyem 

en el procés.

Contacta
Amb nosaltres
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La Guerra Civil espanyola es va 
iniciar amb un alçament mili-

tar a la ciutat de Melilla el 17 de juliol 
de 1936, que l’endemà es va estendre a 
tot l’Estat. Molts historiadors conside-
ren la Guerra Civil com 
un preludi, i un banc 
de proves, de la Segona 
Guerra Mundial. L’Ale-
manya nazi d’Adolf  Hit-
ler i la Itàlia feixista de Mussolini con-
tribuïren a la causa dels revoltats amb 
tropes, municions i avions. La Península 
Ibèrica es convertia així en una zona 
de proves, principalment per l’aviació i 
l’armament pesant.

Un cop començada la guerra l’illa de 
Mallorca va quedar, ben aviat, al bàndol 
sollevat. Això va facilitar que es conver-
tís en la seu de l’aviació legionària itali-
ana i de la Legió Còndor alemanya, així 
com en base naval per a la flota fran-
quista. Amb Mallorca sota control dels 
sollevats els pobles i ciutats de la costa 
catalana, que fins aleshores estaven for-
ça allunyats de la guerra, quedaven a 
l’abast d’atacs aeris i navals. Tot i que 
oficialment es deia que només s’ataca-
ven els ports, objectius militars i comu-
nicacions, el cert és que moltes vegades 
les bombes arribaven al centre de les po-
blacions amb total intencionalitat. 

El primer atac a Sant Feliu de Guíxols 
va arribar el 7 de juny de 1937. Entre 
les 2 i les 3 de la tarda un vaixell de 
guerra, identificat més tard com el cre-
uer Canarias, va disparar sobre la ciutat. 
Les bombes varen tocar algunes cases 
del carrer Tetuan (actual passeig Rius 
i Calvet), les oficines de la companyia 
elèctrica i l’Escola d’Arts i Oficis anne-
xa a l’edifici del Monestir. L’atac no va 
produir cap víctima mortal, però sí vuit 
ferits. A partir d’aquest bombardeig, les 

autoritats locals varen emprendre un 
seguit de mesures per poder protegir la 
població: es crearen unes brigades de 
salvament, s’habilitaren alguns soterra-
nis de fàbriques com a refugis i constru-

ïren refugis nous a diversos indrets de la 
ciutat. El barri del Puig va comptar amb 
un dels més importants. Es tractava de 
galeries obertes a cop de dinamita en la 
roca dura. El gruix del sostre d’aquest 
refugi era de 2 a 7 m, la superfície ex-
cavada era d’uns 200 m amb una capa-
citat per a 600 persones tot i que,en un 
principi, estava prevista una capacitat 
per a 850 persones. Aquest refugi dispo-
sava de quatre entrades, una al carrer de 
la Penitència (cantonada baixada dels 
Metges), dues al carrer de la Lluna (una 
prop del carrer Nou del Garrofer) i una 
altra al carrer del Sol, prop dels safareigs 
públics. Seguint les normatives de cons-
trucció de defensa passiva, els passadis-
sos de les entrades estaven construïts en 
zig-zag per evitar que, en el cas d’una 
explosió just al davant de l’entrada, la 
metralla i l’ona expansiva penetressin 
al refugi. Cada entrada donava pas a 
una galeria. Les quatre galeries s’havien 
de trobar formant una gran creu, però 
mai s’acabaren els treballs. Així, el refu-
gidel Puig era, de fet, quatre refugis,ja 
que les galeries no estaven enllaçades.
La defensa del Puig es completava amb 
la ubicació a la fàbrica Planellas (a can 
Nyagues), a la carretera de Girona, de la 
sirena encarregada de donar l’alarma a 
tota la població.

Per al barri del Puig l’hora negra va ar-
ribar el 5 de novembre de 1937. Aquell 
dia, a tres quarts de sis de la tarda, va 

començar un gran bombardeig. Fins a 
setze bombes explosives caigueren so-
bre la ciutat. Una d’elles va caure so-
bre la casa de telègrafs al carrer Caymó 
(actual carrer Sant Domènec) deixant 

entre les runes la famí-
lia de Ferran Alonso, el 
telegrafista.Ell, la seva 
dona i dos fills foren res-
catats ferits però amb 

vida. També va ser destruïda la casa 
número 50 propietat de Jesús Vilaret.
Altres edificis del carrer resultaren afec-
tats amb major o menor mesura,com 
la fleca Viñas, situada al costat de te-
lègrafs. També es produïren impactes 
en cases del carrer del Sol, a la fàbrica 
Janer i en diverses cases del carrer de la 
Lluna. L’endemà es va repetir el bom-
bardeig. A dos quarts de set del matí 
els avions bombardejaren la ciutat. Al 
carrer baixada del Puig una bomba va 
destruir els safareigs públics i una altra 
va tocar la fàbrica de Joan Costa.

RECUPERANT EL PATRIMONI
I LA MEMÒRIA HISTÒRICA

ELS BOMBARDEIGS
DEL BARRI DEL PUIG A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

TEXT

Josep Auladell Payró
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Per al barri del Puig l’hora negra va 
arribar el 5 de novembre de 1937

DETALL D’UNA REIXA DEL CARRER DE LA 
LLUNA, TRENCADA PER LA METRALLA DE 
LES BOMBES (2011).
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Agenda
Comissions 
urbanístiques i socials
Primer dimarts de mes
De 20:30 h a 22:00 h

Curs de Català
Dies a determinar
Horari a determinar

L’hora del cafè
(punt de trobada de gent gran)

Tots els dilluns
De 16:00 h a 18:00 h
A la Casa Albertí

Tots els dijous
De 9:30 h a 11:30 h
A l’AAVV Molí de Vent
(c/ Sant Bonaventura, 57) 

Curs introducció bàsica 
a les noves tecnologies
Tots els dimarts
De 9:30 h a 11:30 h

Passegem des del barri
Els divendres
A les 10:00 h cada dues 
setmanes

Xerrades
“Millorem la salut”
Primer dijous de mes
Horari a determinar

Informació
i inscripcions: 

Oficina del Pla de Barris
De dilluns a divendres
De 10 a 13 h
Casa Albertí (c/ Penitència, 10)
Tel. 972 327 019
pladebarris@guixols.cat
www.guixols.cat/pla-de-barris
www.facebook.com/pladebarris.santfeliudeguixols

El febrer de 1938 un informe de la Junta 
de Defensa Passiva de Sant Feliu a la Ge-
neralitat de Catalunya detallava fins a 14 
bombardeigs a la ciutat, amb 221 bom-
bes caigudes. El barri del Puig va gaudir 
d’una tranquil·litat relativa fins al mes de 
novembre. Els bombardeigs es concen-
traven en el port i la part baixa de la ciu-
tat. Els atacs es dividien entre l’objectiu 
tàctic del port i de les seves instal·lacions 
i l’objectiu psicològic d’aterrir la població 
civil amb la destrucció de les seves llars.
El 26 de novembre de 1938 s’inicia un 
nou bombardeig amb objectiu civil. Els 
avions descarregaren fins a 40 bombes 
sobre Sant Feliu. Moltes cases quedaren 
destruïdes. Foren bombardejats, entre 
d’altres, el carrer de la Creu i el carrer de 

Sant Domènec. Moriren deu persones 
durant l’atac i seixanta resultaren feri-
des.Deu d’aquests ferits moririen en dies 
posteriors,fet que fa augmentar fins a 20 
el nombre de víctimes mortals de l’atac.

Acabada la guerra, un informe de 
l’Ajuntament de Sant Feliu al governa-
dor de la província donava les següents 
estadístiques: trenta-cinc bombardeigs 
d’aviació i quatre de navals. Prop de 
cinc-centes bombes caigudes, cinquanta 
edificis destruïts totalment i prop de sis-
centes edificacions afectades en diversos 
graus. Aquest informe oficial no recull 
el nombre de morts i ferits, però diver-
ses fonts situen entre 56 i 70 els morts i 
entre 83 i 130 els ferits.

CONJUNT DE CASES DEL CARRER DE LA LLUNA, DESTRUÏDES 
PER LES BOMBES DE LA GUERRA CIVIL (1939).
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Participa!
Us convidem a participar

en la presa de decisions 

sobre el Barri del Puig i 

eixample de Llevant

Oficina del Pla de Barris
De dilluns a divendres
De 10 a 13 h
Casa Albertí (c/ Penitència, 10)
Tel. 972 327 019 - pladebarris@guixols.cat
www.guixols.cat/pla-de-barris
www.facebook.com/pladebarris.santfeliudeguixols

Reunions de les comissions
urbanístiques i socials
Primer dimarts de cada mes
De 20:30h a 22h
Casa Albertí (c/ Penitència, 10)
Tel. 972 327 019 - pladebarris@guixols.cat
www.guixols.cat/pla-de-barris
www.facebook.com/pladebarris.santfeliudeguixols

Com s’hi pot participar?
Existeix una relació col·laborativa entre la ciutadania i 

l’Ajuntament emmarcada en un procés de participació 
ciutadana en la qual tothom pot fer arribar la seva veu. S’han 

habilitat dos canals principals de comunicació envers els 
veïns, veïnes i l’equip del Pla de Barris.

Casa Albertí
c/ Penitència, 10
Tel. 972 327 019
pladebarris@guixols.cat
www.guixols.cat/pla-de-barris
www.facebook.com/pladebarris.santfeliudeguixols


