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PLA DE BARRIS DE 
LLAGOSTERA: UNA REALITAT 
CADA DIA MÉS A PROP
De moment, ja s’ha invertit més de mig milió d’euros en 
aquest ambiciós projecte que ha de millorar la qualitat de vida 
de tots els llagosterencs i llagosterenques

El Pla de Barris de Llagostera ja es troba al seu equador, és a dir, a la 
meitat de la seva execució. Aquest ambiciós projecte, centrat sobretot 
al nucli antic però amb projecció a tota la població, ha de servir per 
millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi des del punt de vista social, econòmic i urbanístic.

Fins l’octubre d’aquests any, ja s’ha invertit en el Pla de Barris de 
Llagostera un total de 611.579 euros, és dir, més de mig milió. Un xifra 
gens menyspreable. Però cal tenir en compte que el gruix de la inversió 
encara ha de venir: serà en els propers anys, en els quals està previst 
dur a terme actuacions per valor de 4,4 milions d’euros.

En aquest fulletó fem un petit repàs de les actuacions que s’han dut a 
terme fins ara i dels diners que s’han invertit.

MILLORES EN ESPAIS PÚBLICS I DOTACIÓ 
D’ESPAIS VERDS
Més zones verdes i una municipi més connectat

L’objectiu d’aquesta actuació és dotar el nucli antic de més espais verds per esponjar l’entorn i crear carrers 
per connectar el centre amb les zones més perifèriques, per contribuir a un major flux de vianants i a una 
dinamització del comerç. S’ha expropiat una finca al carrer Fred i s’ha adequat una zona verda entre aquest 
carrer i el Lacustària. 

Arranjament dels 
carrers Joan Maragall, 
11 de Setembre i un 
tram del c. Saragossa
Aquesta actuació té la finalitat 
de connectar el nucli antic amb 
la zona de l’Eixample. S’inclou 
la millora generalitzada de 
serveis, regulació dels espais 
per a vehicles, substitució de la 
vegetació, col·locació de nous 
paviments, etc. Actualment s’ha 
començat a desenvolupar l’acció 
amb l’arranjament parcial d’una de 
les voreres del carrer Saragossa.

Millora de 
les voreres 
del Carrer Ramal 
i altres indrets
L’objectiu és millorar diferents 
indrets del nucli antic que 
ho requereixin i també el 
carrer Ramal, via que tanca la 
circumvalació del barri, per fer 
més fàcils els circuits d’accés.
Les actuacions que s’han dut 
a terme han estat la millora i el 
condicionament de la zona verda 
a la cruïlla del carrers Girona i  Alt 
de Girona.

Reconstrucció
i rehabilitació
de l’antiga 
fresquera
També s’ha realitzat la reconstrucció, 
rehabilitació i condicionament de 
l’antiga fresquera situada a la plaça 
Llibertat. La fresquera té una gran 
importància cultural i patrimonial, ja 
que aquest “túnel” que travessa la 
plaça servia per refrescar i conservar 
els aliments dels veïns a la zona. 
Actualment, s’ha convertit un indret 
curiós i visitable al nucli antic.

Inversió feta fins ara: 
(0,67% actuació)

3.067,35 €

Inversió fins ara: 

147.259,30 € (24,4% actuació)

Entre el carrrer Fred i el Lacustària, una 
zona verda

La zona verda del carrer Alt de Girona dins 
les actuacions del carrer Ramal.

La fresquera aixeca la curiositat de veïns 
i visitants

02 03

Pressupost del projecte: 

5.000.000 €
Aportació de la Generalitat: 
(75% del projecte)

3.750.000 €
Aportació de l’Ajuntament de Llagostera: 
(25% del projecte)

1.250.000 €
Inversió total feta fins el 5 d’octubre de 2011: 
(12,23% del projecte)

611.579,03 €
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Inversió feta fins ara: 
(100% actuació)

28.072 €



REHABILITACIÓ AL NUCLI ANTIC EQUIPAMENTS PER A ÚS COL·LECTIU

Inversió feta fins ara: 
(62,08% del total)

63.082,10 €
Inversió feta fins ara: 
(52,28% del total)

94.097,86 €
Inversió feta fins ara: 
(13,74% del total)

20.028,08 €
Inversió feta fins ara: 
(7,99% del total)

15.646,04 €

De moment, s’han millorar un total de 82 façanes 
del nucli antic de Llagostera.

Obres de rehabilitació a Can Caciques.

Millora de 82 façanes
al nucli antic

Aquesta és una de les actuacions del Pla de Barris: 
assessorar i  buscar recursos per al finançament de 
la rehabilitació de façanes al nucli antic. La proposta 
ha estat un èxit i s‘han millorat un total de 82 façanes, 
gràcies al milió d’euros de subvenció provinent dels 
pressupostos general de l’Estat, a través d’un conveni 
entre l’Ajuntament de Llagostera, el Ministerio de la 
Vivienda i la Generalitat de Catalunya.

Can Caciques: un espai 
de referència cultural al barri 

L’objectiu és crear un equipament cultural, divulgatiu 
i educatiu al nucli antic. I això s’està fent a Can 
Caciques, que s’està rehabilitant i adequant. Les 
obres tenen un cost de poc més de 168.000 euros. 
Un cop acabada la intervenció, aquest espai serà 
un exemple del patrimoni al nostre municipi, amb la 
torre Gemma, les restes de muralla i del fossat, i la 
mateixa edificació de Can Caciques.

L’oficina tècnica de rehabilitació 
resol unes 260 consultes

Aquesta oficina s’ha impulsat amb la presència d’un 
tècnic un cop per setmana i amb l’assessorament 
de diferents professionals. El seu l’objectiu és donar 
resposta a les problemàtiques de rehabilitació d’espais 
públics i edificis, com ara facilitar informació, tramitar 
subvencions o redactar projectes. En total, s’han atès 
prop de 260 consultes. L’oficina es troba a la Casa de 
les Vídues i està oberta divendres de 9 a 14 h.

Creació de l’Espai Igualtat per 
fomentar l’equitat de gènere

S’ha posat en funcionament l’Espai Dona, per tal 
de fomentar la cohesió i la participació social de les 
dones.  Aquesta actuació està inclosa dins l’Espai 
Igualtat, que es vol crear per tal de fomentar l’equitat 
de gènere. Fins ara, de l’Espai Dona s’han dut a 
terme diverses sessions amb la participació d’entre 
45 i 50 persones.
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MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA

Inversió feta fins ara: 
(13,24% del total)

22.350 €

Inversió feta fins ara: 
(15,96% del total)

26.960,44 €
Inversió feta fins ara: 
(95.02%)

14.253 €

Inversió feta fins ara: 
(98% del total)

14.840,46 €
Inversió feta fins ara: 
(38,10% del total)

64.332,76 €
Inversió feta fins ara: 
(58% actuació)

14.543,61 €

Inversió feta fins ara: 
(23,38% del total)

1.402,65 €
Inversió feta fins ara: 
(50,08% del total)

100.165,41 €

L’Espai Dona dóna suport al col·lectiu de dones nouvingudes.La plana web del Pla de Barris és una eina molt útil. Tallers artístics per cohesionar socialment la població. Una representació d’Els batecs del Turó.

Oficina de promoció econòmica 
del nucli antic

L’objectiu és posar en funcionament una oficina de 
promoció econòmica al nucli antic i per això s’han 
comprat ja els locals del carrer Sant Antoni. Aquesta 
oficina, que temporalment es troba a la Casa de 
les Vídues, es dedica a la gestió de recursos i a 
l’assessorament laboral, a la gestió d’una borsa de 
treball, a fomentar la recerca activa de feina i a ajudar 
els emprenedors. També s’han programat cursos de 
formació, sobretot en l’àmbit informàtic i de sanitat. 

Una oficina pensada per als joves

La casa de les Vídues acull l’Espai Jove, amb un 
tècnic i sales per a reunions, cursos i tallers. El tècnic 
ja ha atès una dotzena de peticions, uns 30 de 
joves s’han mostrat interessats i s’ha creat un punt 
d’informació a l’IES Llagostera, un cop per setmana.

Mediació en espais públics

Aquesta actuació té l’objectiu d’augmentar el diàleg 
entre veïns, millorar l’intercanvi cultural i social, 
incrementar el coneixement de la realitat del barri 
i l’autoestima dels veïns. Fins ara, s’han organitzat 
trobades i espais de treball amb veïns del barri en els 
quals s’ha treballat la convivència i la integració al barri.

Promoure la participació 
ciutadana

Amb aquesta actuació el que es vol és millorar la 
comunicació entre l’Ajuntament i el barri, fomentar 
la participació i aconseguir que els veïns i veïnes 
estiguin del tot informats. Per això s’ha posat 
en marxa la plana web del Pla de Barris, hi ha 
presència a les xarxes socials i es continua la 
col·laboració amb els mitjans de comunicació locals 
(elpoll.com i llagosteraTv).

Un espai d’acollida per fomentar
la integració

Un dels objectius de l’espai d’acollida és ajudar al 
nouvingut i acompanyar-lo en els diferents aspectes 
de la vida social: salut, cultura, ocupació, etc. La 
idea que motiva aquest espai és cohesionar els 
veïns del barri i del municipi a través de diferents 
activitats. Fins ara, la tècnica ha atès a unes 60 
persones. Es treballa de manera coordinada amb 
l’Oficina de promoció econòmica i l’Espai Dona.

Actuacions culturals
al barri

L’objectiu és realitzar actuacions culturals per crear 
punts de trobada al nucli antic i reforçar-lo com a un 
espai de trobada i convivència. Fins aquest moment 
s’han realitzat la representació teatral Els batecs del 
Turó, interpretada per gent del poble a la plaça del 
Castell, i s’han dut a terme tallers a la biblioteca Julià 
Cutiller, entre d’altres.

La pintura per arribar als joves: 
“Jo pintor”

Aquest espai pretén fomentar la participació i 
cohesió entre joves i infants a través de tallers 
artístics relacionats amb la pintura. Durant els mesos 
d’estiu es van dur a terme diferents tallers.

Un bon equip gestor

Pel tal que el Pla de Barris tiri endavant amb les 
màximes garanties cal que tingui un equip gestor 
amb suport administratiu integrat per professionals.
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TREBALL ALS BARRIS: 
MÉS SUBVENCIONS PER A LLAGOSTERA
El fet de tenir en marxa en Pla de Barris dóna dret a la nostra població a poder optar a ajuts específics

El fet que Llagostera tingui en 
marxa el Pla de Barris, li dóna 
dret a demanar subvencions 
específiques, només aptes per 
a municipis que tinguin atorgat 
aquest projecte. Els ajuts són, 
principalment, per finançar 
projectes relacionats amb les 
actuacions als barris.

L’Ajuntament de Llagostera 
ha demanat un seguit d’ajuts 
i subvencions per poder tirar 
endavant més projectes i 
contribuir a la millora de la 
qualitat de vida de tots els 
ciutadans. Aquests són els ajuts 
que s’han concedit:

Ajuts de l’any 2009
A la convocatòria de treball 
als barris de l’any 2009, 
l’Ajuntament de Llagostera va 
rebre del SOC 32755.48 € 
per a l’execució dels següents 
projectes:

Campanya de promoció 
i comunicació del centre 
històric: 

12.020,24 €
Estudi de planificació 
de les infraestructures
del Centre Històric: 

8.715 €
Estudi de mobilitat 
del Centre Històric: 

12.020,24 €

Ajuts de l’any 2010
A la convocatòria de treball 
als barris de l’any 2010 
l’Ajuntament va rebre del SOC 
24.040,48 € per a l’execució 
dels projectes següents:

Gent del Barri 2.0. Projecte 
de promoció i participació 
en les noves tecnologies:

12.020,24 €
Campanya de comunicació 
del Pla de Barris 
del Centre Històric:

12.020,24 €

Ajuts que s’han 
demanat el 2011
A la convocatòria de treball 
als barris de l’any 2011 
l’Ajuntament ha pogut optar 
a més programes de la 
convocatòria i ha demanat al 
SOC 166.683,07€ amb els 
projectes següents:

Plans ocupació: 

93.400,37 €
Campanya de comunicació 
del Pla de Barris: 

17.675,47€
Pla de Barris Llagostera QR: 

17.500 €
Centre Artístic i Arts Aplicades: 

18.420 €


