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1.1. Presentació 

El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat) pren com a referència el marc 

competencial que determina l’Estatut de Catalunya de 2006, i en concret l’article 22 

sobre drets i deures en l’àmbit cultural on estableix que “totes les persones tenen dret 

a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats 

creatives individuals i col·lectives”. Així doncs, per tal d’assolir aquesta fita, es fa 

necessària una eina de planificació que respongui als dèficits en matèria d’equipaments 

culturals sent el PECCat el primer intent de definir un marc de referència nacional. 

Certament, però, les realitats de cada zona i de cada municipi són molt variades i 

complexes i les necessitats existents no són sempre les mateixes; és per això que es fa 

necessari arribar a un pacte entre el nou marc de planificació que aporta el PECCat i 

cadascuna de les realitats locals. Així doncs, el Pla Local d’Equipaments Culturals 

(PLEC) esdevé una eina de governança que estableix el diàleg entre les directrius 

determinades pel PECCat i la realitat del municipi en concret, per tal d’arribar a un 

consens emmarcat en el nou context de planificació global sense obviar les 

especificitats i les necessitats locals. 

Per tal d’aconseguir-ho, el PLEC té la funció de concretar quina és la situació real dels 

equipaments culturals del municipi i quines són les necessitats específiques de cada 

àmbit i sector. S’espera que funcioni com un instrument de planificació per Girona 

capaç d’ordenar la funció dels espais que es troben en projecte i de resoldre els dèficits 

existents per acabar de perfilar una xarxa d’equipaments culturals que respongui a les 

necessitats de la ciutadania. 

L’elaboració del Pla és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona que, juntament amb el 

Pla Estratègic de Cultura, s’emmarquen en les línies estratègiques 2,6 i 7 del Pla de 

mandat 2007-2011. La seva realització ha comptat amb el suport de la Subdirecció 

General d’Equipaments Culturals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

de la Generalitat de Catalunya. 
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1.2. Estructura del Pla 

El Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona s’estructura bàsicament en dos grans 

blocs: el diagnòstic i el pla d’actuació. El diagnòstic s’ha realitzat amb la voluntat de 

detectar tant les potencialitats com les febleses del mapa d’equipaments culturals 

actual de Girona amb l’objectiu final d’establir una estratègia de treball. Una estratègia 

pensada des de les necessitats culturals actuals, però també a partir d’una aposta clara 

per la capacitat de generar-ne de noves a partir de la xarxa d’equipaments. 

Els continguts del diagnòstic s’estructuren en dos grans apartats:  

El context 

El diagnòstic de la realitat dels equipaments culturals parteix de l’anàlisi prèvia del 

context social i cultural en què es situen. Així, s’aborden tant les característiques 

bàsiques de situació i accessibilitat del territori o els indicadors que situen la realitat 

socio-demogràfica del municipi, com la determinació de la seva realitat cultural.  

Els equipaments culturals de Girona 

Un cop situat el marc previ, s’entra a analitzar la realitat dels equipaments culturals, 

en un sentit més estricte. Per a dur a terme el diagnòstic d’aquesta realitat 

s’elabora una fotografia de la situació actual a partir de quatre perspectives 

d’anàlisi:

1. La situació actual dels equipaments culturals del municipi. 

2. La situació dels equipaments culturals de Girona en relació als 

estàndards del PECCat. 

3. Les accions de planificació desenvolupades al municipi amb incidència 

sobre el mapa d’equipaments culturals. 

4. Els dèficits existents i les oportunitats de futur.  
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Per la seva banda, la segona part del Pla defineix l’estratègia de futur. Parteix del 

diagnòstic per fer propostes d’inversió per a l’acompliment del PECCat i al mateix 

temps incorpora actuacions de millora de la xarxa d’instal·lacions actuals. Per fer-ho, 

es té especialment en compte el criteri de viabilitat de les actuacions plantejades i es 

quantifiquen les inversions en termes constructius i de gestió dels equipaments.    
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1.3. Plantejament conceptual del Pla 

Com ja s’ha dit, la finalitat del PLEC és la d’ordenar, racionalitzar i rendibilitzar els 

equipaments culturals de Girona. Això pot significar tant millorar l’estat de determinats 

equipaments, proposar nous usos o canvi d’usos, o bé inversions en nous 

equipaments.  

En aquest sentit, la seva elaboració ha partit dels següents criteris:  

El PLEC desenvolupa el PECCat. El PLEC és una eina de 

desenvolupament del PECCat a escala local, que ha de ser capaç de 

modular i definir la dotació d’equipaments culturals que li correspon al 

municipi a partir de l’anàlisi de la realitat concreta. Per això, l’objectiu 

primordial del pla és el de concretar les actuacions que es deriven del 

PECCat per assegurar que Girona disposi d’una xarxa d’instal·lacions 

culturals adequada. 

El PLEC concreta les actuacions en equipaments del Pla Estratègic 

de Cultura. El Pla Estratègic de Cultura de Girona (aprovat l’any 2010) 

marca el full de ruta per a la cultura de la ciutat en els propers anys i en 

defineix el seu desenvolupament estratègic a partir d’un diagnòstic acurat 

de la realitat cultural. En matèria d’equipaments, l’estratègia del Pla 

Estratègic apunta actuacions, que el PLEC s’encarrega d’especificar 

tècnicament, quantificant-les i temporalitzant-les dins el marc de planificació 

del PECCat.  

El PLEC recull la singularitat del municipi. Tot i que a través del 

PECCat s’estableix un marc de referència comú, el PLEC recull les 

singularitats del municipi tant des de la perspectiva de la seva tradició, 

dinàmica i/o estratègia cultural com des de la del context territorial en el 

qual actua. 
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El PLEC parteix d’un model cultural de municipi. Basant-se en un 

model cultural de municipi, el pla d’equipaments aporta estratègies 

d’actuació en els equipaments que contribueixin a fer-lo possible i que 

ajudin a la dinamització cultural de la població. 

El PLEC no és un inventari. El pla inclou l’inventari d’equipaments però 

és molt més que un simple inventari. 

El PLEC és una eina tècnica. De la mateixa manera que un pla 

d’urbanisme és una eina tècnica ho és el pla d’equipaments. En cap dels dos 

casos, però, això no significa que no hi hagi unes definicions polítiques 

sobre el model cultural del territori. El que cal resoldre tècnicament és 

l’adequació del model a les necessitats i a les propostes. 

El PLEC planifica a llarg termini. El pla treballa amb un escenari de 

planificació de deu anys (2010-2020), corresponent al període de 

desplegament del PECCat. Cal tenir en compte que el pla implica inversions 

importants, que no poden ser resoltes de forma immediata, de manera que 

es planifiquen per assegurar la viabilitat i sostenibilitat de la política futura 

d’infraestructures culturals. 

Els equipaments inclosos en el PLEC són els públics i semipúblics.

En l’anàlisi de la realitat s’inclouen tots els equipament culturals que són de 

titularitat pública (de qualsevol administració) i els que tenen un ús de 

caràcter públic. 

El punt de partida són els equipaments existents. El PLEC no és 

exclusivament un pla d’inversions en nous equipaments, tot i que també 

inclogui aquesta dimensió. El pla assenyala línies d’actuació a curt i llarg 

termini i marca un calendari d’aplicació per millorar el funcionament i la 

infraestructura dels equipaments existents. 
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Planificació no equival a rigidesa. Tot i que el PLEC té la vocació de 

definir unes actuacions a mig i llarg termini, això no significa que no hi hagi 

possibilitats de corregir el que s’ha planificat en funció dels canvis de 

context. Per tant, cal entendre el PLEC com un full de ruta actualitzable.
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1.4. Metodologia 

Per l’elaboració del Pla d’Equipaments Culturals de Girona s’han combinat tècniques 

d’aproximació a la realitat actual tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu a fi de 

respondre a les necessitats de tot el procés. De manera sintètica aquestes han estat 

les tècniques utilitzades: 

Explotació de fonts i registres: anàlisi de les dades estadístiques tant 

d’activitat cultural com les sociodemogràfiques existents.  

Anàlisi de fonts secundàries: s’ha analitzat documentació aportada sobre 

l’activitat de la Regidoria de Cultura i els diversos equipaments. A més s’ha 

analitzat el Mapa de Lectura Pública, el PGOU, el pressupost, els plànols dels 

equipaments o el Pla Estratègic de Cultura de Girona, entre d’altres.  

Visites tècniques als equipaments: s’han realitzat visites als equipaments 

culturals de Girona per tal de conèixer-los de primera mà i analitzar les 

característiques de les instal·lacions, les condicions de programació a cada 

espai i les potencialitats i necessitats de cara al futur.  

Espais de reflexió i participació amb els agents culturals: el procés 

d’elaboració del PLEC ha coincidit en el temps amb l’elaboració i aprovació del 

Pla Estratègic de Cultura de Girona, que ha comptat amb la participació d’un 

bon nombre d’agents de la realitat cultural gironina.  

En aquest sentit, fruit del document final del Pla Estratègic de Cultura i dels 

diversos espais de participació endegats per a la seva elaboració (reunions del 

Consell de les Arts i la Cultura de Girona, debats en 7 taules d’àmbit i una 

jornada participativa oberta a tota la ciutadania) s’han recollit reflexions i 

propostes en relació als equipaments culturals de la ciutat que el PLEC pren en 

consideració.



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
1. Introducció 

ICC consultors 13

Reunions de coordinació i treball tècnic: durant l’elaboració del pla s’han 

realitzat reunions de seguiment amb els responsables tècnics i polítics de la 

Regidoria de Cultura, per tal d’assegurar l’avenç dels treballs i el bon 

desenvolupament dels mateixos.  



2. CONTEXT 
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2.1. Territori i població 

2.1.1. Territori 

a. Situació i comunicacions 

Girona, capital de província, és un municipi de dimensions mitjanes, de 96.188 

habitants i 39 quilòmetres quadrats. Tanmateix, l’anàlisi territorial que cal fer de la 

ciutat sobrepassa els seus límits administratius ja que la seva àrea d’influència és la 

que en determina la seva realitat. En efecte, parlar de Girona, actualment, és fer-ho 

d’una realitat metropolitana que supera els límits administratius municipals, parlar 

d’una població d’un entorn urbà de 149.310 habitants (si es comptabilitzen únicament 

les poblacions dels municipis que limiten amb Girona, tot i que l’àrea d’influència es 

podria considerar més àmplia: Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter; Celrà, Juià; Quart; 

Fornells a de la Selva, Vilablareix, Salt i Sant Gregori). 

La dinàmica social, econòmica i cultural gironina és, de forma evident, de caràcter 

metropolità. Ara bé, aquesta evidència encara no ha trobat una resposta suficient en 

l’organització administrativa de l’àrea metropolitana. En efecte, es pot afirmar que la 

Girona real no es troba reflectida en l’estructura administrativa que la gestiona i això és 

un dèficit important a l’hora d’emprendre projectes que responguin a aquesta lògica 

metropolitana. 

Aquesta realitat metropolitana, però, sí que compta amb una clara visualització en el 

sistema de mobilitat públic. En efecte, des del 2008 existeix un Sistema de Tarifari 

Integrat impulsat i gestionat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de 

Girona. Aquest sistema, a més d’abaratir costos i aconseguir incrementar el volum de 

persones que es mouen en transport públic, ha permès visualitzar aquesta realitat 

supramunicipal. Per altra banda, la xarxa ferroviària que connecta, actualment, Girona 

amb municipis de l’entorn està orientada a desplaçaments de recorregut mitjà i llarg. 

En aquest sentit, un pas endavant serà l’aplicació del Pla de Viatgers de Catalunya 

2008-2012, que preveu la dotació d’un servei de rodalies per a Girona que aprofitarà 

les infraestructures existents i connectarà amb Figueres cap al nord i amb Maçanet cap 
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al sud. Tot plegat indica que la tendència, des de la perspectiva de la mobilitat, està 

clarament orientada a teixir l’àrea d’influència urbana de la ciutat.  

Figura 1. Situació geogràfica de Girona i àrea metropolitana.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de Catalunya. 

L’exercici de la capitalitat de Girona en el seu entorn immediat es troba reforçat per la 

seva situació geogràfica estratègica en els sistemes de comunicació i mobilitat del país. 

La ciutat està connectada amb la resta del país a través d’infraestructures com l’AP7, 

l’A2 o l’Eix Transversal, pel què fa a la mobilitat rodada, i la connexió ferroviària amb 

Barcelona i França. Un posicionament i connectivitat externa, que en breu es veurà 

molt reforçada amb l’arribada del tren d’alta velocitat. 

De la mateixa manera, durant els últims anys s’ha produït un important salt qualitatiu 

de posicionament estratègic de Girona gràcies a l’activació de l’Aeroport, amb més de 

cinc milions d’usuaris anuals, que ha permès connectar Girona amb la resta del món.  
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b. Morfologia urbana  

El terme municipal de Girona té avui en dia una superfície de 39,1 km², fruit de les 

successives incorporacions dels pobles veïns. El 1962 Girona va agregar Santa Eugènia 

de Ter (1,2 km²), Sant Daniel (14,7 km²) i Palau-sacosta (6,00 km²) i anys més tard, 

el 1974, va fer el mateix amb les entitats de Domeny, Sant Ponç de Fontajau i de 

Taialà (que pertanyien a Sant Gregori) i amb el poble de Campdorà (que fins aleshores 

pertanyia a Celrà). El terme va arribar a tenir una extensió de 49 km2 a causa de 

l’annexió el 1974 de Salt (6,4 km2) i el 1976 de Sarrià de Ter (4,2 km2), però tots dos 

municipis van aconseguir novament la independència el 1983. 

L’estructura urbana de Girona està fortament determinada per dos factors. D’una 

banda, la seva orografia: el fet d’estar travessada per quatre rius (el Ter, el Galligants, 

l’Onyar i el Güell) a partir d’un emplaçament primitiu a la part més alta n’ha configurat 

una estructura allargassada, amb limitacions d’expansió. De l’altra, la configuració 

actual s’explica pel seu caràcter monumental i per la importància històrica dels 

diferents processos constructius: des del creixement i desenvolupament dins el recinte 

emmurallat, fins a l’expansió en Eixample (1897) o el creixement modern de la ciutat a 

la riba esquerra de l’Onyar. 

La ciutat de Girona es pot dividir en vuit barris: el Centre, l’Eixample, Montjuïc, Mas 

Xirgu i els barris Nord, Sud, Est i Oest. Al mateix temps, cadascun d’ells, integren 

sectors de població que, en alguns casos (especialment en els barris amb nuclis 

clarament diferenciats), són les unitats de referència per a l’ordenació i planificació de 

les estructures de serveis.
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Figura 2. Estructura urbana: sectors i barris de Girona.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial de l’Ajuntament de Girona. 
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2.1.2. Població 

a. Evolució 

L’evolució de la població de Girona, aquesta última dècada, està clarament 

caracteritzada pel creixement. Així, entre l’any 1999 i el 2009, com es veu en el 

següent gràfic, la població ha crescut en 23.506 habitants, situant-ne el nombre en un 

màxim històric de 96.188 persones1. Val a dir que si es tenen en compte les dades de 

l’àrea metropolitana (municipis limítrofs) el creixement ha estat de 38.942 habitants 

sumant-ne un total de 149.310.  

En concret, s’ha produït un augment de població a la ciutat de Girona de més d’un 

32% al llarg de la última dècada. El màxim increment anual de població es va donar 

l’any 2003 amb un ritme del 5% i des del 2005 el ritme es redueix fins situar-se l’any 

2009 en 1,8% anual. Tot i això, el creixement de població és, en termes generals, 

constant i estable. 

Gràfic 1. Evolució de la població de Girona 1999-2009. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

1 La xifra a 1 de gener de 2011 és de 96.899 habitants. 
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La corba del Gràfic 2 mostra clarament com el creixement de població s’ha produït 

especialment pel saldo migratori –diferència entre la població que arriba a viure a 

Girona i la que marxa-. Les corbes de saldo migratori i de creixement discorren de 

forma paral·lela, mentre que el saldo natural –diferència entre naixements i 

defuncions- aporta un volum de població creixent i estable però de magnitud inferior.  

Gràfic 2. Caracterització del creixement poblacional de Girona 2000-2008.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Una mirada als àmbits territorials superiors permet comprovar com el creixement de 

població de Girona, que ha estat molt remarcable la última dècada (amb creixements 

quinquennals entorn al 15%), es situa lleugerament per sota de l’evolució de la resta 

de l’àrea metropolitana i molt per sobre de la dinàmica catalana (la qual supera en més 

de 5,5 punts en el període 2004-2009). Per tant, tot i que el creixement de població ha 

estat general a tot el país, cal remarcar que a Girona i la seva àrea metropolitana 

aquest ha estat més accentuat.  
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Gràfic 3. Evolució de la taxa de creixement. Comparació creixement poblacional de Girona, 
àmbit metropolità i català.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Pel què fa als sectors de la ciutat, el creixement de població més elevat s’ha donat a 

Santa Eugènia, seguit del sector Sud, amb un 23,8% i un 18,6% respectivament. 

També es situen per sobre de la mitjana de creixement de la ciutat els sectors de l’Est, 

i l’Eixample.   
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Figura 3. Creixement relatiu de població 2004-2009 per barris. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de Girona i d’IDESCAT.
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b. Distribució territorial

En termes de distribució, l’Eixample i Santa Eugènia són els barris amb un major volum 

d’habitants i concentren, en conjunt, gairebé el 60% del total. En el sentit oposat, els 

barris amb un pes poblacional menor són l’Est, el Nord, Montjuïc i Mas Xirgu, que no 

superen el 5%. 

Taula 1. Distribució territorial de la població de Girona per barris. 2009. 

Sectors Nombre
d’habitants 

Percentatge
sobre el total 

Eixample 41.073 42,56%

Santa Eugènia 16.241 16,83%

Sud 9.859 10,22%

Centre 9.076 9,40%

Oest 8.731 9,05%

Est 4.809 4,98%

Nord 3.988 4,13%

Montjuïc 2.698 2,80%

Mas Xirgu 24 0,02%

Desconeguts 5 0,01%

Total 96.504 100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de Girona i d’IDESCAT.
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c. Estructura d’edats

La piràmide d’edats de la ciutat de Girona mostra com el creixement de població ha 

provocat, també, canvis en la seva estructura. Les diferències més importants entre 

2000 i 2009 es donen en les franges d’edat entre els 25 i els 39 anys, que han guanyat 

pes sobre el total de població (l’any 2000 eren el 20,96% de la població i el 2009 

representen el 28,42%). Per contra, les franges d’edat entre els 10 i els 24 anys tenen 

un pes menor l’any 2009 respecte l’any 2000 (ha disminuït gairebé un 1%) un fet que 

queda compensat per un increment dels menors de 10 anys en un percentatge similar.  

Per tant, responent a la piràmide es podria parlar d’un cert creixement de la base de la 

població de Girona directament en relació amb el predomini del pes dels adults majors 

de 25 anys. Recollint aquest fet és de preveure que es produirà un creixement de la 

població infantil ja que el gruix de la piràmide se situa en aquella població que 

acostuma a presentar índexs de fertilitat més elevats. Aquest fet segurament està 

influït per l’arribada de nova població procedent de la immigració amb fills que es 

concentren en aquesta franja d’edat.  

També cal fer referència a la major esperança de vida femenina que es reflecteix en 

les diferències en el vèrtex de la piràmide. Així, mentre la divisió del pes entre sexes  

pel global de la població el 2009 és pràcticament d’equilibri, quan s’analitza les 

persones majors de 70 anys la diferència entre sexes és important: els homes 

representen el 38,6% i les dones el 61,64% d’aquesta franja.  
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Gràfic 4. Piràmide d’edats. Comparativa 2000-2009. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Com s’ha vist en l’anàlisi de la piràmide d’edats, Girona incrementa considerablement 

el pes poblacional de la franja d’edat de 18 a 64 anys en relació a l’any 2000. 

Concretament, es produeix un augment del 2,8%, mentre que la comarca augmenta 

un 1,7% i al global català en un 0,4%. Aquest fet pot explicar-se pel procés migratori 

que s’accentua en aquestes franges d’edat. Tanmateix, la població de més de 65 anys 

ha perdut pes el conjunt del territori (un 2,3% a Girona, un 2,2% al gironès i un 1% al 

global català).  
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Taula 2. Evolució del pes de la població menor d’edat i major de 65 anys. 

Àmbit 
territorial Tram d’edat 2000 2009

Menors d’edat 19,6% 19,1%

18 a 64 anys 64,9% 67,7%Girona

65 o més 15,4% 13,2%

Menors d’edat 18,1% 19,1%

18 a 64 anys 64,2% 66,0%Gironès

65 o més 17,7% 15,5%

Menors d’edat 17,0% 17,7%

18 a 64 anys 65,7% 66,1%Catalunya

65 o més 17,3% 16,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Al Gràfic 5 es mostra com l’índex de creixement poblacional de Girona2 ha crescut 

lleument en els últims anys. L’anàlisi de l’índex de creixement de Girona mostra una 

tendència a l’equilibri poblacional. Com ja s’apuntava anteriorment a l’anàlisi piramidal 

de l’estructura d’edats, aquesta tendència a l’equilibri porta a una tendència a 

l’estructura rectangular de la piràmide.  

Gràfic 5. Índex de creixement poblacional de Girona.  
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Font: Ajuntament de Girona - Observatori de Girona. 

2 Índex de creixement = pobl. 0-14anys / pobl. 15-29 anys.   
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d. Procedència i nacionalitat

Entre la població que viu a la ciutat de Girona, un 44,1% ha nascut a la pròpia 

comarca; un 21,9% a l’estranger, un 18,6% ho ha fet en una altra comarca; i un 

15,5% a la resta de l’Estat. El percentatge de població nascuda a l’estranger, és 4,5 

punts superior a la mitja catalana, i coincident a la mitjana de la comarca del Gironès. 

Per contra, el pes de la població nascuda a la resta de l’Estat és un 4,7% menor a la 

mitjana catalana. En aquest sentit, es podria concloure que Girona ha estat més 

receptora de la immigració externa dels últims anys que de la immigració interna dels 

anys 60 i 70.  

Gràfic 6. Població segons el lloc de naixement. 2009. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

En efecte, l’arribada de la immigració interior ha caracteritzat el canvi en l’estructura 

poblacional gironina3. A la ciutat, l’any 2000 només el 6,3% de la població tenia 

nacionalitat estrangera. Aquest percentatge creix fins al 20,7% l’any 2009. En valors 

absoluts, 19.885 ciutadans de nacionalitat estrangera. 

3 Cal tenir en compte que el Gràfic 6. es refereix al lloc de naixement i no a la nacionalitat, fet que explica les 
diferències de valor entre una variable i una altra.  



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
2. Context 

ICC consultors 28

Al Gràfic 7 es pot comprovar com l’evolució de la població de nacionalitat estrangera 

també ha tingut un creixement notable al conjunt del territori català. Cal fer notar, 

però, que el percentatge d’immigració és més elevat a Girona i a la seva comarca. Tot i 

això, l’evolució dels últims 9 anys ha tingut un creixement similar al global del territori 

català. A Catalunya, la població estrangera ha crescut 13 punts en relació al 2000, la 

comarca del Gironès ha tingut un increment de 15 punts i Girona ha augmentat 14,4 

punts.

Gràfic 7. Evolució de la població de nacionalitat estrangera entre 2000 i 2009. En percentatges 
sobre el total de població. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Com es pot observat al Gràfic 8, la població estrangera resident a Girona prové 

majoritàriament de l’Àfrica (28%), Amèrica del Sud (23%) i de la resta de la Unió 

Europea (21%). Menys important, en proporció, és la que té nacionalitat d’algun país 

de la resta d’Europa (6%), d’Àsia i Oceania (6%). Certament, es pot afirmar que la 

població immigrada no respon a un únic perfil sinó que és força diversa.  
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Gràfic 8. Nacionalitat de la població estrangera. Girona 2009.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Pel què fa a la distribució interna de la població estrangera, aquesta es troba 

concentrada majoritàriament als sectors de Santa Eugènia, Nord i Centre, essent els 

dos primers els que han protagonitzat creixements de població més remarcables els 

últims anys (Figura 4). Per tant, es pot concloure que aquest creixement ve 

determinat, en gran mesura, pel procés migratori.  
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Figura 4. Pes de la població nascuda a l’estranger per barris. 2009.   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Girona: l’Observatori de Girona i de l’IDESCAT. 
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e. Mobilitat espacial de la població 

L’estructura territorial i econòmica de Girona, que com s’ha apuntat anteriorment està 

determinada per una realitat metropolitana, determina un elevat índex de mobilitat 

espacial de la població, ja sigui per motius laborals o d’estudis. Així, les dades al 

respecte que aporta l’Institut d’Estadística de Catalunya corresponents a la mobilitat 

obligada per a l’any 2001, constaten que cada dia es generen 10.560 desplaçaments 

cap a l’exterior de la població.  

Aquesta xifra és inferior als 17.013 desplaçaments que tenen origen fora del municipi i 

destí a Girona, fet pel qual es pot dir que es registren més entrades que sortides i que, 

per tant, el saldo de moviment espacial és positiu.   

Figura 5. Mobilitat obligada per motius de treball i estudis a Girona. 2001.    
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Total generats 35.540  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
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f. Població flotant o estacional 

Més enllà del creixement de població experimentat durant els últims anys, cal tenir en 

compte la quantitat de persones que són a Girona de manera temporal (població 

estacional). Aquesta dada (Taula 3) -segons els càlculs de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya i l’estimació realitzada per al present estudi per a les dades de 2009- indica 

que la població equivalent a temps complert a l’any de Girona és superior a la població 

real, amb una diferència estacional de 5.676 persones respecte el total.  

Taula 3. Població equivalent a temps complert a l’any de Girona.

Any Població real Població
total ETCA4 Diferencial

2003 81.220 86.013 4.793

2009 96.188 101.864 5.676

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i estimació pròpia per a l’any 
2009.

4 Població equivalent a temps complert anual. 
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g. Projecció de població 

L’Institut d’Estadística de Catalunya disposa de càlculs estadístics en relació a la 

projecció de creixement poblacional de la comarca del Gironès per al període 2021-

2041 (base 2008), que permeten realitzar una extrapolació orientativa sobre el 

creixement de Girona durant l’escenari d’aplicació del PECCat (2010-2020). 

Prenent com a referència el pes poblacional del municipi sobre el total comarcal l’any 

2009, les dades (Gràfic 9) posen de manifest que el municipi se situarà l’any 2020 a 

l’entorn dels 109.000 habitants. 

Gràfic 9. Projecció de creixement poblacional de Girona (2010-2020). Base 2009.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
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2.2. Realitat cultural 

2.2.1. El Pla Estratègic de Cultura de Girona 

El passat mes de desembre l’Ajuntament de Girona va presentar el Pla Estratègic de 

Cultura de la ciutat, fruit d’un procés d’elaboració d’un any de durada que va comptar 

amb l’impuls del Consell de les Arts i la Cultura de Girona (CACGi) i es va vertebrar en 

un treball de debat conjunt amb els agents culturals del municipi (32 entrevistes, 14 

reunions sectorials i una jornada participativa oberta, entre d’altres). 

En aquest sentit, al pla no només es parla de l’Ajuntament i les entitats consolidades, 

sinó que també es tenen en compte els creadors, els grups informals, les empreses...  

Per tot plegat, el Pla Estratègic de Cultura de Girona marca un horitzó i un full de ruta 

per a la cultura de la ciutat en els propers anys.     

a. Els recursos culturals i els reptes de futur 

El diagnòstic del Pla Estratègic de Cultura constitueix una eina indispensable per al 

coneixement de la realitat cultural gironina, a partir d’una extensa anàlisi qualitativa i 

quantitativa de la mateixa i dels diferents sectors que la conformen. Evidentment, la 

proximitat temporal del PLEC amb el Pla Estratègic de Cultura fa que calgui aprofitar i 

donar per bones les reflexions i les anàlisis que en ell s’hi inclouen. En aquest sentit, a 

continuació se’n reprodueixen de forma sintètica els principals elements de diagnòstic5:

En relació als recursos culturals:   

Els agents de la cultura. Girona disposa d’una important riquesa en nombre i tipologies 

d’agents que protagonitzen la seva realitat cultural. Des de l’àmbit públic, a més de 

l’Ajuntament, altres administracions superiors s’han implicat en projectes estratègics per la 

cultura de la ciutat. Per altra banda, des de l’àmbit privat existeixen importants iniciatives 

que doten a la ciutat d’una activitat rica i diversa. Per tant, cal parlar d’un sistema complex, 

amb protagonismes diferents, que si bé mostra algunes dificultats de coordinació, també té 

exemples amb els quals es demostra que un compromís comú porta a importants projectes 

per al desenvolupament cultural (Temporada Alta, El Canal, Casa de Cultura, etc.). 

5 El diagnòstic complet es troba publicat en format digital al web del Pla Estratègic de Cultura de Girona. 
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La relació Ajuntament-sector de la cultura. Una de les funcions del Consell de les Arts 

i la Cultura de Girona és, precisament, actuar de corretja de transmissió entre el sector de 

la cultura i l’Ajuntament. L’aposta per aquest tipus d’organisme, que a Girona té una llarga 

trajectòria des de la creació l’any 2000 del comitè impulsor del CACGi, s’està estenent per 

tot el territori català com una bona fórmula. Tot i així, hi ha aspectes importants a millorar 

en el futur, com ara la dotació en recursos o la capacitat prescriptiva, per tal que el CACGi 

avanci en totes les seves funcions. Per altra banda, també en la relació establerta entre 

l’Ajuntament i el sector cultural a través de suports econòmics (amb subvencions i 

convenis), cal afirmar que, malgrat que la dotació sigui important (sobretot en convenis i no 

tant en subvencions), els diferents sectors reclamen que aquesta s’incrementi. 

Dotació en equipaments culturals. Gràcies a la inversió municipal, a la d’altres 

administracions i a l’aposta de la iniciativa privada, Girona compta amb una dotació 

d’equipaments culturals molt superior a la de municipis de dimensions similars. En efecte, 

encara que es pot assenyalar alguna mancança que milloraria la situació (un espai de mitjà 

format per a la música o la millora d’algunes instal·lacions), Girona presenta un mapa molt 

complet pel que fa als equipaments bàsics (escènics, bibliotecaris, patrimonials, musicals, 

de proximitat) que s’han de completar amb les actuacions a l’antiga fàbrica La Marfà (en 

rehabilitació) o al Cinema Modern. Però a més, compta amb equipaments de capitalitat en 

funcionament (Auditori-Palau de Congressos) i projectats (El Bòlit, Nova Biblioteca 

Provincial, Casa de Cultura, Caixafòrum). 

Nou pol cultural. Les actuacions projectades entorn del Parc del Migdia, amb la nova 

Biblioteca Provincial, i el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona dibuixen un nou pol 

cultural a la ciutat que, conjuntament amb l’actuació a la fàbrica de La Marfà (a Santa 

Eugènia) seran exemples de com els equipaments culturals de centralitat tenen un 

important impacte en la cohesió territorial i les dinàmiques urbanes. 

Els sectors culturals, diferents realitats. Els diferents sectors de la cultura mostren 

graus de desenvolupament i de cohesió interna força diferenciada. Mentre que sectors com 

el de les Arts Escèniques compta amb estructures molt sòlides al voltant de Temporada Alta 

o d’iniciatives privades com la Sala La Planeta, en la resta de sectors es troben a faltar 

projectes estructurants i cohesionadors.  
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En relació a dinàmiques de caràcter general: 

Capitalitat/Projecció. Girona compta amb importants projectes i equipaments que, en 

els últims anys han reforçat la seva imatge de capitalitat cultural (Temporada Alta, Auditori 

- Palau de Congressos, Festival de Músiques Religioses i del Món, Temps de Flors, Fires) i 

amb projectes que encara la consolidaran més (Biblioteca Provincial, Bòlit, Centre d’Art 

Contemporani. Girona, Casa de Cultura). Però, a més, la seva capitalitat respon a una 

millora de la connectivitat rodada, ferroviària i aèria, al paper de la Universitat de Girona, a 

un entorn patrimonial ben conservat i atractiu per al turisme cultural, a una oferta 

gastronòmica reconeguda, al paper de creadors i intel·lectuals de la ciutat, etc. Tot plegat 

dóna una imatge externa d’una ciutat de cultura. 

La proximitat. Durant l’última dècada, Girona ha consolidat una estructura d’equipaments 

i d’activitats que donen compte d’un important avenç en la política cultural de proximitat. 

Els exemples més remarcables d’aquesta dinàmica són: l’extensió i consolidació de l’oferta 

de biblioteques públiques i de centres cívics, que situen la cultura com un element central 

de la seva funció de cohesió social, la proliferació de festes majors i  activitats culturals als 

barris al llarg de tot l’any mostren l’important dinamisme associatiu i cultural de tots els 

extrems de la ciutat. 

El diàleg entre contemporaneïtat i memòria. Mentre que per una banda Girona ha 

consolidat una important oferta patrimonial (tant arquitectònica com de museus i arxius), 

per l’altra, ha aconseguit incorporar llenguatges cada cop més contemporanis a la seva 

programació cultural (Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, Escena Plural, etc.). 

Les escales: de l’amateurisme a la professionalitat. Girona es caracteritza per, en un 

entorn de reduïdes dimensions, mostrar una diversitat molt important de realitats entre 

aquells que estan protagonitzant la seva vida cultural. Una diversitat de difícil gestió ja que, 

al costat d’estructures professionalitzades i de creadors de reconegut prestigi, sorgeixen 

iniciatives de caràcter amateur i semiprofessional que requereixen un major reconeixement 

i suport. 

La imatge d’una ciutat creativa. En una ciutat que es projecta i que en molts casos es 

presenta com un entorn patrimonial, per tant, com un entorn per ser observat i gaudit, es 

fa difícil trobar escletxes per donar una imatge de ciutat creativa i dinàmica. Tot i així, cada 

cop l’escletxa és més gran gràcies a la consolidació de projectes i al talent creatiu existent a 

la ciutat i al territori. 
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El reflex de la diversitat. Actualment, ni en l’activitat cultural ni en el públic assistent de 

forma majoritària a aquesta activitat s’ha aconseguit que la diversitat social que caracteritza 

la ciutat hi trobi un reflex amb tots els matisos que hauria de tenir. Per tant, en aquest 

camp  hi ha un important camí per recórrer.  

Els reptes de futur: 

A partir de la lectura del diagnòstic es defineixen una sèrie de reptes de futur als quals 

l’estratègia, que està per definir, caldrà donar resposta. Analitzant la trajectòria desenvolupada 

pels agents públics i privats de la cultura de Girona es poden trobar algunes respostes a la 

majoria d’aquests reptes, però, en qualsevol cas, cal continuar avançant per completar i 

aprofundir la definició de les propostes de futur.  

Posicionament i lideratge. Hi ha un repte important, de caràcter estructural sobre la 

posició que Girona vol ocupar a diferents nivells. En un moment en què l’Euroregió avança 

com a realitat territorial es fa necessari que Girona reforci i defineixi la posició que vol 

ocupar. A un altre nivell, també hi ha reptes en relació al reforç en el lideratge de l’entorn 

immediat (metropolità) i de les comarques gironines que caldria concretar en estratègies 

concretes.

La crisi econòmica. La crisi econòmica ha arribat quan a Girona, a diferència de moltes 

altres ciutats similars, ja es compta amb una xarxa d’infraestructures culturals sòlida i amb 

una dotació remarcable. Tot i així, segueixen havent-hi importants projectes per a 

desenvolupar que, malgrat l’escassetat actual de recursos, es valora que són necessaris per 

completar el mapa d’equipaments culturals de la ciutat. Però més enllà del repte que 

suposa acabar aquest mapa, s’ha mostrat arreu que l’aposta pel valor afegit i la creativitat 

és la millor resposta a la crisi econòmica. En aquest sentit, el repte passa per com se situa 

Girona en l’àmbit de les indústries creatives i els serveis d’alt valor afegit. 

De la capitalitat motor i de la proximitat. La capitalitat cultural i l’existència de 

projectes de gran dimensió han d’impregnar encara més la realitat cultural de Girona en el 

sentit que han de fer de motor del desenvolupament cultural de tota la societat en general i 

de cada sector en particular. Per tant, cal reforçar els vincles entre els elements de 

capitalitat i el seu entorn. Per altra banda, reforçar les polítiques de proximitat pot suposar 

la consolidació d’un entorn cultural cada cop més propici per acollir projectes de capitalitat. 
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Creativitat. La capacitat creativa que hi ha a Girona es manifesta a través dels projectes 

artístics dels seus creadors. Tot i que hi ha espais que tenen la funció de reforçar i divulgar 

aquesta capacitat, calen millores en les condicions i en els suports per donar resposta als 

reptes de la creativitat. 

Accés a la cultura. L’accés a la cultura no es dóna només per la dotació d’equipaments o 

una bona oferta de programació, sinó per la capacitat de trencar les barreres que existeixen 

per aquest accés. En aquest sentit, mentre que s’ha avançat amb projectes com el Carnet 

Cultural, encara hi ha reptes importants per tal que la diversitat social de Girona quedi 

reflectida en el públic i entre els usuaris dels serveis culturals. 

Nou mapa d’equipaments. Les noves actuacions en equipaments que transformaran el 

mapa cultural de la ciutat suposen també nous reptes per a les instal·lacions existents. Així, 

els reptes passen per la coordinació entre equipaments (públics de diferents 

administracions i privats) i en la redefinició, si s’escau, del paper que estan desenvolupant 

alguns dels equipaments actuals atesa la nova realitat. 

Interlocució amb el sector de la cultura. El repte principal en aquest cas és reforçar el 

Consell de les Arts i la Cultura de Girona (CACGi) com a espai estructurador del diàleg 

cultural de la ciutat. 
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b. Estratègia 

Com s’ha dit, el Pla Estratègic de Cultura constitueix el marc de referència per a la 

política cultural de Girona durant els propers anys, introduint-ne els objectius i 

prioritats. El PLEC, per tant, s’elabora a partir dels mateixos objectius per garantir que 

funcioni com una eina al servei del desenvolupament cultural de Girona: 

Objectius generals: 

El Pla Estratègic de Cultura de Girona és l’instrument que permet formular i clarificar horitzons 

compartits per tots els agents culturals de la ciutat. És important que aquests horitzons es 

presentin de forma clara perquè, en gran mesura, tot el Pla gira entorn de l’assoliment dels 

objectius plantejats. En efecte, la definició d’aquests objectius és el que dóna major dimensió 

estratègica al Pla i ofereix una visió d’allà on es vol arribar: 

Amb el Pla s’avança cap a la idea de la ciutat creativa; la creativitat és un valor en la societat 

actual i Girona, per trajectòria i pel talent que existeix actualment, té les condicions necessàries 

per avançar cap a un model de ciutat creativa. Una ciutat que situa la creativitat com un dels 

seus principals valors en un doble sentit: per una banda, com a element per al 

desenvolupament econòmic d’alt valor afegit, i per l’altra, com a fonament de millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania que troba a la ciutat un espai d’expressió.  

L’estratègia definida amb el Pla i el seu desenvolupament suposa una manifestació del 

compromís de la ciutat amb el coneixement. Una ciutat universitària s’ha d’entendre com una 

ciutat del coneixement. Alhora també, una ciutat educadora fa una aposta per un model de 

desenvolupament. En aquest context, la cultura aporta un accent especial: l’emoció davant les 

expressions artístiques i el pensament contemporani. Per tant, l’aposta per l’educació i la cultura 

és l’expressió de la voluntat d’avançar cap a una societat on es garanteixen, des de la 

universalitat, els drets culturals i educatius, treballant des de l’excel·lència a tots els nivells. La 

cultura i l’educació són els instruments per tal de construir coneixement i per explorar les 

emocions.   

Així mateix, en un món globalitzat on és obligatori mirar l’entorn, Girona es vol oferir des de la 

seva catalanitat. En efecte, la catalanitat és un valor de la cultura que es fa a Girona. Un valor 

que la posiciona com un territori de desenvolupament de la cultura catalana i alhora com un 

entorn cultural singular amb alta capacitat de projecció. Perquè el sentit de la projecció cultural 

és l’aportació que des de Girona es fa al món, a la seva diversitat i riquesa cultural. Per altra 
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banda, en un món cada cop més en xarxa, la universalitat també es tradueix en la connectivitat 

amb la resta d’entorns culturals des de la cooperació, l’intercanvi i el desenvolupament 

compartit.

Finalment, amb el Pla, Girona es vol mostrar com una ciutat accessible, oberta i que facilita el 

desenvolupament dels projectes culturals i artístics. Una ciutat on l’activitat cultural i el 

dinamisme creatiu siguin un dels principals trets identificatius i, per tant, un element atractiu 

per a creadors i consumidors de cultura.  

Línies estratègiques: 

Línia 1. La cultura com a eix central del model de ciutat de Girona  

La cultura té avui dia una importància cabdal en el model de ciutat de Girona i protagonitza 

bona part de la seva vertebració interior i projecció exterior. En aquest sentit, a l’existència d’un 

bagatge cultural històric amb una base associativa activa, s’hi han sumat l’impuls de la iniciativa 

privada, esdeveniments singulars, la valorització i recuperació de la seva riquesa patrimonial i el 

creixement de la xarxa d’equipaments que han contribuït a consolidar la imatge de ciutat 

cultural de referència al context català. A més, es tracta d’una ciutat universitària, que ha 

demostrat capacitat d’obertura a l’exterior i que assumeix la capitalitat cultural del seu entorn.  

La centralitat de la cultura a la ciutat de Girona s’ha d’entendre des de diferents perspectives: 

simbòlica, de recursos que s’hi destinen i com a instrument de resposta als principals reptes de 

la ciutat.

La simbòlica fa referència a la construcció d’una imatge col·lectiva de ciutat on la cultura és un 

element definidor de la seva idiosincràsia formant part de la vida quotidiana de Girona. La dels 

recursos és la manifestació concreta de l’aposta que es fa tant des dels poders públics com des 

de les institucions privades per la cultura. Situar la cultura com a principal resposta als reptes 

de la ciutat té una relació directa amb les dues perspectives anteriors. Els reptes d’una ciutat 

com Girona són multidimensionals i complexos i fan referència a qüestions territorials, socials, 

econòmiques, educatives, etc. La pròpia elaboració d’un Pla Estratègic de Cultura en el sentit i 

dimensió que té l’actual ja posa de manifest la importància que es dóna a la cultura en la 

resposta a aquests reptes. D’alguna forma es pot parlar de la cultura com un factor que lidera 

la ciutat.
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Així, la cultura ha de desenvolupar un paper de centralitat en la Girona del futur, mitjançant 

una estratègia de desenvolupament cap a un determinat model de societat i de municipi. Seguir 

ocupant aquest espai de centralitat requereix, a més de l’expressió de voluntat, desenvolupar 

projectes que concretin en quins termes s’ocupa.  

Objectius:

Mantenir el pes dels recursos destinats a la cultura per part de l’Ajuntament (mantenir-lo al 

12 % com a mínim del pressupost municipal liquidat), la Diputació i la Generalitat i cercar-

ne de nous amb la implicació d’altres administracions i/o agents privats. 

Contribuir, des de la cultura, a la creació de noves centralitats urbanes (nous focus 

culturals) que aportin un major grau de cohesió territorial i generin nous fluxos que ajudin a 

cosir i fer permeable tot el territori de la ciutat i l’entorn. 

Augmentar la presència de la cultura a l’espai públic de la ciutat de forma que la cultura es 

“visqui” amb major intensitat a les places i els carrers de Girona. 

Desenvolupar estructures sòlides de gestió que permetin visualitzar la centralitat de la 

cultura, racionalitzin recursos i processos en la concreció de polítiques i fomentin el treball 

transversal.  
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Línia 2. Una ciutat que lidera el seu entorn cultural  

Girona és una ciutat que se situa en contextos diferents, l’immediat (metropolità i comarques 

gironines) i el de major dimensió (català, estatal i de l’Euroregió). En cadascun d’aquests 

contextos ha de desenvolupar un paper diferent i la cultura ha de tenir diferents graus de 

protagonisme.  

En molts aspectes ja es pot parlar de Girona com una ciutat que lidera un entorn, metropolità i 

de les comarques gironines, des de l’exercici de la seva capitalitat. Ara bé, aquest lideratge 

natural es pot reforçar amb l’expressió clara d’aquesta voluntat, amb la seva assumpció a partir 

de la pràctica concreta i amb la cultura com a eix bàsic.  

En marcs més amplis, català, la resta de l’Estat i en l’Euroregió, el tipus de lideratge sobre el 

qual cal treballar és diferent. Té a veure amb l’especialització i amb l’aportació que fa la ciutat 

en cadascun d’aquests contextos i en la seva projecció exterior. Per tant, un paper en la relació 

cooperativa amb la resta de nuclis importants del territori, aportant un nòdul singular en la 

xarxa de ciutats i entorns culturals que configuren cadascun dels contextos. Evidentment, 

l’exercici a realitzar en aquest àmbit és complex, donat que alguns dels lideratges ja estan 

assumits pels principals centres de producció cultural de cadascun dels àmbits territorials. 

Girona no ha de competir amb aquests centres, sinó que, des de la seva trajectòria i del valor 

afegit de la seva riquesa cultural, ha d’aconseguir un posicionament ferm i constructiu, amb una 

important aportació a Catalunya, la resta de l’Estat i en l’Euroregió. Val a dir que el nou mapa 

de la mobilitat vinculada a noves infraestructures, com el tren d’alta velocitat o el tren interurbà 

Flaçà-Aeroport, s’ha de tenir present com a generador de nous fluxos comunicatius i 

d’apropament físic, però també simbòlic, entre centres de producció cultural.  

El lideratge discursiu i políticoadministratiu és un factor clau a fi que Girona es posicioni com un 

enclavament important en l’entorn immediat i més llunyà. I, precisament, en l’àmbit de la 

cultura, els fonaments són prou sòlids perquè aquesta posició es pugui arribar a desenvolupar. 

Tanmateix, el seu sentit últim rau en aconseguir que la posició externa de Girona reverteixi en 

l’enriquiment cultural de la ciutat: liderar i projectar-se a l’exterior per tal de consolidar i fer 

créixer la cultura a l’interior.  

Objectius:

Apostar pels projectes escènics que tenen en l’Euroregió el seu marc de desenvolupament 

per reforçar la posició de lideratge de Girona i projectar-la com a ciutat de cultura.
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Assolir un nivell elevat de coordinació amb els municipis de l’entorn metropolità que permeti 

generar una programació conjunta, possibiliti integrar una xarxa d’espais escènics, 

expositius i biblioteques i, al mateix temps, faciliti la formació, la difusió de les activitats i la 

mobilitat dels públics.

Incrementar la relació dels projectes culturals de capitalitat de la ciutat (Festival Temporada 

Alta, Auditori, Bòlit. Centre d’Art Contemporani. Girona, Festival de Músiques Religioses i del 

Món, museus, etc.) envers el territori proper, entre sí i amb d’altres projectes de Catalunya.

Explorar estratègies de posicionament en sectors culturals que estan mostrant 

potencialitats, a partir d’una oferta singular i de qualitat.
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Línia 3. El desenvolupament cultural com un projecte compartit 

El sistema cultural de Girona és complex, caracteritzat per l’existència de múltiples agents 

públics i privats que desenvolupen la seva activitat a la ciutat. Ara bé, en el seu treball es 

detecten nivells de coordinació i de cohesió ben diferents que amaguen, alhora, realitats 

diverses. En aquest sentit, tota l’energia i la intel·ligència que es posa al servei de la cultura i de 

la ciutat es poden considerar com elements que sumen per al seu desenvolupament. Tot això 

des de la consideració que l’Ajuntament té una responsabilitat i un paper importants. 

Però per altra banda, parlar d’un projecte compartit vol dir superar la suma de les parts, vol dir 

pensar en el sistema cultural de Girona com una realitat única, un tot, en el qual cada agent 

desenvolupa un paper, amb més o menys complicitats amb la resta d’agents, però ho fa des de 

la consciència que està aportant un impuls al projecte cultural de la ciutat. Evidentment, perquè 

aquesta suma sigui efectiva calen espais de participació, coordinació i d’estructuració del 

sistema i, també, lideratges dins el propi sistema.  

Per això cal, en primer lloc, que tots els agents prenguin consciència que la coordinació i la 

complicitat en projectes compartits no només és positiva per a la cultura de la ciutat de Girona 

sinó que també ho és per al creixement de cadascun d’aquests agents. En segon lloc, també 

suposa acceptar, segons els casos, la redistribució del protagonisme i del lideratge. En tercer 

lloc, per assolir aquest grau de complicitat cal especificar un full de ruta i uns objectius comuns 

i, precisament, el Pla Estratègic és un instrument clau que dóna un marc d’actuació conjunt 

definit de forma participativa amb horitzons i estratègies clares de cara al futur.  

Objectius:

Impulsar nous mecanismes de coordinació intersectorial i intrasectorial, amb un paper 

central del CACGi, facilitant els canals de participació i interlocució dels sectors culturals 

amb l’Ajuntament i altres institucions. 

Crear nous sistemes de coordinació interadministrativa, amb estructures de funcionament 

de caràcter multilateral. 

Donar suport als sectors creatius i al teixit associatiu cultural de la ciutat aplicant els criteris 

d’actuació que deriven del present Pla Estratègic.  
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Línia 4. La cultura, una oportunitat de desenvolupament econòmic 

La millora de les comunicacions i una bona oferta han provocat que el turisme es vagi 

consolidant com un sector que aporta riquesa econòmica a la ciutat. Tot i així, cal continuar 

treballant amb l’objectiu de fer del turisme cultural un punt fort de la dinamització cultural i 

econòmica de la ciutat, de tal forma que Girona s’identifiqui amb un model de turisme de 

qualitat basat en el consum cultural i caracteritzat per les estades de coneixement i gaudi de la 

ciutat. En una ciutat de serveis, el valor afegit i l’atractiu que donen el patrimoni, els 

esdeveniments culturals, la gastronomia o el comerç són elements que cal tenir en compte en 

les estratègies de posicionament econòmic i de competitivitat. 

Però més enllà del binomi cultura-turisme, i en un context de crisi econòmica i del model 

productiu com l’actual, la creativitat i el valor afegit també són elements clau per a 

desenvolupar nous models de creixement en què la cultura pot generar impactes directes, 

indirectes i induïts en el teixit econòmic gironí.  

Des de la perspectiva de l’impacte directe la generació i consolidació d’una indústria cultural a la 

ciutat és un espai de treball que compta, actualment, amb un important recorregut. Girona 

disposa d’unes estructures professionals de producció cultural que han de ser la base del 

creixement d’iniciatives empresarials creatives a la ciutat.  

Per altra banda, els grans esdeveniments culturals tenen un important impacte econòmic 

indirecte a la ciutat (tot i que no se n’han fet valoracions concretes). L’atracció de públic que 

suposen alguns d’aquests grans esdeveniments generen un volum alt d’activitat econòmica.  

Finalment, el fet de ser un entorn creatiu i el fet de transmetre una imatge de ciutat cultural on 

el talent i l’excel·lència ocupen un espai important també s’ha de valorar en termes econòmics. 

Tot i que evidentment aquest impacte induït és més difícil de quantificar, el cert és que esdevé 

estratègicament interessant per al desenvolupament econòmic de la ciutat.  

També des de la perspectiva econòmica el sistema cultural gironí pot guanyar en eficiència, 

eficàcia i competitivitat. En aquest sentit, aplicar la mirada econòmica a l’estratègia cultural de 

la ciutat vol dir evitar duplicitats d’ofertes, aprofitar economies d’escala, prioritzar propostes en 

millor posició per al seu desenvolupament, afavorir la coordinació entre agents; en definitiva, 

aplicar criteri en la definició i funcionament del sistema.  



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
2. Context 

ICC consultors 46

Objectius:

Potenciar el turisme cultural com a factor de canvi del model turístic de la ciutat. 

Situar la cultura i les indústries creatives com a estratègia de desenvolupament econòmic  

reforçant la vinculació del sector amb projectes estratègics de la ciutat com el Parc 

Tecnològic i Científic. 

Aprofitar les eines de les noves tecnologies de la comunicació per generar noves 

dinàmiques de negoci i de promoció de les empreses culturals en xarxa a partir de les 

potencialitats que hi ha vinculades a creadors i professionals que ja treballen en aquest 

sentit.  



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
2. Context 

ICC consultors 47

Línia 5. La cultura al servei de la cohesió social  

La cultura és un factor clau per a la cohesió social i la política cultural, un instrument necessari 

per assolir-la. Aquesta centralitat de la cultura en la cohesió social mostra possibilitats de treball 

de cara al futur. Tot i que no es pot deixar de valorar la feina feta, sobretot en l’aposta pels 

equipaments culturals de proximitat o l’extensió d’activitats culturals als barris, segons es 

conclou en el diagnòstic, la cultura encara no ha explorat totes les seves possibilitats en la 

generació d’un entorn socialment cohesionat.  

El treball en aquest àmbit de la cultura té a veure amb l’exercici en igualtat de condicions del 

dret d’accés a la cultura, amb la possibilitat que sigui quina sigui la condició en què es troba la 

persona pugui desenvolupar tota la seva creativitat, i amb què a través de l’activitat cultural es 

generin xarxes socials sòlides i inclusives.  

L’accés a la cultura i, per tant, el seu paper en el foment de la cohesió social, passa 

inevitablement per treballar el binomi cultura i educació. El lligam natural d’ambdós conceptes 

s’ha de concretar en projectes que els reforcin i s’alimentin mútuament. L’aposta per l’educació 

es manifesta en el Projecte Educatiu de Ciutat que desenvolupa Girona i l’aposta per la cultura 

queda reflectit en el present pla. És el moment, doncs, d’estrènyer relacions i fer consistents els 

ponts entre cultura i educació. En aquest sentit, cal donar un valor educatiu a les propostes 

culturals posant l’accent en la forma en què aquestes propostes es presenten i en quins 

mecanismes es posen a l’abast per facilitar-ne l’accés a tots els nivells. Igualment, l’aposta pels 

estudis artístics s’ha d’entendre com un element generador d’una societat cada cop més 

sensibilitzada amb la cultura i més interessada en ella. Així mateix, la presència de la cultura 

com a instrument educatiu i pedagògic a les escoles és un camp a reforçar.  En aquest sentit, 

cal reforçar el paper de la Caseta de la Devesa com a centre motor de l’oferta de recursos 

educatius de la ciutat i coordinador dels agents que els produeixen, així com evolucionar 

aquesta oferta i servei d’acord a les noves necessitats, demanda, nous formats i a les 

possibilitats que ofereixen els recursos tecnològics. 

Tanmateix, l’aposta per la cohesió social en una estratègia cultural com l’actual requereix un 

canvi de paradigma en la forma en què sovint es mesura l’èxit o el fracàs de les propostes 

culturals. Cal passar de la quantitat a la qualitat, en el sentit que per aconseguir l’accés a la 

cultura de tota la població cal seguir estratègies específiques d’acostament de l’oferta. 

Estratègies costoses i que tenen reduïts impactes en les estadístiques de volum de públic però 

que permeten clares variacions en les estadístiques de diversitat de públics. En aquest sentit, la 
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diversitat que caracteritza la societat gironina expressa necessitats culturals diferents les quals, 

des de l’àmbit públic i també amb la complicitat d’entitats privades, cal satisfer.  

Per altra banda, els espais per la cultura, l’associacionisme, les estructures amateurs, les 

programacions, i en general, tota l’oferta cultural s’ha d’entendre com a generadora de cohesió 

social ja que el fet de compartir experiències culturals és un factor que genera vincles i xarxes 

socials. Però aquesta funció generadora pot tenir diferents graus de concreció i, si es vol 

potenciar, cal posar-hi un accent especial. És a dir, des de l’oferta cal tenir una sensibilitat 

especial per afavorir que la cohesió es produeixi.  

Objectius:

Assolir una major diversitat en els públics de la cultura a Girona a partir de l’adaptació i la 

permeabilitat de l’oferta, la generació de fluxos entre públics, la segmentació d’estratègies 

comunicatives i d’un major diàleg entre programadors i societat. 

Reforçar la relació entre cultura i educació per establir estratègies conjuntes de foment de 

l’accés a la cultura i de l’ús de la cultura com a eina educativa d’ampli abast. 

Aprofitar l’experiència acumulada pels equipaments culturals de proximitat i millorar la 

coordinació entre ells, especialment centres cívics i biblioteques, en l’acostament a la 

diversitat de públics en l’activitat que es genera des de la resta d’equipaments. Igualment, 

desenvolupar aliances amb entitats que poden exercir de mediadores amb públics no 

habituals a les programacions culturals. 

Fer arribar la cultura de qualitat als barris i entorns socials de forma estable prioritzant 

aliances amb les entitats del territori. Per altra banda, també convé afavorir l’intercanvi de 

propostes culturals entre els barris i el centre. En aquest sentit, és important el compromís 

dels artistes amb el territori i el desenvolupament de projectes a tota la ciutat.

Reforçar l’associacionisme com a agent de la cohesió social de la ciutat, aconseguint-ne una 

major obertura i posant en valor la important funció que fan les associacions en la 

construcció d’un teixit social cohesionat.  
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Línia 6. L’aposta per la creativitat i la contemporaneïtat en la ciutat de la memòria 

Girona, per trajectòria, per capacitat dels seus creadors i per l’aposta per un model cultural 

determinat té capacitat d’esdevenir referent d’innovació, de nous llenguatges, de 

contemporaneïtat, d’avantguardisme i d’espai per a l’emergència de llenguatges creatius. 

S’enfronta, però, a una imatge, amb major o menor base real, d’una ciutat d’ordre, d’expressió 

cultural clàssica i moderada. Com trencar amb aquesta imatge/realitat? Aquesta és una qüestió 

important si Girona aposta per ser un referent de la cultura del segle XXI.  

La contemporaneïtat, la innovació i la transgressió, però, no són conceptes que s’hagin de 

confrontar amb una ciutat on la història i el patrimoni tenen una centralitat important, perquè la 

contemporaneïtat també passa per la reinterpretació constant del passat cultural i per un diàleg 

entre el present i aquest passat. Però a més d’aquest diàleg, Girona té grans potencialitats com 

a espai creatiu per assumir riscos que permetin avançar en els llenguatges artístics. Ara bé, 

calen estructures sòlides i amb prou recorregut perquè aquesta capacitat es desenvolupi en 

total plenitud. Estructures i instruments que es posin a disposició de la ciutadania en general, i 

dels creadors en particular, per tal que, a tots els nivells i responent a les diferents necessitats, 

des de l’afició i l’amateurisme fins a la professionalització, la creació es pugui desenvolupar en 

les millors condicions.  

Una condició necessària perquè aquesta creativitat es desenvolupi és la formació en les 

disciplines artístiques de forma que les persones obtinguin els coneixements, les tècniques i les 

habilitats suficients per a poder realitzar els seus projectes creatius.  

Finalment, una qüestió fonamental és la necessitat que la creació gironina trobi espais suficients 

on mostrar-se. De fet, el sentit últim de la creació és precisament la transmissió i la interacció 

amb el públic. Per tant, cal que les estructures creatives estiguin connectades amb les de 

caràcter divulgatiu en cadascun dels sectors de la ciutat.  

Objectius:

Fer de Girona un referent en el diàleg contemporaneïtat-patrimoni, a partir de la valoració i 

reinterpretació contemporània de la seva riquesa patrimonial i de la influència que aquesta 

pot tenir sobre la creació contemporània. 

Oferir un suport públic als creadors gironins a través de diversos mecanismes i de la 

definició de criteris clars en la concessió de les ajudes. Igualment, cal coordinar els ajuts a 
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la creació que es donen des de diferents agents per tal de generar un mapa únic dels 

suports i premis, equilibrat i equitatiu. 

Definir una estratègia única d’ensenyaments artístics a la ciutat que doni resposta des de 

les necessitats formatives vinculades al lleure i l’afició fins a les de professionalització i 

especialització. 

Incentivar i donar suport a la iniciativa cultural independent per tal de promoure la 

creativitat i el desenvolupament de projectes culturals sorgits d’iniciatives privades, 

d’artistes, col·lectius o altres tipus d’agrupacions.   
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2.2.2. Estructura i recursos dels serveis culturals

El desenvolupament de la política cultural (i per extensió, de la xarxa d’equipaments 

culturals del municipi) està fortament determinat per la disposició dels instruments  

suficients i aquests vénen donats, bàsicament, pels recursos econòmics. A continuació 

s’analitza l’estructura organitzativa dels programes i serveis culturals i la despesa 

pressupostària de l’Ajuntament de Girona en cultura, dos aspectes a tenir en compte a 

l’hora de fixar propostes de futur. 

a. Estructura organitzativa municipal 

En relació a l’estructura organitzativa municipal, s’ha d’apuntar que són diferents àrees 

les que exerceixen competències en la política cultural de la ciutat. Evidentment, la que 

desenvolupa la major part de la gestió cultural és l’Àrea de Cultura i Educació, de la 

que depenen la majoria de programes i equipaments culturals, així com, les 

subvencions i convenis amb entitats culturals. 

Però a més d’aquesta àrea, la de Polítiques Socials i Cooperació gestiona els Centres 

Cívics de la ciutat, que es consideren equipaments culturals de proximitat; la de 

Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat gestiona tota l’activitat vinculada a les 

Fires i festes de barri; des d’Educació es gestiona l’Escola Municipal de Música; des 

d’Alcaldia tota la política vinculada a Arxius i documentació i política lingüística; i des 

d’Urbanisme les qüestions de recuperació i conservació del patrimoni immoble. 
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Taula 4. Programes i subprogrames per àrees de gestió municipal 

Àrea responsable Programa i subprogrames 

Arts visuals: Espais del Centre Cultural La Mercè, Bòlit. 
Centre d’Art Contemporani. Girona, Escola Municipal d’Art 

Cinema: Cinema Truffaut, Girona Film Office  

Arts escèniques: Teatre Municipal, Festival Temporada Alta, 
Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris, Centre d’Arts 
Escèniques El Canal, Escena Plural 

Arts Musicals: Programació estable de música a l’Auditori. 
Toc& Clàssic, Festival de Músiques Religioses i del món, Dia 
de la Música, Festival de Jazz, Concurs Intro, Concerts a 
Fontajau 

Literatura i lectura: Aula d’Humanitats, Servei Municipal de 
Biblioteques, Premis literaris 

Patrimoni: Museu d’Història de la Ciutat, Fundació Museu 
del Cinema, Patronat Call de Girona, Museu d’Història dels 
Jueus, Fundació Rafael Masó, Gironamuseus 

Projectes transversals: Programacions de ciutat, Xarxa 
Transversal, Qltura Jove, Carnet Cultural, Escapada escènica i 
Anella Cultural 

Cultura

Suport a la creació en arts i als projectes culturals: 
Subvencions i Beques a les Arts (ajudes Kreas), convenis i 
suports a projectes culturals i Mas Abella 

Educació Escola Municipal de Música i recursos educatius 

Polítiques Socials i 
Cooperació Centres Cívics 

Desenvolupament Local 
i Promoció de la Ciutat Fires i festes de barri 

Via Pública Temps de Flors 

Participació Política lingüística 

Urbanisme Patrimoni immoble 

Alcaldia Arxius, documentació, publicacions 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Girona. 
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b. Despesa municipal en cultura 

L’anàlisi de pressupostos que es fa és doble: per una banda, a partir de la comparativa 

amb altres municipis similars a la ciutat i, per l’altra, a través del desglossament del 

pressupost de l’Ajuntament de Girona.  

Per poder realitzar una comparativa amb els pressupostos de municipis de 

característiques similars s’ha optat per utilitzar els pressupostos 20106. Pel què fa a la 

comparativa amb els municipis de referència i les altres capitals de província (excepte 

Barcelona), entenent que les diferents organitzacions internes dels municipis 

influencien de forma considerable en l’import dels pressupostos, es pot afirmar que, en 

termes relatius, Girona expressa la seva aposta per la centralitat de la cultura en la 

seva dotació pressupostària. En efecte, el pressupost dedicat a cultura representa 

gairebé el 8% del pressupost municipal quan a les capitals provincials és del 4,3% i als 

municipis de referència del 3,1%.  

Pel què fa a la despesa pública municipal en cultura per habitant, a Girona és de 80,2€, 

molt per sobre de les altres capitals provincials i el doble que als municipis de 

referència. Aquesta dedicació del pressupost a cultura s’explica, en gran mesura, per la 

quantitat d’infraestructures culturals de què està dotada la ciutat i pel manteniment de 

projectes de capitalitat cultural. 

Si s’analitza el pressupost liquidat promig dels últims sis anys el resultat és que la 

despesa en cultura suposa un 12% del global del pressupost municipal de Girona.  

6 S’han seleccionat municipis amb volums de població similars al de Girona, els tres amb població immediatament 
superior (Reus, Mataró i Santa Coloma de Gramanet) a més de les capitals de província Tarragona i Lleida.  
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Taula 5. Pressupostos 2010. Comparativa amb altres ciutats similars. 

Pressupost
2010

Pes sobre total 
municipal

Despesa
cultura/habitant

Mitjana municipis de referència 4.645.766 € 3,1% 40,2

Lleida 7.167.827 € 4,3% 52,7

Tarragona 8.102.867 € 4,3% 57,7

Girona 7.717.062 € 7,8% 80,2

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos publicats pels Ajuntaments. 

Pel què fa a l’anàlisi del pressupost municipal, i donada la distribució de competències 

internes a l’Ajuntament, s’ha fet un exercici d’agrupament dels pressupostos funcionals 

per àrees. Així mateix, s’ha optat per l’anàlisi dels pressupostos liquidats, ja que 

aporten una informació real (no projectada) de la despesa pública en cultura de 

l’Ajuntament en els anys analitzats.  

En termes generals, es pot comprovar com el pressupost, sense tenir en compte 

inversions, ha anat creixent des de 2005, tot i que a partir del 2009 el descens del 

pressupost global municipal, conseqüència de la conjuntura econòmica, també té una 

translació en el pressupost de cultura. Cal tenir present que la trajectòria de 

creixement pressupostari, donada la durada i la profunditat estructural de la crisi 

econòmica actual, serà difícil de recuperar en els propers anys. 
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Gràfic 10. Evolució del pressupost municipal en cultura. Milions d’euros.  
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Font: elaboració pròpia amb informació de l’Ajuntament de Girona. 

Paral·lelament a l’anàlisi del volum de despesa, l’anàlisi per programes (incloent els de 

la Regidoria de Cultura i els d’altres àrees municipals amb atribucions en cultura) 

permet aportar un matís a la mirada general. En aquest sentit, s’ha pres com a base el 

pressupost mitjà liquidat per programes dels darrers quatre exercicis, entenent que 

d’aquesta manera és possible superar la fotografia estàtica que ofereix l’anàlisi d’un sol 

any.

Les dades (Taula 6) posen de manifest que les arts escèniques i la música són els 

programes que concentren una part més important del pressupost (19,2% i 17,6%). 

En el cas del teatre, cal tenir present els costos que generen infraestructures com el 

Teatre Municipal, el suport a projectes com el Temporada Alta i El Canal i 

programacions com Escena Plural al Centre Cultural La Mercè, a més de projectes de 

menor dimensió. Pel què fa a la música, una bona part dels recursos es destinen a 

l’Auditori de Girona, al Festival de Músiques Religioses i del Món i al Festival de Jazz.  

En tercer lloc, apareixen les despeses d’Acció Cultural que es destinen a les festes 

populars, com ara les Fires de Girona i que suposen de mitjana el 16,7% de la despesa 

en cultura. Els museus i les biblioteques, amb una important dotació d’infraestructures, 
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representen el 10,7% del pressupost en tots dos casos i la despesa en arxius es situa 

en un 7,9%.  

Els programes que en conjunt disposen d’un pressupost menor (en gran part, vinculat 

a la existència d’infraestructures menors), són les arts visuals i exposicions (6,8%), 

l’actuació en arqueologia i patrimoni històric (4,1%) i els “Altres programes de 

promoció cultural”, que entre els que es comptabilitzen activitats com conferències, 

edició de publicacions i programacions no específiques, que representen el 3,1% del 

pressupost.

Els serveis generals de cultura representen el 1,7% del pressupost i la promoció 

lingüística l’1,1%. Finalment, els programes de cinema i audiovisual, com el 

finançament del cinema Truffaut o les despeses de la Girona Film Office només arriben 

al 0,6% del pressupost municipal en cultura.  

Taula 6. Repartiment per programes del pressupost liquidat de cultura a l’Ajuntament de 
Girona (mitjanes dels anys 2007, 2008, 2009 i 2010) 

Programes Sense
inversions %

Teatre i dansa 2.442.650 19,2%

Música 2.238.728 17,6%

Acció cultural 2.122.989 16,7%

Museus 1.368.028 10,7%

Biblioteques 1.362.676 10,7%

Arxius 1.003.257 7,9%

Arts visuals  i exposicions 865.025 6,8%

Arqueologia i patrimoni històric 521.330 4,1%

Altres programes de promoció cultural 390.250 3,1%

Direcció i serveis generals 216.313 1,7%

Promoció lingüística 146.354 1,1%

Cinema i audiovisual 71.429 0,6%

Total general 12.749.029 100,0%
Font: elaboració pròpia amb informació de l’Ajuntament de Girona.
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3. ELS EQUIPAMENTS 
CULTURALS
DE GIRONA 
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3.1. Anàlisi de la situació actual 

Girona té una important dotació d’equipaments culturals tant públics com privats que 

conformen un panorama ric i força complet. El mapa és extens i inclou 49 equipaments 

culturals: 7 arxius, 6 museus, 5 biblioteques públiques (a les que cal sumar una 

biblioteca escolar, dos punts de lectura i les de la Universitat de Girona), 7 espais d’arts 

visuals, 6 espais escenicomusicals i 14 centres culturals (dels quals 7 són centres 

cívics)7.

Taula 7. Principals equipaments culturals de Girona 

Equipaments Titularitat

Arxius

Arxiu Municipal8 Pública (Ajuntament) 

Arxiu Històric Pública (Generalitat) 

Arxiu de la Diputació de Girona Pública (Diputació de Girona) 

Inspai, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona Pública (Diputació de Girona) 

Arxiu de la Universitat de Girona Pública (UdG) 

Arxiu Diocesà Privada

Arxiu Capitular Privada

Museus i elements patrimonials museïtzats 

Museu del Cinema de Girona Pública (Fundació) 

Museu d’Història de la Ciutat de Girona (MHCG) Pública (Ajuntament) 

Museu d’Història dels Jueus  Pública (Patronat Call de Girona) 

Museu d’Art de Girona (Md’A)  Pública (Generalitat) 

Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC GIRONA) Pública (Generalitat) 

Museu Tresor de la Catedral de Girona Privada (Capítol de la Catedral de Girona) 

Banys àrabs Pública (Consell Comarcal) 

Refugi antiaeri Pública (Ajuntament) 

7 De forma complementària a tots aquests espais, cal esmentar també l’Escola de Música Moderna i Jazz, que 
desenvolupa la seva activitat en un local municipal. 
8 Inclou l’Administratiu i l’Històric. 
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Biblioteques

Biblioteca Ernest Lluch Pública (Ajuntament) 

Biblioteca Just M. Casero Pública (Ajuntament) 

Biblioteca Salvador Allende Pública (Ajuntament) 

Biblioteca Antònia Adroher Pública (Ajuntament) 

Punt de Lectura Sant Narcís (CC Sant Narcís) Pública (Ajuntament) 

Punt de Lectura Torre Gironella Pública (Ajuntament) 

Biblioteca Escolar Montfollet Pública (Ajuntament) 

Biblioteca Pública de Girona Pública (Generalitat) 

Biblioteques de la Universitat de Girona Pública (Universitat) 

Espais d’arts visuals 

Bòlit_SantNicolau Pública (Ajuntament i Generalitat) 

Bòlit_LaRambla i Dadespai  Pública (Ajuntament i Generalitat) 

Fundació Fita  Privada

Fundació Valvi Privada

Caixafòrum - Fontana d’Or Privada

Espais escenicomusicals 

Teatre Municipal Pública (Ajuntament) 

Auditori / Palau de Congressos de Girona Pública amb participació privada  

Sala La Planeta  Privada

Auditori del Centre Cultural La Mercè Pública (Ajuntament) 

Teatre del centre cívic de Sant Narcís Pública (Ajuntament)

Cinema Truffaut Pública (Ajuntament) 

Centres culturals polivalents 

Centre cívic Onyar Pública (Ajuntament)

Centre cívic Pedret Pública (Ajuntament)

Centre cívic Pla de Palau Pública (Ajuntament)

Centre cívic Pont Major Pública (Ajuntament)

Centre cívic Sant Narcís Pública (Ajuntament)

Centre cívic Santa Eugènia Pública (Ajuntament)

Centre cívic Ter Pública (Ajuntament)

Centre Cultural La Mercè Pública (Ajuntament)

L’Estació – Espai Jove Pública (Ajuntament) 

Mas Abella Pública (Ajuntament) 

Casa de Cultura de Girona Pública (Diputació de Girona) 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació Girona Privada

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona Privada

Casino de Girona Privada
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3.1.1. Fitxes d’equipaments 

Els espais dedicats a la cultura a Girona mostren diferents nivells de renovació i de 

qualitat en les seves instal·lacions. En aquest sentit, i un cop vist quin és el mapa 

d’equipaments culturals del municipi, a continuació es procedeix a realitzar una anàlisi 

tècnica i funcional de cadascun dels equipaments de titularitat pública i dels 

equipaments que desenvolupen o poden desenvolupar una activitat o ús públic com a 

base per a comprovar fins a quin punt les instal·lacions s’adeqüen als usos que s’hi 

desenvolupen.  

Per a una major sistematització de la informació, s’ha elaborat una fitxa per a cada 

equipament, que inclou la informació obtinguda a partir de les visites tècniques 

realitzades a les instal·lacions i la documentació aportada pels propis equipaments: 
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ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA (AMGI), CENTRE DE 
RECERCA I DIFUSIÓ DE LA IMATGE (CRDI) I 
BIBLIOTECA AUXILIAR
DESCRIPCIÓ 

Tipologia Arxiu i biblioteca 

Ubicació Arxiu Històric, CRDI, i Biblioteca Auxiliar.  
Placeta Institut Vell, número 1 

L’Arxiu Històric, el CRDI i la Biblioteca Auxiliar estan ubicats al barri vell al final 
del carrer de la Força, que porta cap als peus de la catedral de Girona i davant 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona. Al final de la 
Força s’obre una petita placeta on es troba l’entrada principal de l’arxiu i del 
museu. Un vestíbul fa de distribuïdor i dóna accés al museu, frontalment i a 
l’arxiu, lateralment. L’arxiu es troba al primer pis, just a sobre del Museu 
d’Història de la Ciutat, i s’hi accedeix a través d’una escala o per l’ascensor. 

Estructura i 
distribució

Arxiu Històric:
Espai: 552 m2, dels quals 226 m2 són d’accés públic (sala de consulta: 176 m2) i 
326 m2 d’accés restringit. 
Capacitat de documentació: 2.000 metres lineals. 
Punts de consulta: 20. 
Incorpora Biblioteca Auxiliar. 
Arxiu Administratiu: Situat a la segona planta de l’Ajuntament. 
Espai: 212,45 m2, dels quals 81 m2 són d’accés públic  
Àmbit:  Administració municipal. 

Arxiu Central de Gestió:
Espai: 40 m2, dels quals 2 són d’accés públic  

Biblioteca:
Fons: 17.000 volums (més de 4.000 fullets) i 1.300 títols de publicacions 
periòdiques.
Àmbit temàtic: Història local. Història General. Imatge. Administració i 
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legislació. Arxivística i Biblioteconomia. El catàleg general de la biblioteca 
integra l’Hemeroteca amb més de 1.300 títols. 

CRDI:
Equipament: espai de 100 m2 d’accés restringit. Comparteix l’espai públic (176 
m2 de sala de consulta amb l’Arxiu Històric i la Biblioteca Auxiliar). 
Capacitat de documentació: 450 metres lineals. 
Punts de consulta: 20. 
Fons: 3.686.249 fotografies, 880 pel·lícules cinematogràfiques, 6.600 hores de 
vídeo i 1.365 hores de documents sonors, són majoritàriament de procedència 
privada. Es tracta principalment de documentació de fotògrafs professionals o 
afeccionats, d’empreses, d’associacions, personals i familiars, etc. 
Àmbit temàtic: Fotografia (institucional, patrimoni, premsa, comercial, familiar, 
artística i documental) i cinematografia (ficció, televisió, publicitària, familiar, 
experimental). És un dels pocs equipaments especialitzats de Catalunya com 
arxiu d’imatges, tot i que s’ha de dir que a la ciutat de Girona també hi ha 
l’INSPAI.

Antecedents
i història 

L’Arxiu Municipal de Girona es constitueix a partir de la documentació generada 
per l’Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència. Actualment també 
exerceix la  tutela del patrimoni documental del municipi de Girona, la qual cosa 
li ha permès augmentar els seus fons a partir de donacions de particulars i 
entitats privades El configuren dues grans seccions, en funció de l’antiguitat de 
la documentació: L’Arxiu Administratiu, que desenvolupa també el sistema de 
gestió documental de l’Ajuntament, acull i gestiona els documents vigents i 
l’Arxiu Històric, que acull i gestiona els documents a partir del segle XIV. 
Custodia també els fons i les col·leccions documentals de particulars, entitats i 
organismes vinculats a la ciutat de Girona. 

L’equipament actual fou inaugurat el 1986 i, uns anys més tard, el 1992, la 
seva sala de consulta. 

Per tal d’efectuar una gestió més adequada a la seva especificat documental, i 
per acord de la Comissió de Govern del 14 de gener de 1982, l’Ajuntament de 
Girona creà l’Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de Girona (AIAG), depenent de 
l’Arxiu Municipal i del Museu d’Història de la Ciutat. El setembre de 1997 
l’Ajuntament creà, vinculat a l’Arxiu Municipal, el Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge (CRDI), que integrà l’AIAG. La creació del CRDI té per missió 
conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar a la ciutadania el patrimoni 
documental en imatge de la ciutat de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Arxiu:
Accés lliure. 
Serveis:

A entitats i particulars: 
- Assessorament en l'organització i gestió de fons i col·leccions. 
- Implantació de sistemes de gestió documental. 
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- Anàlisi documental i de tramitacions administratives. 
- Protecció de dades de caràcter personal i accés a la documentació. 
- Aplicació i ús de les noves tecnologies en relació a la 

documentació.
- Gestió de documents electrònics. 
- Preservació i conservació de documents. 
- Difusió-educació: Visites concertades al centre per a escolars, 

grups i especialistes i col·laboració en la realització d’activitats de 
difusió i de formació entorn de la documentació. 

- Informació general als usuaris de forma presencial i per tots els 
mitjans possibles. 

En relació als seus fons: 
- Informació històrica de Girona. 
- Orientació especialitzada en la recerca documental. 
- Consulta de fons especialitzats en l’àmbit de Girona. 
- Reproducció de documentació d’acord amb la normativa del centre. 

Des de 1998 permet la consulta automatitzada del catàleg, també disponible 
mitjançant el web del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions. La 
seva política d’ingressos està vinculada a adquisicions selectives, intercanvis 
amb d’altres centres i a donacions de particulars i entitats.  

Biblioteca:
Accés lliure. 
Serveis:

- Consulta de bibliografia especialitzada sobre Girona, imatge, arxivística, 
legislació i administració local. 

- Informació i orientació en la recerca bibliogràfica. 
- Consulta de premsa digitalitzada (1889-2002). 
- Reproducció de publicacions i premsa, d’acord amb la normativa del 

centre.
- Col·laboració en activitats de difusió i formació entorn del patrimoni 

bibliogràfic.
- Visites concertades per a escolars i grups.  

Centre d’Investigació i Difusió de la Imatge (CRDI):
Accés lliure. 
Serveis:

- Orientació especialitzada en la consulta dels fons i col·leccions del 
centre

- Reproducció de fotografies i pel·lícules d’acord amb la normativa 
del centre. 

- Biblioteca especialitzada en fotografia. 
- Visites concertades al centre per a escolars, grups i especialistes 
- Assessorament en l’organització i gestió de fons i col·leccions en 

imatge
- Custòdia temporal de material original en dipòsits climatitzats. 
- Identificació i datació de fotografies antigues.  
- Elaboració de publicacions i exposicions de fotografia.  
- Activitats divulgatives i de formació, cursos i projeccions 

cinematogràfiques. 
- Organització biennal de les Jornades Imatge i Recerca. 
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- Informació general als usuaris presencial i per tots els altres 
mitjans possibles. 

- Gestió de drets de la propietat intel·lectual de fons custodiats. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

L’Arxiu Històric té una sala polivalent on s’hi celebren cursos i conferències. 

Periodicitat
d’utilització

Arxiu Històric i CRDI:
Horari (setembre a juny) 
Dilluns, dijous i divendres: 8.00 h – 15.00 h 
Dimarts i dimecres: 8.00 h – 15.00 h i 16.00 h – 19.00 h 
Dissabtes: 9.00 h – 14.00 h. 
Horari d'estiu (juliol i agost) 
Dilluns - divendres: 8.00 h – 15.00 h 
Arxiu Administratiu: 
Horari (tot l'any) 
Dilluns - divendres: 8.00 h – 15.00 h 

Biblioteca:
De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h 
Dissabtes de 9:00 a 14:00 h 
Dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00 h (excepte juliol i agost)   

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Web: 388.571 pàgines 

Arxiu Administratiu:
Gestió de la consulta i del control de la documentació: 
- Atenció de 2.139 consultes amb finalitat administrativa, d’orientació a la 

recerca, informació sobre el centre o assessorament tècnic, corresponents 
a 1.526 usuaris, 291 dels quals són externs. 

Arxiu Històric:
Gestió de la consulta i del control de la documentació: 
- Atenció de 1.648 consultes amb finalitat d’investigació, administrativa, 

d’orientació a la recerca, d’informació sobre el centre o assessorament 
tècnic, corresponents a 763 usuaris. 

CRDI:
Gestió de la consulta i del control de la documentació: 
- Atenció de 554 consultes amb finalitat d’investigació, corresponents a 330 

usuaris. 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:
- Instal·lació elèctrica: Correcte 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. Recentment s’ha modificat el sistema anti 

foc.
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Manteniment i espais:
- Reformes: Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: manca espai de magatzem de publicacions la qual cosa 

obliga a ocupar espais de pas compartits amb el Museu (accés a través 
d’un ascensor compartit). El fet que l’ascensor compartit sigui accessible en 
primer lloc des de l’arxiu dificulta la seva utilització des del museu per 
facilitar l’accessibiitats a persones amb mobilitat reduïda. 

- Climatització: Correcte. Els últims anys s’han fet noves instal·lacions d’aire 
condicionat. 

Accessibilitat: Caldria millorar l’accés des de la Placeta de l’Institut Vell per a 
persones amb mobilitat reduïda. Dificultat d’accés de camions, de càrrega i 
descarrega. Problemàtica de mancança d’aparcaments a la zona. 

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

No n’hi ha de projectades. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Director (tècnic superior especialitzat): 1 persona  

Arxiu administratiu:
- Cap de secció gestió documental tècnic superior especialitzat:  1 

persona
- Cap de negociat: ½  persona 
- Auxiliar administratiu: 1/2 persona 

Arxiu històric:
- Tècnic superior especialitzat: 1 persona 
- Tècnic mig especialitzat: 1 persona 
- Tècnic mig administració: ½ persona 
- Auxiliar administratiu: 1 persona 
- Ordenança: 1 persona 

CRDI:
- Tècnic superior especialitzat: 1 persona  
(comparteix  personal administratiu i subaltern amb l’Arxiu Històric) 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 67

ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Arxiu i biblioteca especialitzada 

Ubicació Plaça de Sant Josep, 1 
Aquest equipament està ubicat a l’antic convent de carmelites descalços de la 
plaça de Sant Josep del barri vell, tot i que està previst que en un futur es 
traslladi al barri de Fontajau en un edifici nou que ha de construir el Ministeri 
de Cultura al carrer Pont de la Barca, número 17 de Girona. 

Estructura i 
distribució

Arxiu:
- Superfície total:  4200 m2.
- Espai: 3161 m2 útils per a ús d’arxiu entre dipòsits i prestatgeries 

obertes +  600 ml. en un dipòsit de la Generalitat fora de l’edifici.  
- Capacitat de documentació: en aquests moments la capacitat 

d’ocupació està esgotada.  
- Punts de consulta: 18 
- Fons: 9.460 m lineals. 
- Àmbit temàtic: qualsevol aspecte temàtic des del s. XI fins a l’època 

actual:  genealogia, història local, història econòmica, història agrària, 
història de l’art, història de les institucions, història dels jueus, textos 
hebreus medievals, franquisme, repressió política, gestió de 
l’administració pública, estudis sobre història urbanística, mines, 
història de la meteorologia, planificació del territori, beneficència, 
història de l’educació, associacionisme, etc. 

Biblioteca:
- Equipament: espai de 84 m2 de la sala de consulta. 
- Capacitat de documentació: 604 m lineals de dipòsit. 
- Punts de consulta: 18 (els mateixos que els de l’arxiu). 
- Fons: Està constituïda principalment per obres de referència, 

bibliografia de les comarques gironines i textos d'arxivística: 1.495 
monografies impreses entre 1545 i 1900 i 7.800 entre 1901 i 
l’actualitat, 693 títols de publicacions periòdiques, 58 discos compactes, 
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698 cartells, 325 mapes i 75 tesis i treballs de recerca. A destacar la 
biblioteca personal de Josep Pella i Forgas, jurista, historiador i polític, 
formada per 509 obres dels segles XIX i XX.  

- Àmbit temàtic: Història local. Història de l’administració. Legislació 
estatal i autonòmica. 

Antecedents
i història 

Arxiu:
Els arxius històrics d’àmbit provincial foren creats el 1931 per Decret del Govern 
de la República amb l’objectiu de preservar el patrimoni documental històric i 
amb una especial referència als protocols notarials de més de 100 anys. A 
Girona, el 1937, la Generalitat de Catalunya per Decret del Conseller Carles Pi 
Sunyer establí l’Arxiu Històric de Girona al local annex al Palau Episcopal 
anomenat “Can Falló”, sota dependència de la secció d’Arxius de la Generalitat. 

Després de la Guerra civil de 1936-39 el nou règim franquista va tornar a 
legislar sobre aquest tema i el 1952 fou creat per decret l’Arxiu Històric 
Provincial de Girona que s’instal·là a l’edifici de la Casa de Cultura Tomàs de 
Lorenzana, tot compartint personal i espai amb les instal·lacions de la Biblioteca 
Provincial.  

A partir del restabliment de la Generalitat de Catalunya l’any 1981 el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumí la gestió del 
centre, mentre que la titularitat restà en mans de l’Estat. El 1984 es traslladà a 
la seu actual de la plaça de Sant Josep, on ocupa des de llavors, l’edifici 
totalment rehabilitat de l’antic convent de carmelites descalços dels s. XVI-XVII. 
Actualment el Ministeri de Cultura té prevista la construcció d’un nou 
equipament a Fontajau. 

L’AHG està integrat dins del Sistema d’Arxius de Catalunya i a més, tal i com 
estableix la Llei 10/2001 d’arxius i documents, forma part de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de la Generalitat de Catalunya i actua també com arxiu comarcal. En 
virtut dels acords pactats amb la Diputació de Girona el 1985, l’AHG custodia el 
fons històric d’aquest organisme i el personal responsable de les funcions de 
custòdia, descripció i classificació. 

L’arxiu ingressa reglamentàriament la documentació generada per les 
administracions públiques i els ens autònoms que en depenen. En base a 
convenis específics ingressa també la documentació dels ajuntaments del 
Gironès que ho sol·liciten i la d’altres entitats públiques o privades.  

L’arxiu custodia els fons de l’Administració autonòmica, de l’Administració local, 
de l’Estat, reials i senyorials, registrals, notarials, judicials, d’institucions, 
d’associacions i entitats, comercials i d’empreses, patrimonials, personals i 
col·leccions i, a més, fa funcions de tutela de tot el patrimoni documental de la 
comarca del Gironès. Els fons que custodia l’Arxiu són de molt diverses 
procedències i és especialment important la documentació dels fons notarials 
de 1261 a 1908, formada per 32.000 volums. Els fons de l’Administració 
perifèrica de l’Estat entre els quals destaquem el fons del Govern Civil de 
Girona (1772-2003) i els de les diferents delegacions provincials dels Ministeris 
fins als anys 1980. Entre els fons de la Generalitat cal destacar el fons de la 
Comissaria delegada de la Generalitat a Girona (1931-1939). El fons de la 
Diputació de Girona (1812-1984) és imprescindible per a la història 
contemporània. Altres fons remarcables són el fons de l’Hospital de Sta. 
Caterina (1009-1993), el de l’Hospici de Girona (1228-1994), els de les 
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Comptadories d’Hipoteques (1768-1870), el de l’Institut J. Vicens Vives de 
Girona (1845-1990). És remarcable la col·lecció de fragments Hebreus dels s. 
XIV-XV. 

Biblioteca:
Té els mateixos orígens i gènesi que l’Arxiu Històric de Girona, creat l’any 1952. 
La Biblioteca ingressa periòdicament llibres i premsa local. Altres ingressos 
importants són els de les institucions editores com ara la Diputació de Girona, 
ajuntaments, consells comarcals i centres d’estudis locals. La documentació 
més antiga prové principalment dels diferents fons ingressats a l’Arxiu, on 
sovint s’hi troben diaris oficials, revistes, mapes, cartells, manuals i legislacions. 
Destaquen la col·lecció d’impresos antics que es pot consultar a través del web 
de la memòria Digital de Catalunya. 

Quan a l’edifici: La construcció de l’església i convent de Sant Josep s’inicià el 
1591 amb la fundació cenobial dels carmelites descalços a Girona i fou 
desamortitzat el 1835, data a partir de la qual passà a tenir usos civils (caserna, 
oficines d’Hisenda, etc.). A partir de 1977, el Ministeri de Cultura es feu càrrec 
de les obres de restauració i rehabilitació per a convertir-lo en seu de l’Arxiu 
Històric provincial.  

Elements
d’interès
arquitectònic

Es tracta d’un convent amb claustre i església. És un conjunt d’una gran 
austeritat i rigidesa formal. La traça es podria deure a fra Josep de la 
Concepció, arquitecte estrella de l’orde. El temple sobre elevat (1631) estén 
una nau amb creuer i cúpula rebaixada des del que fou escalinata de façana 
fins al frontis, segregat per antes toscanes. La nau quedà separada amb 
entresolat arran de les obres posteriors al 1833. El claustre, d’arcs rebaixats, és 
regular en tots els sentits. La façana, fins i tot reformada i sense escalinata, es 
llegeix avui com un híbrid entre Renaixement i barroc simple, de notable 
potència.  

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Arxiu:
Accés lliure. 
Serveis:

- Servei de referència: Informació sobre els propis fons i sobre fons 
d’altres arxius. La informació es dóna de forma presencial, per correu 
electrònic, correu postal, fax i telèfon. Orientació especialitzada en la 
consulta de fons. 

- Expedició de certificacions i compulses de documentació 
administrativa. 

- Servei d’assessorament en l’organització i gestió de fons particulars 
(patrimonials, personals, etc.). Tractament de fons particulars. 
Identificació i datació de documents antics. 

- Servei de reprografia: Reproducció de documents en format digital i 
analògic.  

- Aparells lectors de microformes a disposició dels usuaris. 
- Accés a Internet a la sala de consulta.  
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- Servei pedagògic: Visites concertades per a alumnes de secundària i 
d’universitat. Cessió de la sala d’actes per a classes universitàries.  

- Servei de difusió: Butlletí quadrimestral “Apunts de l’Arxiu Històric de 
Girona”. Organització d’exposicions en base a fons dipositats a l'AHG i 
a fons externs. Cursos i tallers destinats a investigadors i a 
professionals de l’arxivística.  

- Col·laboració amb entitats de recerca: L'Arxiu és la seu social de 
l'”Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines” i del “Grup 
de Recerca Demogràfica i Genealògica” (Gredeg) i del grup “Lligams, 
Associació de recerca, investigació i difusió de la història”. Presentació 
de treballs de recerca. 

- Ressenya periòdica de les activitats de l’arxiu a la publicació trimestral 
“Arxiu, Butlletí de la Subdirecció general d’Arxiu” del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

- Col·laboració amb diferents Departaments de la Universitat de Girona 
per a l’organització de classe pràctiques d’arxiu. 

Biblioteca:
Accés lliure. 
Servei de referència: 

- Informació sobre el fons del propi arxiu i sobre fons d’altres arxius. 
- Informació de forma presencial, correu electrònic i postal, fax i telèfon. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Col·laboració anual en l’exposició de Flors de Girona amb l’obertura i visita del 
claustre que es cedeix a l’organització per a realitzar-hi una instal·lació. Anys 
2008 a 2010 s’ha cedit al Centre de Salut mental del Gironès (IAS). 

Periodicitat
d’utilització

Arxiu:
De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h. 
Dissabte de 9:00 a 14:00 h. 
Horari d'estiu (1 de juny a 15 de setembre): 
De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h. 

Biblioteca:
De dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h. 
Dissabte de 9:00 a 14:00 h. 
Horari d'estiu (1 de juny a 15 de setembre): 
De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Usuaris a la sala de consulta  l’any 2010:  3.000 persones 
Cessió de documents a entitats i institucions per a exposicions 
Visites d’estudiants de secundària 
Visites i cursos amb estudiants de la Universitat de Girona 
Stage periòdic d’estudiants del Departament d’Història medieval de la 
Universitat  de Toulouse-Le Mirail (França). 
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DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- La instal·lació elèctrica és antiga, caldria una revisió i reformar la 
potència. 

- S’han fet reformes parcials de les instal·lacions 
- El mal estat de la façana provoca esporàdicament petits despreniments. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Des de les obres de rehabilitació s’han fet nombroses 
reformes a l’edifici per adaptar-lo a les normatives oficials i per 
mantenir-lo en bones condicions: Repàs i reformes de totes les 
cobertes, tractament integral antitèrmic, remodelació dels espais de 
treball a les oficines, reforma total de la sala de consulta i annexos, 
reformes en la instal·lacions elèctriques, obertures, creació de nous 
espais per a dipòsits, etc.  

- Conservació: L’Estat de conservació de l’edifici és bo tot i que s’ha de 
comptar amb alguns problemes estructurals com són les humitats i les 
circulacions d’aire en els dipòsits. 

- Distribució d’espais: atesa a la mancança d’espais s’han ocupat espais 
de pas per a ús d’oficines o de dipòsits.  

- Climatització: No disposa de climatització als dipòsits. 
- La calefacció no arriba correctament als espais comuns de sala d’actes i 

despatxos d’entitats. 

Accessibilitat: L’accessibilitat és un dèficit greu, no compta amb accés per a 
persones amb mobilitat reduïda. Els ascensors no arriben al nivell del carrer. 
L’entrada al centre s’ha de fer per una escala molt inclinada.  

Ubicació: La ubicació al barri vell dificulta l’accés dels camions i la realització de 
treballs de càrrega i descàrrega. També és problemàtic l’aparcament. 

Actuacions
projectades

Construcció d’un edifici de nova planta a càrrec del Ministeri de Cultura del 
Govern Espanyol. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Personal de la Generalitat: 7 persones amb torns horaris de 37,5 setmanals. 
Places d’horari especial: 

- 1 directora 
- 2 tècnics arxivers  
- 1 bibliotecària 
- 1 auxiliar administratiu 
- 2 subalterns 

La Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat realitza contractació temporal 
esporàdicament, en funció de serveis extraordinaris. 

Personal de la Diputació: 2 persones amb horari fix de 35 h setmanals, de 8.00 
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a 15.00 h de dilluns a divendres: 
- 1 tècnic arxiver 
- 1 auxiliar d’arxiu 

La Diputació realitza contractació temporal. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ministeri de Cultura. 

Gestió Generalitat de Catalunya. 

FOTOGRAFIES
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INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Arxiu

Ubicació Carrer dels Ciutadans 11, 4t (Palau Berenguer). 
Situat al Barri Vell de Girona, a prop de la Diputació de Girona. 

El Centre està situat a la quarta planta de l’edifici Palau Berenguer del carrer 
dels Ciutadans. S’hi accedeix amb ascensor. L’espai dedicat a la conservació i al 
tractament  tècnic de les imatges està ubicat a la seu de la Diputació de Girona, 
a la pujada de Sant Martí, 4. 

Estructura i 
distribució

Zona oberta al públic:
- Administració 
- Servei de Consulta i Préstec de les Imatges (consulta presencial i en 

línia)
- Servei de Reproducció i Tractament Digital 
- Servei de Difusió i Promoció  
- Centre de Documentació Fotogràfica i Audiovisual 
- Servei de Formació 
- Servei d’Assessorament Tècnic als Municipis 

Total: 141,63 m2

Zona restringida:
- Arxiu d’Imatges Emili Massanas i Burcet  
- Espai de treball de tractament tècnic: 64,07 m2

- Dipòsits de conservació: 75 m2

Total: 139,07 m2

Total m2 INSPAI:  280,70 m2

(No s’inclouen els espais de la Diputació de Girona utilitzats per a exposicions, 
cursos, seminaris, etc.) 
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Antecedents
i història 

INSPAI, Centre de la Imatge prové de la creació, l’any 1993, de l’Arxiu 
d’Imatges Emili Massanas i Burcet (AIEMB). La Diputació de Girona va crear 
l’arxiu d’imatges en acollir el dipòsit del fons d’Emili Massanas i Burcet, i, 
alhora, va aprofitar per organitzar el seu patrimoni fotogràfic. L’AIEMB està 
dedicat a la memòria d’aquest gironí, pioner en els estudis de les imatges 
fotogràfiques antigues i dels fotògrafs de les comarques gironines. 

El 2006 es va dur a terme un projecte de reorientació estratègica i conceptual 
del Centre motivat per l’ampliació dels serveis i de les actuacions i activitats. 
Amb aquest estudi es va concloure que el Centre combinava l’àmbit 
patrimonial, amb les funcions pròpies de l’Arxiu d’Imatges Emili Massanas i 
Burcet, i l’àmbit de promoció, relacionat amb la imatge contemporània i 
experimental. 

El 2008 es presenten els nous dipòsits de conservació; un equipament 
especialitzat en la conservació i la preservació de les imatges (fixes i en 
moviment) amb el control de les condicions ambientals. 

El 2009 es trasllada al Palau Berenguer, excepte els dipòsits de conservació i 
l’àrea destinada al tractament tècnic de les imatges. Amb aquest trasllat, es 
crea un nou espai per al Centre de Documentació Fotogràfica i Audiovisual i 
una nova sala de consulta per als usuaris. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic 
especialitzat i un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, 
tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge. 

Combina les dues línies següents:  
o Àmbit patrimonial: amb les funcions pròpies de l’Arxiu 

d’Imatges Emili Massanas i Burcet.  
o Àmbit de promoció: relacionat amb la imatge contemporània i 

experimental, tant imatge fixa (fotografies) com en moviment.  

Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i 
audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, com també promoure la 
fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions.  

Activitats i serveis: 

- Servei d’Assessorament Tècnic: Servei que té la funció d’assessorar els 
ajuntaments dels municipis gironins i donar-los suport per a la creació o 
l’organització dels seus fons d’imatges, com també les àrees internes 
de la Diputació de Girona. 

- Servei de Formació: Servei encarregat d’organitzar cicles de cursos, 
seminaris, tallers i jornades tècniques. 

- Estudi de fotografia. Format per cicles de cursos, seminaris i tallers 
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amb l’objectiu de formar sobre la tècnica fotogràfica i artística de 
les imatges a professionals i amateurs (el nivell és tant d’iniciació 
com d’aprofundiment). Es duen a terme a la Casa de Cultura de 
Girona. 

- Jornada tècnica «El patrimoni fotogràfic de les comarques 
gironines».  S’adreça al personal dels ens locals i dels equipaments 
culturals gironins responsables de fons fotogràfics: museòlegs, 
bibliotecaris, arxivers, tècnics de cultura, responsables de centres 
de documentació, etc. La jornada tracta d’aspectes relacionats 
amb la conservació, la preservació, l’organització i la digitalització, 
així com de temes legals de les imatges. 

- El Professor Itinerant. Servei destinat als ajuntaments de municipis 
de menys de 10.000 habitants, on un professor itinerant imparteix 
cursos de fotografia digital a nivell bàsic i avançat. 

- Conferències als alumnes de diferents facultats de la Universitat 
de Girona sobre tècniques de conservació, consulta i difusió de les 
imatges, aspectes legals derivats de les imatges, etc. 

- Servei de Difusió i Promoció: Té dos objectius: d’una banda, impulsar la 
fotografia artística i documental i, alhora, donar suport als fotògrafs i 
fotògrafes perquè desenvolupin els seus projectes; i, de l’altra, difondre 
les activitats dutes a terme pel centre (exposicions, publicacions, 
conferències, etc.). Les principals activitats són: 

- Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines. Exposicions, amb 
el catàleg corresponent, que s’inauguren al claustre de la 
Diputació de Girona i posteriorment són itinerants per tots els 
municipis de les comarques gironines que en fan la sol·licitud 
(ajuntaments, associacions, etc.).  

- Biennal Internacional de Fotografia  
- Quaderns de Fotografia. Exposició itinerant i publicació d’un llibre 

sobre els fons fotogràfics ingressats a INSPAI.  
- Cent Anys d’Imatges. Exposició itinerant i publicació en la qual, a 

partir d’un tema escollit, es difonen les col·leccions i els fons 
fotogràfics del centre.  

- Exposicions virtuals de fotografia antiga i contemporània a la web 
www.inspai.cat 

- Publicacions: Catàlegs d’altres exposicions temporals, edició de 
punts de llibre, etc. 

- Servei - Centre de Documentació Fotogràfica i Audiovisual: Disposa 
d’un servei de consulta i préstec, amb una sala de consulta oberta al 
públic, dels fons i de les col·leccions fotogràfiques i audiovisuals, així 
com del fons documental especialitzat en fotografia (monografies, 
publicacions periòdiques, premsa especialitzada, recursos electrònics, 
etc.). La consulta es pot fer presencialment o en línia (www.inspai.cat). 

- Servei de Reproducció i Tractament Digital: Servei encarregat de la 
reproducció i el tractament digital de les imatges (fixes i en moviment) 
dels fons i col·leccions del Centre, tant de l’àmbit patrimonial com de 
l’àmbit de promoció, tant per a la seva conservació com per a la 
difusió.

- Servei - Arxiu d’Imatges Emili Massanas i Burcet: Servei encarregat de 
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recollir el patrimoni documental d’imatge fixa i en moviment de les 
comarques gironines, de realitzar-ne el tractament arxivístic, la 
preservació i la conservació. Disposa de més d’un milió d’imatges de les 
comarques gironines realitzades per fotògrafs professionals i 
afeccionats, procedents de col·leccions personals i familiars, que estan 
a disposició del públic. La cronologia va des del 1855 fins a l’actualitat. 

Moltes de les activitats i actuacions que el Centre organitza es realitzen pel 
territori de les comarques gironines: museus, centres i equipaments culturals, 
ajuntaments, etc. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Exposicions temporals. 

Periodicitat
d’utilització

Horari: de dilluns a divendres, de 8.00 h a 15.00 h 
En alguns del serveis que s’ofereixen es demana cita prèvia. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Usuaris i consultes del Servei de Consulta i Préstec (dades del gener a l’octubre 
del 2010): 

- Nombre de consultes ateses de forma presencial: 394 
- Usuaris virtuals: 4.770 
- Consultes virtuals: 8.114 

- Servei de Formació: 270 alumnes 

- Exposició i catàleg «De retratistes a fotògrafs. Cent Anys d’Imatges II. 
Els fons de l’Arxiu d’Imatges Emili Massanas i Burcet»: 2.282 visitants. 
Casa de Cultura de Girona 

II Biennal Internacional de Fotografia:
- 169 projectes presentats 
- 500 visitants a l’exposició del castell de Sant Ferran de Figueres (no 

s’han comptabilitzat els visitants de les exposicions itinerants). 
- 75 assistents a la taula rodona “Noves fórmules de documentalisme 

fotogràfic”. 

Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines: És itinerant per 15 
municipis l’any i es presenta al Visa Off de Perpinyà (no s’han 
comptabilitzat els visitants de les exposicions itinerants). 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Diputació de Girona. Àrea de Cultura i Acció Social. 

Gestió Diputació de Girona. Àrea de Cultura i Acció Social. 
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FOTOGRAFIES
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ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA I BIBLIOTECA 
DIOCESANA DEL SEMINARI DE GIRONA
DESCRIPCIÓ 

Tipologia Arxiu i biblioteca 

Ubicació Carrer Sant Martí, 12 3a planta 
Ubicats al Barri Vell de Girona, a l’edifici del Seminari de Girona, molt proper a 
la biblioteca del Campus del Barri Vell de la Universitat de Girona, al seu arxiu i 
la cartoteca. 

Estructura i 
distribució

Edifici de principis del segle XVII. La sala de consulta té quatre finestres 
mitjanes amb una bona entrada de llum. Els documents, lligalls i pergamins es 
conserven en prestatgeries metàl·liques, dins carpetes de cartró. Pel treball 
arxivístic hi ha dues taules.  

Arxiu:
- Sala de consulta: 115 m2 (en construcció la nova Sala de Consulta, de 

300 m2)
- Dipòsits: 500 m2 en construcció. 
- Capacitat de documentació: indefinida 
- Punts de consulta: 28 
- Fons: 1.000 m lineals. 
- Àmbit temàtic: Documentació de les institucions i parròquies de la 

Diòcesi de Girona.  

Biblioteca:
- Sala de consulta: 115 m2 (en construcció la nova Sala de Consulta, de 

300 m2)
- Dipòsits: 500 m2

- Capacitat de documentació: indefinida 
- Punts de consulta: 28 
- Fons: Uns 72.000 volums: 18 incunables, 582 impresos del segle XVI, 

1.840 del segle XVIII, 5.600 del segle XVIII i 64.000 fins l’actualitat. 
1.800 títols de revistes. 
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- Àmbit temàtic: Teologia. Bíblia. Dret canònic. Girona. Història. 

En una part de l’edifici del Seminari Diocesà, actualment s’hi estan habilitant les 
noves dependències dels dipòsits pels materials arxivístics, al costat mateix de 
les instal·lacions ja existents de la biblioteca; i una nova sala de consulta de 
300 m2 a l’antiga Aula Magna del Seminari. Aquestes noves dependències, que 
està previst s’inaugurin durant el 2011, permeten la ubicació i la gestió de 
forma conjunta de l’Arxiu Diocesà la Biblioteca diocesana del Seminari i 
properament de l’Arxiu Capitular. Totes tres entitats ofereixen un servei al 
públic i són d’accés lliure. 

Antecedents
i història 

Arxiu:
Des de finals del segle XIII, les oficines de la cúria del bisbe enregistraven les 
lletres enviades i els actes duts a terme en presència de notari. Sorgia així el 
nucli principal de l’arxiu. Igualment hom es preocupà de reunir els títols de 
propietat de la mitra i els documents fundacionals. Amb el pas dels segles 
l’administració de la diòcesi va portar la creació de noves oficines de govern, 
dedicades a afers matrimonials, judicials, etc. la documentació de les quals 
també es custodia a l’arxiu. Després de la desamortització de 1835, 
s’incorporaren a l’arxiu els documents de les institucions suprimides. A partir 
dels anys 1980 també s’hi han dipositat els llibres sacramentals de bona part de 
les parròquies de la Diòcesi. 

L’Arxiu diocesà conserva la memòria documental de la diòcesi de Girona, aplega 
tota la documentació històrica de la Cúria diocesana, com també de les altres 
entitats o associacions de la diòcesi. Igualment els fons dels arxius parroquials 
d’una antiguitat superior als cent anys. 

Biblioteca:
La biblioteca es troba situada a la que fou, des de 1585, la casa i el col·legi dels 
jesuïtes de Girona, i n’ha heretat alguns llibres. El seminari diocesà tingué 
biblioteca pública, oberta cinc hores al dia des de 1785. Donacions diverses, 
com la de la família Carles, la del metge Porcalla i la del bibliòfil mossèn Pere 
Valls, han anat configurant un fons bibliogràfic molt diversificat en la seva 
temàtica (medicina, arts, literatura i història). La institució ha adquirit 
regularment fins avui els llibres i revistes més rellevants de filosofia i teologia 
que s’han anat publicant. Les darreres incorporacions han estat la biblioteca del 
bisbe de Girona, amb obres cabdals per a la història del dret, i la del crític 
literari Josep M. Capdevila, que reuneix la producció barcelonina del primer terç 
del segle XX. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Actualment l’Arxiu Diocesà i la Biblioteca diocesana del Seminari tenen una 
direcció i una gestió unificades, d’acord amb el Decret episcopal del 14 de 
desembre de 2007 (BEG 2007, p. 689-691). 

Amb la finalitat d’oferir un servei pastoral i cultural a la diòcesi de Girona, en 
una part de l’edifici del Seminari Diocesà, s’estan habilitant les noves 
dependències dels dipòsits per als materials arxivístics, al costat mateix de les 
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instal·lacions ja existents de la biblioteca; i una nova sala de consulta a l’antiga 
Aula Magna del Seminari. Aquestes noves dependències permeten la ubicació i 
la gestió de forma conjunta de l’Arxiu Diocesà la Biblioteca diocesana del 
Seminari i properament de l’Arxiu Capitular. Totes tres entitats ofereixen un 
servei al públic i són d’accés lliure. 

Arxiu:
L’Arxiu diocesà, que conserva la memòria documental de la diòcesi de Girona 
des del segle IX, està en primer lloc al servei dels organismes i institucions de 
la diòcesi per ajudar especialment a la seva gestió administrativa i, també, al 
servei dels investigadors com una col·laboració de l’Església a la cultura de la 
nostra societat. L’Arxiu, guarda la documentació històrica generada pels 
diversos organismes de la Cúria diocesana, igualment de les altres entitats o 
associacions públiques de la diòcesi que no tenen instituït un arxiu propi de 
caràcter històric i les parròquies, per tal d’assegurar-ne la conservació i la 
seguretat  

Serveis:
- Informació històrica sobre esdeveniments, personatges i institucions de 

Girona. 
- Consulta pròpia del fons parroquials digitalitzats. 
- Informació general als usuaris de forma presencial. 
- Orientació especialitzada en la consulta del fons. 
- Serveis de cerca, reproducció i certificacions específics a través de 

tarifa.

Biblioteca:
Està al servei de les activitats docents del Seminari i de les de l’Institut Superior 
de Ciències Religioses de Girona, de totes les persones interessades en l’estudi 
de les ciències eclesiàstiques i dels investigadors de la documentació de l’Arxiu 
Diocesà. Té la funció de Biblioteca diocesana perquè aplega fons bibliogràfics 
provinents de diverses entitats de la diòcesi de Girona (Biblioteca episcopal, 
Cúria diocesana, Catedral, Col·legiata de Sant Feliu, Casa Carles, Col·legi del 
Collell, parròquies, etc.) i acull i conserva les donacions que les persones, 
clergues o laics, de la diòcesi de Girona, vulguin fer. 

Serveis:
- Informació especialitzada sobre l’àmbit temàtic. 
- Catàleg de cerca Bibliogràfica. 
- Préstec de monografies segons normativa. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

No acull altres activitats diferents a les pròpies de l’arxiu i la biblioteca. 

Periodicitat
d’utilització

Horari:
De dimarts a dijous de 10.00 a 14.00 h. 
Tardes de dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
- 1.800 usuaris per l’Arxiu i la Biblioteca 
- 1.450 peticions de consulta de documents físics de l’Arxiu  
- 486 peticions de consulta de llibres del dipòsit de la Biblioteca 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Bisbat de Girona. 

Gestió Bisbat de Girona. 

FOTOGRAFIES
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ARXIU CAPITULAR DE GIRONA  

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Arxiu

Ubicació Plaça de la Catedral s/n. 
Ubicat al complex catedralici, dins del claustre de la catedral, a sobre del  
Museu Tresor de la Catedral, molt proper al Museu d’Art, al Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona i al Museu d’Història de la 
Ciutat.
S’hi accedeix per una porta que hi ha sota les escales que porten al Tinell, al 
final de la galeria de ponent del claustre. La sala de consulta es troba al segon 
pis.

L’Arxiu es traslladarà pròximament a l’edifici del seminari, junt amb l’Arxiu 
Diocesà i la Biblioteca Diocesana del Seminari, on comptarà amb uns dipòsits i 
equipament modern, i on podrà oferir un horari d’obertura més ample (de 
dimarts a dijous de 10 a 14 hores i de dilluns a dijous de 16 a 18 hores). 

Estructura i 
distribució

Espai Equipament: 414m2

Capacitat de documentació: 394 m lineals. 
Punts de consulta: 10 
Fons: 14.000 pergamins, 65 lligalls de música manuscrita, 132 manuscrits i 
incunables, 17.000 imatges, 188 rotlles de microfilms. 
Àmbit temàtic: Catedral. Capítol. Patrimoni capitular. Ciutat en relació al capítol. 
Municipis de la diòcesi en relació al capítol. Capella de música. Música barroca. 
Manuscrits. Pergamins. 

L’Arxiu es compon de 8 sales, un rebedor i un bany, distribuïts en dues plantes. 

Planta primera
- rebedor 
- bany 
- sala de consulta  
- dues habitacions que serveixen com a dipòsits de l’arxiu  
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- sala de reproducció  

Planta segona
- 4 sales que serveixen també com a dipòsit 

Antecedents
i història 

La Catedral de Girona va disposar d’un arxiu des de la seva reorganització, poc 
després de la conquesta franca de la ciutat de Girona. L’arxiu servia per 
acreditar el patrimoni que posseïa i, al mateix temps, era el testimoni de 
l’administració d’aquest patrimoni i del culte catedralici. A més dels reculls de 
documents relligats en els cartorals, els primers intents de descripció del fons 
dels que es té constància daten del segle XVI. 

El 30 d’agost de 1535 el canonge Preses va manifestar la seva intenció de 
portar un llibre o speculum de totes les administracions, que sembla que no 
arribà a ser realitat. En canvi el 6 de juliol de 1538, consta que s’acabà de fer 
un inventari de l’arxiu, avui perdut. En les diferents èpoques, diverses mesures 
adoptades pel capítol procuraven que els documents manllevats fossin tornats a 
l’arxiu i que s’evités treure’n els originals. S’haurà d’esperar, però, fins els 
segles XVII-XVIII perquè es portés a terme una descripció significativa dels 
fons. Com a exemple, el 1698 s’ordenà que es fes un repertori de les 
escriptures que contenien cadascun dels armaris de l’arxiu. En aquesta línia, fou 
durant el segle XVIII que es portaren a terme la majoria dels llibres 
d’arxivament que s’han conservat fins als nostres dies, tot i que no cobreixen 
totes les administracions de la Catedral. És també cap a 1730 que l’il·lustre 
canonge Sulpici Pontich va confeccionar el Repertori Alfabètic i l’Episcopologi i 
llista de prebendats, que representen quatre ingents volums on els diferents 
temes referents a la Catedral de Girona es troben classificats alfabèticament.  

Durant la guerra civil 1936-1939 els fons foren portats al Palau Episcopal, 
juntament amb els altres arxius de la ciutat, fet que assegurà la seva 
conservació. Passada la guerra foren retornats a la Catedral. 

Les sales actuals varen ser restaurades i habilitades com a arxiu l’any 1967, 
data a partir de la qual l’Arxiu Capitular es va obrir regularment al públic. 

Elements
d’interès
arquitectònic

La Catedral està catalogada com a Bé Cultural d’Interés Nacional.  

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Accés lliure. 

Serveis:
- Informació històrica sobre esdeveniments, personatges i institucions 

vinculades a la Catedral de Girona. 
- Orientació especialitzada en la consulta del fons. 
- Identificació i datació de documents antics. 
- Col·laboració en el regest i transcripció de documentació antiga. 
- Col·laboració en la realització d’activitats de difusió i de formació entorn de 

la documentació. 
- Organització d’exposicions i col·laboració en projectes de tercers. 
- Informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per correu 

postal i per correu electrònic. 
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- Reproducció mitjançant fotografia digital. 
- Servei de lectura de microfilms. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

No n’hi han.  

Periodicitat
d’utilització

Horari:
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h. 
Del 24 de juny a l’1 de setembre tancat al públic. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Durant l’any 2009 l’Arxiu Capitular va tenir un total de 342 investigadors, amb 
un total de 1.710 consultes directes de documents. A més va atendre 63 
consultes fetes per mitjà del correu electrònic. Van visitar l’arxiu, per tal de 
conèixer-lo, dos grups: un procedent del Departament de Filologia de la 
Universitat de Girona i un altre format per professors i estudiosos procedents 
del Congrés Internacional “Francesc Eiximenis sis-cents anys (1409-2009), 
organitzat també per la Universitat de Girona. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Capítol Catedral de Girona. 

Gestió Capítol Catedral de Girona. 

FOTOGRAFIES
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MUSEU DEL CINEMA I BIBLIOTECA DE L’INSTITUT 
D’ESTUDIS DEL MUSEU DEL CINEMA 
DESCRIPCIÓ 

Tipologia Museu i biblioteca

Ubicació Carrer Sèquia, 1
Situat a la part esquerra del barri vell, davant la plaça del Mercadal i rodejat de 
les principals vies de Girona com són la Gran Via Jaume I i el carrer Santa 
Clara, la plaça Josep Pla pel darrera i la plaça Constitució pel davant. S’hi pot 
arribar pel carrer Obra, el carrer Perill o el carrer Hortes, tots tres per a 
vianants i d’accés directe a l’eix comercial i turístic de la ciutat.  

Estructura i 
distribució

Té una superfície total de 3.000 m2, dels quals 2.650 m2 són d’accés públic i 
350 m2 d’accés intern. La superfície expositiva en metres lineals és de 151. 
Té accessos a les diferents sales d’exposicions, a la sala d’audiovisuals, el taller 
educatiu i a l’ Institut d’Estudis. 

Distribució per plantes: 

Planta baixa
- Vestíbul 
- Sala d’exposicions temporals 
- Taquilla
- La botiga del Museu del Cinema 
- Exposició permanent : Pròleg audiovisual 

Entresolat
- Sales de reserva 
- Sala de descans del personal 

Primera planta
- Exposició permanent:  El cinema amateur 

El cinema infantil: el Cine NIC 
- Taller pedagògic 
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- Institut d’Estudis (Biblioteca, videoteca) 
- Sala d’audiovisuals 
- Dependències administratives i de direcció 
- biblioteca

 Segona planta
- Exposició permanent:  La imatge pren moviment 

Els límits d’una aliança 
La cursa 
Un moment per a la història 
Un intent compartit per molts 
La màgia arriba al cinema 
Les eines del cinema 
La fàbrica dels somnis. Col·lecció Maite Mínguez 

- Espai de taller pedagògic (sala croma) 

Tercera planta
- Exposició permanent:  Sortint de les ombres 

El domini de la llum 
El domini esdevé joc 
L’encanteri d’una làmpada 
Fixant la imatge del món 

- Recepció –  Espai d’acollida: Trobem una taula de rebuda, amb 
mobiliari que dóna una atmosfera més pública i accessible al personal 
que gestiona la venda d’entrades i la informació. Aquest mateix espai d’ 
acollida dels usuaris, dóna accés a la informació sobre les activitats que 
es poden realitzar, les visites, les exposicions i les rutes turístiques que 
es poden fer a la ciutat. Elements: Taulell- recepció, taquilles i mobiliari 
amb fulletons informatius.  

- Espai botiga: Aquest espai el trobem just al costat de la recepció – 
espai d’acollida. Situada estratègicament a l’entrada i sortida del 
museu, és un espai on es poden trobar molts i diversos objectes 
relacionats amb el món del cinema i precinema. Està especialitzada en 
llibres, bandes sonores, vídeos, DVD i merchandising de cinema. 

- Espai expositiu: El museu del cinema organitza exposicions temporals, 
de temàtica cinematogràfica amb entrada gratuïta. Elements: Plafons 
cartró ploma, plafons il·luminats, projeccions audiovisuals, etc.  

- Espai Exposició: És un dels pocs museus del món on el visitant pot fer 
un viatge a través de 500 anys d’història de les imatges, veient quins 
foren els antecedents i orígens del cinema i com la tècnica i l’espectacle 
visual evolucionen. La Col·lecció Tomàs Mallol és una de les col·leccions 
d’aparells cinematogràfics i precinematogràfics més reconegudes a 
nivell internacional i és a partir de les disset sales amb exposicions 
permanents, organitzades en diferents etapes, que els visitants poden 
observar l’evolució de la imatge en moviment fins l’arribada del cinema 
i la televisió. Elements: plafons cartró ploma, plafons il·luminats, 
vitrines, il·lustracions, fotografies antigues, projecció d’audiovisuals, 
aparells fotogràfics i cinematogràfics antics, peces i objectes de gran 
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valor cinematogràfic cedides per la col·lecció Tomàs Mallol, elements 
interactius. 

- Espai sala d’audiovisuals: Sala d’audiovisuals amb una capacitat per a 
quaranta persones. És una sala ideal com a complement per a la tasca 
docent del Museu del Cinema, on s’hi celebren cursos, projeccions, 
conferències i debats oberts a públics de totes les edats. Elements:
cadires, projector d’audiovisual, pantalla i micròfons.  

- Espai taller educatiu: És un equipament que el Museu del Cinema posa 
a disposició d’escoles i instituts per a què els alumnes puguin 
experimentar amb la tècnica de creació i projecció d’imatges que han 
descobert en la seva visita a l’exposició permanent. Elements: taules, 
cadires, pantalles i elements per a la creació i projecció d’imatges en 
moviment.

- Espai institut d’estudis: És un espai que es posa al servei d’estudiants, 
investigadors, professors i públic en general que pot gaudir dels serveis 
de biblioteca especialitzada en precinema, cinema, cinema i educació, 
videoteca i fonoteca. També es posa a disposició el servei de consulta 
de la base de dades del fons d’objectes del Museu. Elements: taules, 
cadires, ordinadors, prestatgeries amb llibres i pel·lícules.  

- La biblioteca té una superfície total de 150 m2 d’ús públic, un fons total 
de 6.500 volums, 29 punts de consulta (28 a la biblioteca i hemeroteca 
i 1 a la videoteca) 

Fons: El museu guarda i exposa més de 20.000 peces relacionades amb la 
història de la imatge i del cinema. Segueixen quantitativament les imatges 
fotogràfiques i els cartells, gravats, programes i objectes publicitaris diversos. 
No cal oblidar tampoc una mostra representativa d’aparells de fotografia de 
totes les èpoques i de les joguines basades en elements de l’òptica i de la 
imatge.

Àmbit temàtic: Història de la tecnologia i l’art del cinema. Precinema. Imatge. 

Antecedents
i història 

Museu:
Els antecedents del Museu del Cinema cal buscar-los en la formació de la 
Col·lecció Tomàs Mallol. Tomàs Mallol, cineasta amateur i col·leccionista, va 
començar la seva col·lecció a finals dels anys 1960 amb l’objectiu d’aplegar tots 
aquells aparells, peces i imatges que expliquessin l’evolució històrica, 
tecnològica i artística dels espectacles visuals, des dels primitius teatres 
d’ombres fins a l’arribada del cinema i la televisió. A final dels anys 1980, la 
Col·lecció Tomàs Mallol era ja una de les col·leccions de precinema i de cinema 
dels primes temps més reconegudes a nivell nacional i internacional. El mes de 
gener de 1994, l’Ajuntament de Girona va adquirir la Col·lecció Tomàs Mallol 
amb l’objectiu de crear un museu del cinema en aquesta ciutat. Amb la firma 
de l’acord entre el consistori gironí i Tomàs Mallol, es va fer possible que aquest 
patrimoni, fins aleshores de caràcter privat  i d’accés restringit, fos de propietat 
pública i accessible a tots els ciutadans. El 8 d’abril de 1998, es va inaugurar a 
Girona el Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, el primer i, fins ara, únic 
museu d’aquestes característiques a tot l’Estat espanyol i un dels pocs existents 
a nivell europeu, amb l’objectiu fonamental de ser una institució cultural sense 
afany de lucre oberta a tots els ciutadans i per tal d’afavorir la comprensió i 
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l’educació de la història de la imatge en moviment i del cinema a través de la 
conservació, recerca, interpretació i exposició permanent de la Col·lecció Tomàs 
Mallol i d’altres col·leccions o objectes que es puguin adquirir, així com també a 
través de l’organització d’activitats i l’oferiment de serveis que permetin la 
interacció amb els visitants i usuaris del Museu. 

Institut d’Estudis:
L’Institut fou inaugurat el novembre de 1999 amb la finalitat de fomentar la 
investigació i el coneixement especialitzat en l’art i la tècnica del cinema i la 
imatge, i de facilitar-ne la difusió. Pretén ser un centre de consulta i intercanvi 
d’informació; promoure projectes de recerca a partir del fons del Museu i en els 
camps d’història del cinema, precinema, cinema i educació i música de cinema i 
generar i potenciar activitats de formació, publicacions i iniciatives de caràcter 
divers adreçades a un públic especialitzat o interessat. L’IEMC organitza cada 
dos anys el Seminari sobre els antecedents i orígens del cinema, que reuneix 
els principals especialistes d’aquesta matèria a nivell estatal i en publica les 
actes. 

Elements
d’interès
arquitectònic

L’edifici està catalogat a nivell local. Bé Cultural d’Interès Local.

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Únic museu d’aquestes característiques a l’Estat Espanyol, es centra sobretot en 
l’evolució que han fet els éssers humans al llarg de 500 anys d’història de les 
imatges per tal de poder representar les imatges reals. Aquest museu es basa 
sobretot a partir dels aparells de la col·lecció Tomàs Mallol. 

Les seves funcions són la conservació, recerca, interpretació i exposició 
permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol i d’altres col·leccions o objectes que es 
puguin adquirir, també organització d’activitats i oferiment de serveis que 
permetin interacció amb persones visitants i usuàries del museu. 
Disposa d’una exposició permanent on es mostren els antecedents i orígens del 
cinema, com a tècnica i com a espectacle visual, mitjançant la col·lecció Tomàs 
Mallol i es composa aproximadament de 20.000 peces. 

Serveis:
- Exposició  permanent i servei de visites guiades. 
- Programa d’exposicions i activitats temporals per a tot tipus de 

públic.
- Servei Educatiu: extensa oferta educativa per a tots els nivells 

escolars. 
- Institut d’Estudis (biblioteca i hemeroteca - estan especialitzades en 

història del cine, principalment del cinema dels orígens i sobretot 
del precinema. Inclou més de 3.000 títols entre els quals obres de 
referència, catàlegs d’altres museus del cinema o de la imatge, 
monografies, etc., destaquen els apartats de fotografia, tècnica del 
cinema i cinema amateur, música de cinema i cinema i educació-  
videoteca, consulta fons del Museu, punt d’informació i 
programació pròpia de cursos i seminaris) 

- Servei de conservació i gestió del fons patrimonial del Museu. 
- Club d’Actors del Museu del Cinema (amics del Museu) 
- Botiga especialitzada. 
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- Serveis per fomentar l’ensenyament, la recerca i la difusió del 
cinema i la imatge. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Lloguer d’espais per activitats alienes al Museu. 

Periodicitat
d’utilització

Museu:

D'octubre a abril:   
De dimarts a divendres de 10.00 a 18.00 h 
Dissabte de 10.00 a 20.00 h 
Diumenge i dilluns festius d'11.00 a 15.00 h 
En període de Fires de Sant Narcís, Nadal i Setmana Santa l'horari serà de 
10.00 a 20.00 h. 

Maig, juny i setembre:  
De dimarts a dissabte de 10.00 a 20.00 h 
Diumenge i dilluns festius d'11.00 a 15.00 h. 

Juliol i agost:  
De dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 h. 

Visites guiades d’octubre a juny:  
Dissabtes: 18.00 h 
Diumenges: 12.00 h. 

Visites guiades juliol i agost:  
De dilluns a diumenge a les 12.00 h. 

Jornades de portes obertes:  
28 de desembre: Aniversari de la primera projecció pública de cinema
18 de maig: dia internacional dels museus 
Primer diumenge de cada mes. 

Tancat:  
Dilluns no festius (excepte juliol i agost), 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.

Biblioteca:

Dimarts, dijous i dissabtes de 10.00 a 13.00h. 
Dimecres i divendres de 15.00 a 18.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009

Gironamuseus
- Carnets rebuts: 744 
- Carnets lliurats: 5.562 

- Total: 71.043 usuaris. 
- Exposició permanent i serveis associats: 49.956
- Exposicions temporals: 15.500 
- Activitats: 5.587 
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- Edat: Menys de 14: 7% 
          De 15 a 25: 24% 
          De 26 a 35: 23% 
          De 36 a 65: 42% 
          Més de 65: 4% 

Procedència: Girona ciutat: 12% 
                       Comarques de Girona: 4% 
                       Resta Catalunya: 24% 
                       Espanya: 15% 
                       Estranger: 45% 

Gènere: Dones: 51% 
              Homes: 49% 

Servei educatiu: 24.784 usuaris/es. 

Nivell acadèmic:    Infantil : 14% 
Primària: 38% 
Secundària: 33% 
Batxillerat: 7% 
Universitat: 2 % 
Altres: 6% 

Procedència:      Girona ciutat: 27% 
 Comarques de Girona: 28% 
 Resta Catalunya: 35% 
 Espanya: 1% 
 Estranger: 9% 

Socis/es club d’actors: 585 
Participació 11 ª festa del Club d’Actors: 1.300 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat: correcte, alarma i càmeres de vigilància: 16 

- Instal·lació elèctrica: correcte 
- Sortides d’emergència: 9. Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: no es contemplen 
- Conservació: bona 
- Neteja: bona 
- Distribució d’espais: Correcte 
- Climatització: Correcte 

Accessibilitat: Correcte 

Ubicació: Correcte 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 91

Parallamps: Sí. 

Actuacions
projectades

Proposta de millores que es consideren necessàries i prioritzar la seva 
reparació, sala superior arranjament de parets i instal·lació general d’aire 
condicionat. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Tècnica: 3 persones 
- Administració: 1 persona 
- Manteniment: 1 persona 
- Taquilla: 2 persones 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. Fundació Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol. 

Gestió Ajuntament de Girona. Fundació Museu del Cinema- Col·lecció Tomàs Mallol. 

FOTOGRAFIES
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MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Museu 

Ubicació Carrer de la Força, 27 (Museu) 
Placeta de l' Institut Vell, 1 i pujada de Sant Feliu, 2 (sales d’exposicions)
Tot en el cor del Barri Vell de Girona.  
Forma part de la Xarxa de monuments i museus d’història de Catalunya. 

Estructura i 
distribució

Superfície total: 3.342 m2.
Superfície programa art contemporani: 385 m2.
Superfície expositiva (en metres lineals): 4.000 m2.
Accessos: Porta principal del Museu situada al carrer de la força número 27; 
sala d’exposicions temporals a la placeta de l’Institut Vell número 1 i entrada a 
la Carbonera per la pujada de Sant Feliu número 2. 
Superfície de 2.414m2 distribuïda en quatre plantes i 14 sales. 

Es tracta d’un edifici històric rehabilitat, antigament convent dels Caputxins, 
que és compartit amb l’Arxiu Històric Municipal al qual s’accedeix des de la 
Placeta de l’Institut Vell, 1, on, un vestíbul distribueix els accessos als dos 
equipaments, a la dreta (porta amb intèrfon) l’entrada a l’Arxiu Històric, i 
frontalment, per una porta de dos full, a les Sales Temporals del Museu. 
Ambdós equipaments s’articulen a l’entorn del claustre central de l’antic 
convent, tot i que el Museu ocupa les dependències del sector nord-est i sud 
preferentment i soterranis, i en canvi l’Arxiu és al sector oest, est i nord de la 
planta primera. 

Museu: 
- nivell -2: carbonera i cisterna. El museu d’Història de la Ciutat té uns 

accessos complementaris al seu costat oest que s’obren a la Pujada de 
St. Fèlix, des d’on s’accedeix a l’antiga carbonera i a la cisterna de 
recollida d’aigües pluvials del Convent, i des d’aquest espai, per un 
estret corredor medieval amb escaletes, s’arriba a la planta soterrani 
del museu, la que es troba a nivell de l’accés del carrer de la Força. La 
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carbonera i la cisterna acullen exposicions itinerants. 

- nivell-1 Planta soterrani: sales temporals de l’espai contemporani, sala 
permanent d’arqueologia industrial, despatx de direcció, pati (antiga 
hora del convent) que queda com a terrassa sobre el carrer 
Ballesteries, recepció, antic cementiri assecador del convent, petits 
magatzems i entrada del c/ de la Força, 27. Espai de recepció: trobem 
una taula de rebuda amb mobiliari que dóna una atmosfera més 
pública i accessible al personal que gestiona la venda d’entrades, la 
informació i el préstec d’àudio guies.  Aquest espai, dóna accés a la 
informació sobre les activitats que es poden realitzar, les visites, les 
exposicions i les rutes turístiques que es poden fer a la ciutat. 
Elements: Taulell - recepció, taquilles i mobiliari amb fulletons 
informatius. 

- Despatx de direcció: Pertanyent a l’antic rentador del convent, 
actualment és l’espai on el director duu a terme les seves tasques 
directives sobre el museu. 

- Nivel 0: Entrant des de la Placeta de l’Institut vell accedim a la recepció 
de les Sales d’exposició temporals. En aquesta planta també hi ha el 
claustre amb els lavabos, part de les sales d’exposició permanent, 
despatx de treball tècnic i magatzems. Sales permanents sobre la 
prehistòria, Gerunda romana i ciutat medieval. 

- Nivell 1: història moderna i Guerra del Francès. Sales de la sardana 

- Nivell 2 i 3: història contemporània 

- Torre: correspondria al nivell 3 i 4: pendent de rehabilitar 

- Les sales d’exposició són diverses i estan equipades amb quadres 
tècnics dotats de connexions elèctriques i d’il·luminació que permeten 
treballar amb diverses llengües i formats (imatge en moviment, 
reproduccions sonores, obres bidimensionals, grans objectes, etc.) 
L’equipament està dotat per tenir les condicions necessàries de 
temperatura i humitat. Elements: plafons explicatius de cartró - ploma, 
plafons amb fotografies digitals il·luminades, projectors i pantalles amb 
reproduccions audiovisuals, etc.)  

- El claustre és una sala més d’exposició permanent. En un lateral hi ha 
els lavabos en tres espais: homes, dones i persones amb mobilitat 
reduïda.

- Espais d’exposició permanent: Acull les exposicions permanents sobre 
la història de la ciutat. Elements: Plafons cartró - ploma, plafons 
il·luminats, recreacions d’audiovisuals, fotografies antigues, i peces de 
valor històric cedides per el seu valor i significat dins del context de 
l’evolució de la història de Girona. 

- Despatx tècnic: oficines de l’Administració i de treball tècnic. 

- Espais de magatzem: Hi ha diversos petits magatzems repartits per tot 
l’edifici, però el magatzem central es troba fora d’aquest, al polígon 
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Industrial Mas Xirgu, al costat de les Brigades Municipals.  

Contingut museològic: 
Fons: 10.694 objectes inventariats (febrer 2011). 
Àmbit temàtic: Història i art. Aglutina un fons extens que va des de 
l’arqueologia industrial fins a l’art contemporani. Acull una col·lecció permanent 
que s’organitza per períodes cronològics que engloba des del naixement de 
Girona com a ciutat fins al segle XX. Té una programació d’exposicions 
temporals vinculades a la història de la ciutat la majoria de les quals són de 
producció pròpia i ofereix serveis de divulgació històrica a escolars i famílies. 

El museu està treballant per poder complementar els continguts de les sales de 
la col·lecció permanent amb restes que encara ara es conserven del ric llegat 
patrimonial de la ciutat, com la muralla, el castell de Montjuïc, el refugi antiaeri 
i la fàbrica Marfà, la qual cosa permetrà conèixer amb més detall diferents 
episodis de la nostra història. El Museu ha duplicat el nombre d’exposicions i 
activitats, la major part dedicades a commemorar la celebració del Bicentenari 
de la Guerra del Francès, els 70 anys de l’acabament de la Guerra civil i de 
l’afusellament de Carles Rahola, i el centenari del naixement de l’arquitecte 
gironí Josep Claret. 

Antecedents
i història 

Edifici del segle XVIII (amb restes del segle XV). 
Any de creació de l’edifici com a equipament cultural: 1972. 
Any de creació del Museu: 1981. 
Reformes: 1981- Rehabilitació de la planta semisubterrània 
1981-1996: Rehabilitacions vàries de diversos espais. 

L’edifici que avui serveix de marc al Museu d’Història de la Ciutat i que és 
conegut popularment amb el nom d’“Institut Vell”, fou aixecat a partir de l’any 
1762 pels frares caputxins. L’any 1732, els caputxins van ser autoritzats per 
ocupar la casa Desbach, propietat aleshores dels marquesos de Cartellà la qual 
contenia restes romanes de finals del segle II – inicis del segle III dC i estava 
emplaçada entre el carrer de la Força i el carrer de les Ballesteries. El casal 
gòtic dels Cartellà fou enderrocat parcialment entre els anys 1753 i 1762. 
Durant aquest període els caputxins dedicaren el seu esforç a aixecar un mur 
de contenció de terres per tal de salvar el desnivell que hi havia entre els dos 
carrers citats, alhora que transformaren la planta soterrània per a les noves 
necessitats de la comunitat. A finals del segle XIX va esdevenir l' Institut 
d'Ensenyament Mitjà però l’any 1974, el Ministeri d’Educació el va cedir a 
l’ajuntament d’aleshores i, finalment, des del 1981 acull el Museu d’Història de 
la Ciutat.

La última reforma va ser l’any 2005. 

La planta baixa, que constitueix la part més antiga, era el Convent de Sant 
Antoni. La construcció del nou edifici, es portà a terme entre els anys 1762 i 
1774 per a la qual cosa es reutilitzaren els materials procedents de la casa 
Cartellà. Quant a la planta baixa o planta principal, l’església es consagrà el 
1764. Hom hi entrava per un pòrtic d’arcades obert a la plaça de la Canonja. 
Tres anys més tard s’havien aixecat el claustre, el nou refetor, la cuina i gairebé 
tota la resta de les dependències conventuals. En esclatar la Guerra del Francès 
(1808 - 1809) el convent era destinat a escola de religiosos teòlegs. Les 
bombes dels assetjants provocaren la destrucció d’una gran part de l’edifici, en 
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particular, de l’església i de les plantes superiors. Després de la reconstrucció 
iniciada a partir de 1814, els caputxins residiren en el convent fins 
l’exclaustració definitiva (1835), moment a partir del qual l’Ajuntament de 
Girona gestionà el destí de l’edifici per a l’Institut Provincial d’Ensenyament que 
s’aconseguí el 1841.  

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

Els murs de la planta baixa són de mamposteria, mentre les voltes, unes foren 
construïdes amb pedra seguint el patró de la volta de canó seguit, i les altres, 
fetes de rajola, mostren diversos models derivats de les cobertes amb llunetes 
barroques. Les restes abundants d’obertures tapiades en tota la planta 
confirmen les dades que hom posseeix referents a la transformació i adaptació 
de construccions anteriors que l’orde dels caputxins utilitzà en un primer 
moment d’ocupació de l’immoble per als serveis més essencials de la 
comunitat. D’entre els espais d’aquesta planta, cal destacar la cisterna, 
interessant exemple d’aljub amb voltes de pedra sobre pilars, i el cementiri o 
dessecador que conté divuit nínxols verticals amb els seus corresponents bancs 
foradats on, segons el costum de l’orde, eren asseguts els frares difunts per a 
la dessecació dels cadàvers. Adossada a la paret frontal hom pot observar una 
creu de rajoles amb decoració floral d’esmalt blau. L’obra de nova planta s’inicià 
per l’església d’ençà el 1762. De dimensions considerables, posseeix tres naus, 
capçalera plana i un pòrtic als peus, reformat a la primeria del segle actual per 
l’arquitecte municipal Manuel Almeda. En l’actualitat la traça del temple es veu 
alterada per la divisió longitudinal en dos pisos i pel cegament d’una de les 
naus laterals, reformes que es portaren a terme quan l’edifici fou destinat a 
Institut. La resta de les dependències de la planta baixa (locutoris, refetor, 
cuina, etc.), es disposen a l’entorn del diminut claustre, com és usual en tots 
els convents caputxins. Igual que l’església, aquest claustre, de petites arcades 
de mig punt, fou transformat a mitjan segle XIX, amb la construcció de la 
galeria coberta corresponent al primer pis, alhora que les cel·les es 
reconvertiren en aules més grans. Les dues plantes restants posseeixen poc 
valor arquitectònic donades les reformes contínues que a la institució 
d’ensenyament s’hi realitzà.  

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

L’espai aglutina un fons extens que va des de patrimoni industrial fins a l’art 
contemporani. Acull una col·lecció permanent que s’organitza per períodes 
cronològics que engloba des del naixement de Girona com a ciutat, fins al segle 
XX. Accés lliure. Per a la visita a l’exposició permanent cal adquirir l’entrada. 

Serveis:
- Visites guiades a sales permanents i a exposicions temporals 
- Visites teatralitzades 
- Tallers i jocs 
- Itineraris per la ciutat 
- Material didàctic i suport educatiu 
- Visites comentades per al públic general a les exposicions temporals 
- Visites en idiomes 
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- Activitats infantils i familiars 
- Conferències, cursos i seminaris 
- Espectacles 
- Jornades de debat 
- Concerts

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Programació d’exposicions temporals vinculades a la història de la ciutat, la 
majoria dels quals de producció pròpia i ofereix serveis de divulgació històrica a 
escolars i famílies. 

Temps de flors, dia Internacional de la Música, Setmana de  la Ciència etc. 

Periodicitat
d’utilització

De dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 19:00 h 
Diumenges i festius de 10:00 a 14:00 h 
(exposicions temporals també de 17:00 a 19:00 h) 
Tancat els dilluns no festius, els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009

Gironamuseus
- Carnets rebuts: 532 
- Carnets lliurats: 1.034 
- 193.859 usuaris/àries en total 
- Visitants col·lecció permanent: 19.980 
- Exposicions: 102.996  
- Gènere: Dones: 51%                Homes: 49% 
- Activitats: 3.234 
- Temps de flors: 67.649 

EDAT Menys de 
14 De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 2,66% 12,09% 20,09% 55,14% 10,02% 
PROCEDÈN
CIA Girona Comarques Resta Cat Espanya Estranger 

 10,86% 12,86% 15,43% 20,83% 40,02% 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Pendent d’homologació. Compartida amb l’Arxiu 
Històric. 

- Sortides d’emergència: Pendent de completar i de corregir les existents. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: pendent de rehabilitació completa els espais carbonera i 
cisterna (tot i que s’utilitzen com sales temporals) i pendent de reforma 
integral la torre de l’edifici.  

- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
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- Distribució d’espais: Correcte, tenint en compte que està ubicat en un 
edifici antic i no es pot modificar la distribució. 

- Climatització: Té una climatització parcial, hi ha zones climatitzades 
(oficines) i altres que no ho són. 

Accessibilitat: Deficient, no és massa bona al Barri Vell perquè els carrers són 
molt estrets i amb escales. A més a tota la zona està prohibit el pas de vehicles 
excepte els veïns. L’edifici té un ascensor compartit amb l’Arxiu Històric tot i 
que només s’utilitza des de l’arxiu. El Museu doncs, té els recorreguts 
supeditats a escales entre nivells. 

Ubicació: Bona, ja que es troba al centre històric. 

Actuacions
projectades

Dins de les previsions futures d’actuació en l’edifici, les línies mestres de 
l’actuació són:  

1. Nou accés per fer més visible el museu, amb un tractament atraient de 
façana principal des del carrer Ballesteries, a través d’un cos d’edifici de 
nova construcció que contindrà l’escala, l’ascensor, una botiga i les 
connexions amb la carbonera, les noves oficines i les plantes superiors. 

2. Racionalització dels usos de l’edifici: avui hi conviuen el museu i l’arxiu. 
La proposta dóna solució a la separació d’ambdós equipaments per 
nivells totalment diferenciats i estancs, resolent així la coincidència 
actual de recorreguts dins l’edifici. 

3. Unificació de les instal·lacions 
4. Adequació dels espais per a dipòsits i digitalització.  

Aquest programa s’aplica a:  
- PLANTA -2: Accés principal a museu; botiga i carbonera. 
- PLANTA -1: Accés a MHCG; bar/sala polivalent; banys; accés des del 

carrer de la Força i sala conferències. 
- PLANTA 0: Sales estables ciutat antiga i medieval; sales exposicions 

temporals i vestíbul. 
- PLANTA 1: arxiu històric municipal 
- PLANTA 2: sales estables ciutat moderna 
- PLANTA 3: sales estables Girona contemporània 

Millores projectades: 
- Creació i condicionament de sortides d’emergència. 
- Eliminació de barreres arquitectòniques. 
- Condicionament o reubicació de la zona de l’ascensor. 
- Separació i desvinculament, en el tema d’instal·lacions i compartiment 

d’espais, de l’Arxiu Històric. 
- Modernització de les instal·lacions, ja una mica obsoletes. 
- Previsió de nous serveis (sala d’actes/taller, bar ...) 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Tècnics mig: 3 persones 
- Manteniment: 1 auxiliar 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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CENTRE BONASTRUC ÇA PORTA 
Aglutinat com a Patronat Call de Girona, inclou: 
Museu d'Història dels Jueus i Institut d’Estudis 
Nahmànides (Biblioteca Eliezer Eljanan Schalit) 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Museu, biblioteca i institut d’estudis. 

Ubicació Carrer de la Força, 8   
El museu d’Història dels Jueus és un edifici que té connexió visual amb l’espai 
públic exterior, amb un accés principal des del carrer de la Força, i un segon 
accés secundari pel carrer de Sant Llorenç. 

Per una escala interior s’accedeix a les diferents sales d’exposicions i a l’ Institut 
d’Estudis Nahmànides.   

Estructura i 
distribució

Equipament organitzat com a Patronat Call de Girona i que engloba el Museu 
d’Història dels Jueus i l’Institut d’Estudis Nahmànides amb la Biblioteca Eliezer 
Eljanan Schalit. El Centre acull també l’administració de la Red de Juderías de 
España, de la qual Girona n'és membre.  

Museu
L’edifici té una superfície de 700 m2, dividits en tres plantes on es distribueixen 
onze sales que es corresponen als onze àmbits temàtics del centre. El Museu 
compta amb onze sales que conformen un recorregut que relata aspectes de la 
vida quotidiana, la cultura i la història de les comunitats jueves a Catalunya i a 
Girona en l’època medieval. 

- Recepció – Espai d’acollida: Trobem una taula de rebuda, amb mobiliari 
que dóna una atmosfera més pública i accessible al personal que 
gestiona la venda d’entrades, informació i préstec d’àudio guies. Aquest 
mateix espai d’ acollida dels usuaris, dóna accés a la informació sobre 
les activitats que es poden realitzar, les visites, les exposicions, i les 
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rutes turístiques que es poden fer a la ciutat. Elements: Taulell- 
recepció, taquilles, mobiliari amb fulletons informatius.  

- Espai exposició: El museu compta amb onze sales que conformen un 
recorregut que relata aspectes de la vida quotidiana, la cultura i la 
història de les comunitats jueves a Catalunya i a Girona des del segle 
IX. Diferents sales que parlen sobre la vida en comunitat, festivitats i 
tradicions, els cicles de la vida, les sinagogues, l’herència cultural,etc. 
Elements: Plafons cartró-ploma, plafons il·luminats, vitrines, 
recreacions d’audiovisuals i maquetes, gravats, una important col·lecció 
de làpides funeràries hebrees, peces de valor històric trobades a 
jaciments o cedides per el seu valor i significat dins del context de 
l’evolució de la història jueva de Girona. 

- Espai expositiu: El museu disposa de sales i espais per acollir 
exposicions itinerants de petit format, pot aprofitar espais com els 
grans patis.

- Espai aula: Es pot concertar un espai per dur a terme activitats d’altres 
associacions culturals, o alumnes d’institut, o per fer tallers, amb una 
capacitat de quaranta persones.  

- Espai institut i biblioteca: L’ Institut d’Estudis Nahmànides es va crear 
amb l’objectiu de recuperar, estudiar i difondre la història de les 
comunitats jueves catalanes, especialment la de Girona. La recerca i la 
formació són les seves tasques principals i es complementen amb la 
biblioteca, que està especialitzada en Judaica amb un fons de 6.500 
volums, i és de lliure accés i consulta. L’ Institut disposa de programes 
acadèmics i científics que inclouen des de l’organització de congressos 
internacionals, cicles de conferències, cursos de cultura i d’història, fins 
a seminaris adreçats a diferents col·lectius, classes de llengua hebrea, i 
tallers i activitats destinades a públics de totes les edats. Elements: 
Taules i ordinadors per a la tasca de direcció, gestió i treball intern del 
Museu i de l’ Institut. Taules, prestatgeries i equipaments d’ús públic 
per a l’estudi i la recerca i per a la consulta del fons bibliogràfic. 

Equipament biblioteca
- Espai: 150 m2, a la tercera planta de l’edifici. 
- Punts de consulta:12 
- Fons: 6.500 volums 
- Àmbit temàtic: Història. Art. Llengua. Literatura. Folklore. Religió. 

Costums. Pensament. Càbala. Inquisició. Bíblia. Holocaust. 

Equipament Institut
- Espai: 150 m2 d’ús públic a la tercera planta de l’edifici. 
- Sales polivalents, amb capacitat per a un màxim de 40 persones. 
- Fons: Bases de dades de documentació referent a les comunitats 

jueves medievals de l’àmbit gironí; bases de dades inèdites sobre jueus 
medievals; fons d’imatges sobre iconografia jueva medieval; fons 
d’imatges del Patronat Call de Girona. 

- Àmbit temàtic: Història, cultura, poble jueu, judaisme 
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- Espai botiga: El Museu disposa d'una botiga especialitzada on s’hi 
poden comprar llibres, objectes artístics, records i materials diversos 
sobre el Call de Girona. 

- Espai despatxos: És una àrea de la quarta planta, amb accés intern a 
través del pati. Hi trobem ubicats els despatxos de direcció del Patronat 
Call de Girona i els espais destinats a les tasques administratives i de 
gestió del Patronat i de la Secretaria de la Red de Juderías de España. 
Elements: Taules i ordinadors per a la tasca de direcció, gestió i treball 
intern del Museu i de l’ Institut.  

Fons museu: Col·lecció d’objectes arqueològics procedents del Call i del 
Montjuïc de Girona; col·lecció de lapidària hebraica; facsímils de documents 
hebreus; objectes de ritual jueu d’origen sefardita; elements audiovisuals i 
documentals.
Àmbit temàtic: Història, Cultura, Poble jueu, Judaisme.  

Antecedents
i història 

Any de construcció de l’edifici: segle XV 
Reformes: 2007. 

El Patronat Call de Girona és un organisme autònom municipal, constituït l'any 
1992 per l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Generalitat de 
Catalunya. El Patronat s'ocupa de la recuperació física i cultural de l'herència 
jueva gironina, la rehabilitació urbanística i la dinamització i promoció del call. 
La seu del Patronat és el Centre Bonastruc ça Porta, que acull el Museu 
d'Història dels Jueus i l'Institut d'Estudis Nahmànides.  

El Centre Bonastruc ça Porta ocupa l' indret que al segle XV contenia la 
sinagoga i els espais propis de la comunitat jueva de la ciutat. Després de 
l'expulsió dels últims jueus i jueves de Girona l'any 1492, l'edifici va romandre 
com a propietat privada fins la dècada dels 80 del segle XX, moment en que 
fou rehabilitat per a convertir-lo en l'actual nucli de la recuperació del llegat 
jueu de la ciutat.  

La intervenció pública no va destinar la totalitat de l’edifici al Patronat sinó que 
implanta petits apartaments universitaris a les plantes superiors 

Museu
El Museu va ser inaugurat l’any 2000 amb la voluntat de recollir la història dels 
jueus a la ciutat de Girona i donar a conèixer què era un call, quins edificis 
contenia, quants jueus hi havia a Catalunya, què era i com funcionava una 
aljama, quins eren els moments clau en la vida jueva, i quins eren els aspectes 
fonamentals del ritual religiós.  
El projecte actual, a càrrec de l’equip d’arquitectes gironins BCR- arquitectes, 
ha passat per tres fases diferents (2000, 2003 i 2007) 

Biblioteca
La biblioteca Judaica va néixer el 1991, a partir d’un petit fons especialitzat (70 
volums) que pertanyia a l’Arxiu Municipal de Girona. Amb la política 
d’adquisicions i donacions que ha portat a terme el Patronat Call de Girona. 
Entre els anys 1997 i 2010 s’ha aconseguit un increment anual d’unes 700 
obres. En l’actualitat, la biblioteca disposa de la col·lecció pública de bibliografia 
judaica més destacada de Catalunya. 
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Institut
L’Institut d’Estudis Nahmànides va ser inaugurat el 1997 com a element 
acadèmic i de formació del Patronat Call de Girona. La tasca primera i inicial de 
l’Institut va ser la configuració d’una biblioteca especialitzada; un cop 
consolidada aquesta, l’ Institut ha anat obrint nous camins de recerca, de 
documentació i de difusió, concretats sobretot en la realització anual de cursos, 
conferències i seminaris especialitzats i en la tasca de documentació, realització 
i implementació del  projecte del Museu d’Història dels Jueus. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

Els trets de la casa Cella Canet - finestres de façana (parcialment desfigurades), 
portalada i arcs carpanells del pati inferior, dimensió de les sales -, situada al 
número 8, no modificaren gaire alguns espais de les plantes inferiors, en què es 
conserven elements estructurals i rituals indicatius de la presència de la 
comunitat jueva a la ciutat (994-1492).  

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Museu
Accés lliure. Per a la visita a l’exposició permanent cal adquirir l’entrada.  El 
Centre Bonastruc ça Porta programa activitats culturals, ofereix visites guiades i 
té un servei de publicacions periòdiques. El Patronat s’ocupa de la recuperació 
física i cultural de l’herència jueva gironina, la rehabilitació urbanística i la 
dinamització i promoció del call. El principal objectiu del Museu és preservar i 
difondre la història de les comunitats jueves de Catalunya, que al llarg de tota 
l’edat mitjana varen formar part i varen contribuir decisivament en la trajectòria 
històrica i al desenvolupament cultural i científic del país. 
Serveis:

- Exposició permanent sobre la Història dels Jueus a Catalunya i a Girona 
- Exposicions temporals sobre temes contemporanis relacionats amb la 

cultura jueva 
- Contes i llegendes jueves i recitals de música sefardita (activitats 

gratuïtes per a adults i infants, durant l’estiu) 
- Visites guiades concertades en diferents idiomes (només estiu) 
- La botiga de Sefarad, llibres i records 

Biblioteca
Especialitzada en cultura i civilització jueva arreu del món en totes les èpoques. 
Consta d’uns 6500 títols, i és probablement la col·lecció de Judaica de caràcter 
públic més important de Catalunya. L'accés i l'ús de la biblioteca és lliure per 
totes aquelles persones que vulguin aprendre, aprofundir, investigar o 
simplement apropar-se a la cultura jueva des de diferents perspectives. 

Serveis:
- Hemeroteca 
- Fonoteca
- Informació bibliogràfica 
- Informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per 

correu postal i per correu electrònic 
- Orientació especialitzada en la consulta del fons 
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- Reprografia 
- Guies de lectura temàtica relacionada 
- Col·laboració en la realització d’activitats de difusió i de formació entorn 

de la documentació 
- Organització d’exposicions i col·laboració en projectes de tercers 
- Possibilitat de connectar l’ordinador personal a la xarxa 

Institut
Accés lliure 

Serveis:
- Atenció de consultes sobre cultura i història jueves 
- Assessoraments específics 
- Cicles de conferències 
- Cursos de llengua hebrea 
- Cursos de cultura i història jueva 
- Publicacions especialitzades 
- Elaboració de dossiers pedagògics específics 
- Informació d’activitats relacionades amb la cultura jueva arreu del món 
- Informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per fax, 

per correu postal i per correu electrònic 
- Documentació, recerca, formació i divulgació de la història i la cultura 

jueves i posar-la a disposició de les persones interessades i de la 
ciutadania en general 

- Cursos
- Congressos
- Consultes específiques 
- Tallers i activitats familiars 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Museu
- Celebració de la Nit 10 
- Participació en Girona Temps de Flors i les Fires i Festes de Sant Narcís 
- Amb GironaMuseus s’organitza la Nit dels Museus i amb organitzacions 

internacionals com ICOM es participa del Dia internacional dels Museus 
i amb l’AEPJ s’organitza i coordina la Jornada Europea de Cultura Jueva 
en els trenta països que hi participen 

- Jornades de portes obertes 
- Espectacles infantils les tardes dels dimecres de juliol i agost a les 

18.30 h. 
- Nits de música al call  

Institut
- Cicle de conferències anual en cooperació amb la Universitat de Girona. 

Periodicitat
d’utilització

Museu:
Juliol i agost: de dilluns a dissabte de 10.00 a 20.00 h, diumenges i festius de 
10.00 a 14.00. De setembre a juny: dilluns de 10.00 a 14.00 h, de dimarts a 
dissabte de 10.00 a 18.00 h, diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h. Tancat els 
dies 25 i 26 de desembre, i l'1 i el 6 de gener.  

Institut - Biblioteca: 
De dilluns a divendres de 10.00 a 15.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h. 
Dimecres i dijous de 16:00 a 19:00h.  
Festius tancat. 
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Impacte i 
implicació
sociocultural

Museu
Gironamuseus 
Carnets rebuts: 1.081 
Carnets lliurats: 2.220 

Visites al Museu d’Història dels Jueus i Exposicions temporals: 79.233 
Activitats: 37.337 

Usuaris/es Biblioteca i Institut: 144 

- Edat                              Procedència                             Gènere 

Menys de 16: 7.444        Catalunya: 37.505                    Dones: 53% 
De 15 a 35: 16.171         Espanya: 6.005                        Homes: 47% 
De 36 a 65: 45.175         Estranger: 35.723 
Més de 65: 10.443 

Biblioteca
Procedència Usuaris 
Girona: 30 
Resta comarques Girona: 26 
Resta Catalunya: 7 
Resta Espanya: 2 
Resta Europa: 5 
Altres: 12 
TOTAL: 82 

Professió Usuaris 
Professor/-a universitat: 5 
Investigador/-a: 15 
Estudiant IES: 10 
Estudiant universitat: 8 
Professor/-a IES: 3 
Doctorand/-a: 3 
Altre: 38 
TOTAL: 82 

El préstec de la biblioteca ha estat de quaranta-sis llibres i dotze CD, cosa que 
representa que la meitat d’usuaris han utilitzat el servei préstec de la biblioteca: 
58 préstecs de llibres o CD de música. Aquestes consultes es distribueixen al 
llarg del dia en: 67% de consultes en horari de matins, i la resta, el 33%, a la 
tarda, tenint en compte que els mesos de juliol i agost la biblioteca ha obert 
només en horari de matins.  

Institut
Procedència Usuaris 
Girona: 1 
Resta comarques Girona: 1 
Resta Catalunya: 10 
Resta Espanya: 5 
Resta Europa: 4 
Altres: 7 
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TOTAL: 28 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: correcte 
- Sortides d’emergència: Hi ha una mancança de sortides d’emergència 
- Sistema antiincendis: correcte 

Manteniment i espais:

- Reformes: correcte 
- Conservació: bona 
- Neteja: bona 
- Distribució d’espais: correcte 
- Climatització: només està climatitzada la zona de despatxos-

recepció.

Accessibilitat: Hi ha barreres arquitectòniques per a l’accés de persones amb 
mobilitat reduïda. 

Ubicació: correcte 

Actuacions
projectades

L’any 2007 es va fer una reforma general de tot el museu, per la qual cosa, a 
dia d’avui no hi ha cap actuació projectada. 
L’estat del museu és correcte. 

Després d’un seguit d’actuacions per complir les normatives el Museu té previst 
sol·licitar el 2011 la inclusió al registre de Museus de Catalunya. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció del patronat: 1 persona 
- Direcció del Museu i l’Institut: 1 persona 
- Administració: 2 administratives i 3 auxiliars   
- Neteja i manteniment: 2 persones 
- Practicant ½ jornada: 1 persona  

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Patronat Call de Girona. 

Gestió Patronat Call de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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MUSEU D’ART DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Museu, Centre de documentació, Farmàcia de l’antic Hospital de Santa 
Caterina.

Ubicació Pujada de la Catedral, 12 
El Museu i el Centre de Documentació, estan ubicats al Palau Episcopal, al Barri 
Vell de Girona, edifici ben visible per a totes les persones que visiten el palau 
episcopal i les que tenen curiositat per veure els jardins que hi ha més enllà. La 
Farmàcia està a l’actual seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. 

Estructura i 
distribució

Museu:
Equipament:
Espai: 2.874,94 m2, dels quals 2.070,97 m2 són d’accés públic i 803,97 m2

d’accés restringit. 

Accés públic:  
1.789,02 m2 de sales exposicions 
- 52,29 m2 de sales activitats complementàries   
- 229,66 m2 d’espais de serveis (cafeteria, botiga, etc.) 

Accés restringit:  
- 258,11 m2 de sales de reserva 
- 57,80 m2 de magatzem de manteniment 
- 205,30 m2 de serveis administratius 
- 82,12 m2 de restauració  
- 200,64 m2 per altres serveis. 

Fons: 12.579 objectes, dels quals entorn un miler són exposats 
permanentment. 

Àmbit temàtic: Art preromànic fins els segle XX català. Artistes gironins. 

Les obres exhibides en el Palau Episcopal pertanyen bàsicament als antics 
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Museu Diocesà i Museu Arqueològic de Belles Arts, així com al fons d’art de la 
Diputació de Girona. La visita a l’edifici permet contemplar, en ordre cronològic, 
un panorama complet de l’art gironí al llarg de setze segles, a través d’obres 
pictòriques i escultòriques d’èpoques i estils successius: romànic, gòtic, 
renaixement, barroc, realisme, modernisme i noucentisme. També hi ha sales 
monogràfiques dedicades a la ceràmica, al vidre i a l’art propi de la litúrgia 
catòlica, així com recintes destinats a exposicions temporals i a mostres d’art 
actual. Les nombroses finestres de l’edifici emmarquen paisatges equiparables 
a les obres artístiques: vistes sobre la catedral, els jardins del Museu i la ciutat 
de Girona. 

Cal destacar la important col·lecció que disposa d’artistes catalans dels segles 
XIX i XX, com ara Martí Alsina, Miquel Blay o Joaquim Vayreda. 

Centre de documentació: sala de consulta i ordinadors. 
Fons: 5.870 exemplars i es poden consultar les 12.579 fitxes que descriuen 
cadascuna de les peces del museu. L’arxiu d’imatges té 5.252 fotografies. 
Àmbit temàtic: Art preromànic fins el segle XX català. Artistes gironins. 

Antecedents
i història 

Museu:
El Museu d’Art de Girona es troba instal·lat en un dels edificis més nobles de la 
ciutat: el Palau Episcopal. L’immoble té més de mil anys. És un conjunt complex 
i heterogeni, que s’ha anat configurant en les diferents èpoques. La dilatada 
evolució registrada des del 995 dC hi genera una suggestiva complexitat 
espacial. Les primeres notícies del palau són del segle X i fan referència a un 
edifici del comte Borrell que fou cedit, a finals de segle, al bisbe de Girona. Són 
d’aquesta època unes estances que es conserven a la zona dels jardins, que 
alguns documents anomenen Palau Vell. 

L’edifici ha estat modificat i reedificat moltes vegades al llarg del temps. Hi ha 
constància documental de la construcció d’un palau al segle XII però el primer 
conjunt queda definit al S. XIII amb tres capelles – Sant Salvador, ogival però 
plenament romànica (Peratallada, S. XII), Santa Maria i Sants Evangelistes 
(Cabanelles, 1234) - una galeria romànica i una residència. Al S. XIV s’hi 
produeix una gran ampliació vers el sud, amb la torre central de façana, la 
torre de presó i el Saló del Tron, que donaran a l’edifici caràcter de fortificació. 
El conjunt esdevé així un palau fortificat, convertit en refugi reial durant la 
guerra civil del 1463 i incendiat en la dels Remences. Fou al S. XIV quan s’hi 
materialitzà la configuració que ha perviscut: entre els anys 1508 i 1597, els 
bisbes Boïl, Margarit i Cassador van practicar diverses reestructuracions a la 
façana (finestrals i gran blasó renaixentistes) i bastien l’ala sud. El paper de 
Margarit s’ha estudiat com el d’un dirigent i intel·lectual del Renaixement, 
moviment que ha deixat una petja construïda minsa en un món català sumit en 
una llarga crisi. Al s. XVIII i XIX tornà a haver-hi canvis en la façana (arcuació 
romànica) o ampliacions (casa Falló i jardí, a llevant).  

Cal destacar la colossal potència dels seus volums i del pati així com la posició 
funcional de les obertures a la façana, característica del gòtic català. El 1973 
deixà de ser seu bisbal, i poc després naixia l’actual i formidable col·lecció 
gràcies al pacte (1976) subscrit entre Bisbat i Diputació, i després, la 
Generalitat (1992). 

Pel que fa a la intervenció contemporània, cal remarcar que s’inicià sense un 
discurs museístic global i que aquest fou redactat a posteriori, ja el 1989, amb 
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algun problema pel que fa a desenvolupament formal i funcional. La feina de 
sistematització duta a terme des d’aleshores presenta, anys després, un 
resultat de gran interès sobre 2.500 m2 d’exposició. 

Les parts romànica i gòtica van ser ampliades a l’època renaixentista i 
completades durant el segle XIX fins a adquirir l’estructura actual. El Palau està 
decorat amb els escuts dels successius prelats que hi van viure des de la seva 
construcció fins el 1973, en què el bisbe Jaume Camprodon va renunciar a 
ocupar-lo per anar a un pis de lloguer. Durant la Guerra Civil de 1936-1939, i 
en absència del bisbe Josep Cartañà, es volia convertir en un Museu del Poble, 
primera premonició del seu destí actual. 

L’edifici va ser també durant molts anys la seu del Tribunal Eclesiàstic i la presó 
on complien penes de reclusió els clergues sotmesos a judici. Tanmateix, a les 
seves estances s’hi allotjaren reiteradament els reis durant les seves visites a la 
ciutat. De tot plegat en resten vestigis ben visibles: el recinte de la presó, la 
capella episcopal barroca, làpides amb inscripcions, segells heràldics i l’escut de 
l’emperador Carles V al saló del Tron.  

Centre de documentació: El centre de documentació i la biblioteca es funden 
l’any 1984 amb la voluntat d’organitzar la documentació impresa i les imatges 
procedents de les tasques descriptives del Museu, dels intercanvis amb altres 
institucions i de les adquisicions de llibres i altres materials. Aquest fons de 
documentació, un cop organitzat es posa a disposició dels usuaris que el poden 
consultar en les seves investigacions i com a complement a les exposicions 
temporals i permanents que el Museu ofereix. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Museu:
Accés lliure. Per a la visita a l’exposició permanent cal adquirir entrada. 
Serveis:

Biblioteca i centre de documentació 
Espai polivalent (audiovisuals conferències, etc.) 
Sala de descans i cafeteria 
Exposició permanent adaptada per a invidents 
Botiga
Visites guiades i familiars 
Publicacions 
Servei d’educació: visites guiades, itineraris de carrer i visites taller 

orientades als diferents nivells educatius. 
Sales d’exposicions temporals 

Centre de documentació:
Accés lliure, amb concertació prèvia. 
Serveis:

- Reprografia 
- Informació bibliogràfica 
- Bibliografia general d’art. 
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Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Sortides culturals, espai polivalent (d’audiovisuals, de conferències ...), 
projeccions, taules rodones, nits al museu (concerts) temps de flors etc. 

Periodicitat
d’utilització

Museu:
Feiners: de 10.00 a 19.00 h (març - setembre) 
              de 10.00 a 18.00 h (octubre - febrer) 
Diumenges i festius: de 10.00 a 14.00 h 
Tancat: dilluns, els dies 1 i 6 de gener i el 25i 26 de desembre. 

Centre de documentació:
De dimarts a dissabte de 10.00 a 19.00 h. 
Horari d’hivern (octubre a febrer): de dimarts a dissabte de 10.00 a 18.00 h. 
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 (tot l’any). Tancat els dies 1 i 6 de gener i 
25 i 26 de desembre. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Gironamuseus
Carnets rebuts: 785 
Carnets lliurats: 5.223 

DÈFICITS 

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat: L’edifici del Museu d’Art situat al Palau Episcopal i Can Falló on es 
troben diversos serveis  del Museu (Restauració, Administració Magatzems, 
Biblioteca, Centre de Documentació) estan dotats de mesures de seguretat. 
Aquests edificis es controlen en càmeres de vigilància les 24 hores del dia i 
durant les hores que es tancat al públic amb sistemes de detecció volumètrics. 
La seguretat de l’edifici està contractada directament pel Servei d’Obres del 
Departament de Cultura de la Generalitat. La mancança mes important és 
dintre dels magatzems els quals no estan climatitzats i les col·leccions no es 
poden separar per materials El fet d’estar instal·lats en dependències de l’edifici 
de Can Falló fa que el seu accés sigui difícil de gestionar tants pels 
conservadors com pel investigadors. Caldria buscar amb urgència un nou 
emplaçament per instal·lar provisionalment aquests magatzems. 

- Instal·lació elèctrica. La instal·lació elèctrica de l’edifici de Can Falló 
i del Palau Episcopal seu del Museu s’està adaptant als 
requeriments de sostenibilitat que proposa l’ISSO 14001. S’està 
fent un important esforç econòmic per tal de substituir tota la 
il·luminació del Museu (làmpades)  

- Sortides d’emergència. Malgrat que l’edifici està dotat de plans 
d’evacuació i es fan simulacres periòdicament la seguretat en 
general es difícil de gestionar donada la complexitat de l’edifici 

- Sistema antiincendis Malgrat que l’edifici està dotat de plans 
d’evacuació i de nombroses mesures antiincendi caldria poder dotar 
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parts del recorregut amb sistemes talla focs. Això no obstant 
requereix un projectes arquitectònic del Palau i de Can Falló que 
haurien de formar part d’un projecte mes general de reforma de tot 
l’edifici.

Manteniment i espais:

- Reformes. El Departament de Cultura de la Generalitat ha esmerçat 
important sumes econòmiques per tal de mantenir tant l’edifici del 
Palau Episcopal com Can Falló. Això no obstant el mes urgent és 
afrontar el projecte museològic i museogràfic del Museu d’Art. El 
problema mes important d’aquest equipament és que no es pot dur 
a terme el control climàtic de les col·leccions tant de les sales 
d’exposició permanent com les dels magatzems. És la tercera 
col·lecció de la història de l’art català del país i cal afrontar la nova 
remodelació per tal de transformar-lo en un museu adaptat a les 
necessitats   de la museogràfica del segle XXI. 

- Conservació. L’aspecte que cal afrontar d’una manera mes urgent 
és la reforma integral de Can Falló. A Can Falló hi ha les reserves 
del Museu i no s’hi pot fer el control climàtic adequat. Tampoc hi ha 
espai suficient per emmagatzemar les obres. L’edifici del Palau 
Episcopal presenta problemes molt seriosos durant els mesos 
d’estiu. El fet d’exposar nombroses obres de pintura sobre fusta fa 
que els canvi d’humitat relativa afectin a les fustes i periòdicament 
s’ha de tornar a restaurar.   

- Neteja. L’espai mes difícil d’afrontar la neteja és el dels magatzems. 
Els materials constructius i museogràfics no son els adequats per 
dur a terme una òptima conservació preventiva de les col·leccions. 

- Distribució d’espais. L’espai més difícil de gestionar 
museogràficament és el dels magatzems. No hi ha espai suficient 
per conservar adequadament les col·leccions. És necessari un nou 
emplaçament per aquests magatzems.  

- Climatització La manca de capacitat per poder dur a terme un 
control climàtic de l’edifici del Palau i de Can Falló és l’aspecte més 
crític del Museu d’Art de Girona en aquests moments. La 
climatització d’aquests espais no es pot afrontar però sense dur a 
terme un projecte museològic i museogràfic global de tot 
l’equipament.

Accessibilitat: Malgrat que el Departament de Cultura de la Generalitat ha dut a 
terme molts esforços econòmics a llarg dels anys per tal de fer accessible el 
Museu l’equipament presenta encara moltes mancances. Recentment s’ha 
construït un nou ascensor que dona accés al vestíbul i a les sales d’exposicions 
temporals del Museu. Les persones amb disminució física no es poden accedir a 
l’edifici des de l’exterior de lla plaça. 

Ubicació: La ubicació del Museu d’Art a l Palau Episcopal és òptima donat l’alt 
valor artístic de l’edifici. Les col·leccions dialoguen perfectament amb el 
recorregut dels diferents espais del Palau. Manca però mes espai per poder 
exposar les col·leccions dels segles XIX i XX. El futur projecte museològic i 
museogràfic ha de contemplar aquesta manca d’espai, tant per a la col·lecció 
permanent com per a les reserves. 
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Actuacions
projectades

El contracte de lloguer del Palau Episcopal de la Generalitat amb el Bisbat de 
Girona s’acaba el 20 de juliol de l’any 2017. Amb aquesta data tant propera la 
Generalitat te converses amb el Bisbat per tal d’afrontar el futur del Museu 
d’Art. A curt termini no hi ha grans actuacions projectades a part de les 
habituals pel manteniment de l’edifici i de les col·leccions. 

PERSONAL

Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Conservadors: 2 persones 
- Responsable de personal: 1 persona 
- Administració: 1 persona 
- Atenció al públic i seguretat: 6 persones 

Contractes externs: Responsable del servei educatiu, responsables del servei de 
restauració i conservació preventiva de les col·leccions. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Generalitat de Catalunya. 

Gestió Generalitat de Catalunya. 

FOTOGRAFIES
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MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA – GIRONA I 
BIBLIOTECA DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE 
CATALUNYA – GIRONA I DEL CENTRE 
D’ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Museu i biblioteca 

Ubicació Museu:
Carrer Santa Llúcia, 8 
Ubicat a l’antic monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, una important 
mostra del català romànic del segle XII, just al límit de l’anomenat barri vell i el 
barri de Sant Daniel 

Biblioteca:
Carrer Pedret, 95
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Estructura i 
distribució

Museu:
Ocupa l’església i el claustre romànics i el sobreclaustre, construït entre 1860 i 
1877 i ampliat el 1914.

L’església de Sant Pere de Galligants és de planta basilical, de tres naus i 
transsepte, amb la nau central, més ampla i alta, coberta amb volta de canó i 
les laterals amb volta de quart de cercle. Les naus estan separades per arcs 
formers suportats per pilars amb semi columnes adossades i coronades per 
capitells. A la capçalera s’hi obren l’absis, precedit per un arc triomfal doble, i 
quatre absidioles distribuïdes asimètricament. La façana principal, amb una 
portada formada per cinc arquivoltes en degradació, està presidida per una 
esplèndida rosassa formada per dos cercles concèntrics units per vuit 
columnetes radials. 

El claustre està format per quatre galeries cobertes actualment amb volta de 
quart de cercle, que presenten una peculiaritat única en claustres romànics 
catalans: en comptes d’un pilar central, tenen grups de cinc columnes que li 
proporcionen una gran esveltesa. L’element més destacable és el conjunt de 60 
capitells, la majoria amb motius vegetals, però també amb llaceries, figures 
humanes soles o barrejades amb animals i elements vegetals, sirenes-peix, 
sirenes-ocell i el cicle de la Nativitat. El campanar, de planta quadrada en el 
primer pis, està coronat per un segon pis amb dos nivells octogonals. En el 
primer pis allotja l’anomenada capella del Sepulcre. 

Tot el conjunt ha estat molt restaurat, des dels primers treballs de la Comissió 
de Monuments a partir de 1857 fins a l’actualitat. 

Espai de 1.207 m2, distribuïts en tres espais expositius dels quals 45,5 m2 són 
d’accés restringit:  

- sobreclaustre  
- església  
- claustre 

Fons: supera els 100.000 registres. 

Biblioteca:
Espai equipament: 109 m2, dels quals 47 m2 corresponen a la sala de lectura i 
62 m2 són d’accés restringit. 
Punts de lectura: 16 places. 

Fons: 36.000 registres -llibres, publicacions periòdiques- i inclou el fons de la 
biblioteca de la Comissió de Monuments de Girona. 

Àmbit temàtic: Arqueologia. Arqueologia subaquàtica. Patrimoni arqueològic. 
Patrimoni historicoartístic. Història. Art. 

Antecedents
i història 

Museu:
El monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, actual seu del Museu, fou 
construït extramurs de la muralla nord de Girona, a la riba esquerra del riu 
Galligants. No es coneix la data de la seva fundació, però està documentat des 
de mitjan segle X. L’estructura arquitectònica actual data del segle XII. El 1131 
Ramon Berenguer el Gran va llegar un important donatiu per sufragar les 
obres. De la construcció anterior no en queda res. El monestir ostentà la 
jurisdicció del burg de sant Pere, que s’havia format al seu voltant, entre 1171 i 
1335 i fou alhora seu de la parròquia del barri. La veïna església de Sant 
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Nicolau en complementava les funcions parroquials. El 1378 fou integrat a la 
fortificació de la ciutat. La muralla emmascarà la capçalera de l’església fins que 
fou enderrocada a partir de 1960. Molt afectat pels setges napoleònics, fou 
suprimit amb la desamortització de 1836. L’església monàstica continuà com a 
parroquial fins a 1842, en què esdevingué sufragània de Sant Feliu i estigué 
oberta al culte fins a 1936. El claustre fou cedit a la Comisión de Monumentos 
pel bisbat l’any 1857. Actualment és de la Generalitat de Catalunya. L’església 
romangué en mans del bisbat, que encara n’és el propietari. 

El Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona té el seu origen en el Museo 
Provincial de Antigüedades y Bellas Artes creat per la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de la provincia de Gerona el 1845, institució que el regí 
fins al 1936. Instal·lat el 1860en el claustre de Sant Pere de Galligants, en 
restauració, fou obert al públic el 29 d’octubre de 1870. L’octubre de 1936 
passà a formar part del Servei d’Excavacions i Arqueologia de Catalunya i en 
tingué cura la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic. 

El 1939 fou incorporat al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos com a Museo Arqueológico Provincial. El 1957, la Diputació de 
Girona, que havia esdevingut la titular del museu, creà el Servicio Técnico de 
Investigaciones Arqueológicas, Conservación y Catalogación de Monumentos,
amb la qual cosa el museu fou dotat de personal. 

El 1979, els fons medievals i moderns s’integraren, juntament amb els del 
Museu Diocesà, en el nou Museu d’Art de Girona. El 1981 les col·leccions 
arqueològiques del Museu Provincial formaren el Museu Arqueològic de Girona, 
que romangué a Sant Pere de Galligants (claustre, sobreclaustre i església, 
incorporada el 1939). Amb la llei de Museus de 1990 es crea el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. El museu, transferit per la Diputació el 1992, 
n’esdevingué la seu de Girona. L’any 2008 va començar una remodelació de la 
museografia, actualment en curs. 

Biblioteca:
La biblioteca fou creada per la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
de la provincia de Gerona, que començà a actuar el 1844. Apareix 
documentada des de 1866, tot i que hi ha indicis que permeten fer-la gairebé 
tan antiga com la mateixa Comisión.  

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya fou creat el 1992 a partir de 
l’estructura existent en el Servei de la Diputació i el 1996 esdevingué també 
una seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Així, doncs, actualment, la 
biblioteca creada per la Comisión de Monumentos és la biblioteca pròpia de 
dues de les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya: la seu de Girona i el 
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Sant Pere de Galligants fou declarat Monument Historicoartístic el 1931 i el 
Museu Arqueològic ho fou el 1962. Com a fruit d’aquesta doble declaració, avui 
Sant Pere de Galligants és un Bé Cultural d’Interès Nacional. 
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USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Museu:
Per a la visita a l’exposició permanent cal adquirir l’entrada. Hi ha entrada 
reduïda i entrada gratuïta per a determinats col·lectius. 

Comprèn l’explicació de l’activitat humana des de l’aparició de l’home des del 
Paleolític inferior fins a l’ inici de l’època medieval a través de les restes 
arqueològiques trobades en les excavacions dels jaciments de l’àrea compresa 
per les comarques gironines.  

Permet fer una visita cronològica estructurada en blocs (paleolític, neolític, 
l’Edat del metall, la cultura ibèrica, la romanització i les colonitzacions) a través 
del seu fons i programa d’exposicions temporals, a més d’oferir altres recursos 
per als visitants. Realitzen activitats infantils i familiars, tallers d’estiu per a la 
mainada, visites teatralitzades, dia internacional dels museus, la nit dels 
museus, jornades europees del patrimoni, activitats per les Fires de Sant 
Narcís, Setmana de la Ciència, serveis i activitats didàctiques, materials i 
recursos educatius, altres activitats com temps de flors, festivals de guitarra 
etc.

Serveis:
Visites guiades per a grups, escolars o no, prèvia reserva. 
Tallers didàctics per a grups escolars, prèvia reserva. 
Visites teatralitzades i altres activitats de cap de setmana. 
Exposicions temporals 
Botiga/llibreria 

Biblioteca:

Accés lliure. Conté fonamentalment publicacions relatives a la prehistòria, 
l’arqueologia i l’arqueologia subaquàtica, però disposa també d’un important 
fons sobre història medieval, moderna i contemporània.  

Serveis:
- Consulta i reprografia. 
- No hi ha servei de préstec. 
- Col·laboració en la realització d’activitats de difusió i de formació entorn 

de la documentació. 
- Informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i 

llocs de Girona. 
- Informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per 

correu postal i per correu electrònic. 
- Orientació especialitzada en la consulta del fons. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

- Lloguer d’espais: La seu de Girona del Museu d'Arqueologia de 
Catalunya disposa de diferents espais aptes per a la celebració de 
diversos actes:  recepcions, presentacions etc. 

- Reproduccions fotogràfiques: El Museu d'Arqueologia de Catalunya 
ofereix el servei de reproducció d’imatges de les seves col·leccions, tant 
per a estudi i investigació com per a publicació, en diversos formats.  
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Periodicitat
d’utilització

Museu:

De l'1 de juny al 30 de setembre: 
De dimarts a dissabte: de 10.30 a 13.30 h i de 16.00 a 19.00 h 
Diumenges i festius: de 10.00 a 14.00 h 
Dilluns tancat. 

De l'1 d’octubre al 31 de maig: 
De dimarts a dissabte: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Diumenges i festius: de 10.00 a 14.00 h 
Dilluns tancat. 

El 25 i 26 de desembre i l'1 de gener, el museu roman tancat. 

Biblioteca:
Del 15 de setembre al 31 de maig: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 17.30 h  
De l'1 de juny al 14 de setembre 
De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Museu:
L’any 2008 va atraure 25.443 visitants. 
Carnets rebuts: 723 
Carnets lliurats: 3.458 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Generalitat de Catalunya. Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

Gestió Generalitat de Catalunya. Museu d’Arqueologia de Catalunya. 

FOTOGRAFIES
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MUSEU – TRESOR DE LA CATEDRAL DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Museu 

Ubicació Plaça de la Catedral, s/n. 
Ubicat dins la Catedral de Girona.  

Estructura i 
distribució

Equipament:
Espai de 500 m2 d’exposició permanent i 20 m2 de botiga i recepció. 
Claustre i Catedral a part. 

Es troba en les tres primeres sales capitulars, al costat nord de la nau gòtica 
catedralícia, amb accés lateral des del costat esquerra de la façana catedralícia i 
des de dins del museu es pot accedir posteriorment al claustre, tot i que 
s’ofereix a part com a complement del recorregut de visita o bé a la nau gòtica. 
Recorregut en una sola planta només cal salvar uns esgraons per visitar el 
claustre. Al Museu s’hi arriba en un recorregut des de la Plaça dels apòstols, 
només complicat per dos trams de dos esgraons cadascun però és accessible 
per a persones amb mobilitat reduïda des de la nau gòtica. 

Antecedents
i història 

L’origen del Museu del Tresor de la Catedral cal buscar-lo en la decisió presa en 
acabar la Guerra Civil, a partir de 1940, d’exposar algunes peces del fons d’art 
moble de la Catedral, a les sales capitulars, com a decoració. La resta de peces 
es custodiaven a la sagristia. El 1951-1952 el canonge Mn. Llambert Font 
millorà aquesta exposició amb vitrines i hi afegí moltes més peces. El 1960, el 
canonge Mn. Josep Calzada, va augmentar l’exposició de peces d’indumentària 
litúrgica.

Per tal de millorar la instal·lació de l’exposició permanent del Tresor de la 
Catedral, de la mà del canonge Mn. Genís Baltrons i Robert i de l’arquitecte 
Josep M. Pla Torras, el 1975-1976 es remodelaren les sales capitulars. Aquest 
fet significà la redistribució dels espais i la destinació d’un lloc específic per al 
Tapís de la Creació. El 1987, s’afegí la sala del Tinell, a l’ala nord del claustre, 
per exposar-hi la indumentària sacra. Des de gener de 2005 la Catedral ha 
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regularitzat el servei de visita cultural mitjançant una entrada única a totes les 
seves instal·lacions i la inclusió d’un servei d’àudio guia. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Bé Cultural d’Interès Nacional (Catedral). 

El fons del Tresor de la Catedral de Girona, contempla tant els aspectes del 
continent com el seu excepcional contingut. El complex de la Catedral, que 
compta amb la nau única gòtica més ampla de la cristiandat i amb un claustre 
de les darreries del segle XII entre altres coses, té el valor afegit dels béns 
mobles i immobles que es custodien a dins el temple, com ara retaules, 
sepulcres, conjunts d’escultura i d’orfebreria, etc. 

En l’exposició permanent del Tresor Capitular s’exposa la col·lecció d’objectes 
litúrgics i artístics mobles de la Catedral (segles IX-XX): pintura, talla, escultura, 
orfebreria (a destacar les peces medievals: arqueta andalusí del segle X, 
custòdia del segle XV, creus processionals, reliquiaris, etc.) així com alguns 
manuscrits d’especial rellevància (Beatus del segle X, Bíblia de Carles V de 
França, butlles pontifícies en papir del segle IX). 

També dins de l’exposició permanent, en un espai del segle XII situat al 
claustre, es mostra una part del fons d’indumentària litúrgica de la Catedral 
(segles XIV-XX). 

Entre tots els elements del fons destaca el Tapís de la Creació, obra mestra de 
la manufactura tèxtil medieval (segle XI-XII) conegut internacionalment, que 
constitueix la peça més valorada i contemplada del Tresor. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

És una de les destinacions turístiques obligatòries de visita a la ciutat, per molt 
que el museu té una aparença discreta en el costat esquerre del temple, de ben 
segur que és visible als ulls de totes les persones que visiten la Catedral. 
L’entrada del Tresor és l’entrada habitual de la visita cultural o turística a la 
Catedral. 

Exposició permanent de 500 m2 del famós Tapís de la Creació (S. XII) i està 
dedicat a les relíquies i objectes de valor acumulats pel Capítol de la Catedral,  
que permet contemplar col·leccions dedicades a l’art sacre, objectes litúrgics i 
obres d’orfebreria. El fons del Tresor de la Catedral de Girona s’inclou dins el 
complex de la Catedral, que compta amb la nau i un claustre de les darreries 
del segle XII i que té el valor afegit dels béns mobles i immobles que es 
custodien a dins el temple, com ara retaules, sepulcres, conjunts d’escultura i 
orfebreria,etc.  

Serveis:
- Sales d’exposició permanent 
- Àudio guia
- Botiga
- Possibilitat de concertar visites guiades
- Ofertes específiques per a públic escolar
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Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Activitats didàctiques adreçades als alumnes de primària i secundària. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris 
D’abril a octubre: de 10.00 a 20.00 h 
De novembre a març: de 10.00 a 19.00 h 

Els dies de Nadal, Cap d’Any, Reis i el Diumenge de Pasqua no hi ha visita 
cultural.

Observacions: 
En les hores en que hi ha culte a la nau, especialment els dissabtes a la tarda i 
els diumenges al matí, el Tresor i el Claustre són visitables amb tiquet reduït. El 
diumenge és el dia d’entrada gratuïta.  

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009

Número visitants: 234.491 persones. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Capítol de la catedral de Girona. 

Gestió Capítol de la catedral de Girona. 

FOTOGRAFIES
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BANYS ÀRABS 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Monument 

Ubicació Carrer Ferran el Catòlic, s/n  
Veïns amb la Capella de Sant Nicolau i de camí de l’Escola de Música Moderna 
de Girona.

Estructura i 
distribució

Superfície de 467 m2.

Les cinc sales que s’hi poden visitar són:  
- Apoditeri (vestidors)
- Frigidari (sala freda) 
- Tepidari (sala tèbia)  
- Caldari (sala calenta)  
- forn (forn i caldera) 

Passadís superior a la coberta amb escales d’accés. 

Antecedents
i història 

L’edifici d’estil romànic era un establiment públic de bany situat extramurs, al 
peu de la ciutat i en terreny del rei. Els seus orígens es remunten a una 
permuta d’Alfons el Cast als Llers, en què la Suda de Lleida es bescanvia per 
aquesta concessió (es construeix el 1194); la presa de possessions àrabs fa 
retrobar costums i imitar arquitectures als cristians, imitava l’estructura dels 
banys musulmans, aleshores de moda. L’edifici resulta destruït arran del setge 
del 1285 i el 1294 es van haver de reparar greus destrosses. Es genera una 
nova concessió estatal, de Jaume II a Ramon de Taialà, que basteix un costós i 
ampli conjunt del qual ens ha arribat una part. Ja intramurs, Pere III el cedeix 
per contracte al metge Arnau de Sarriera el 1342. L’establiment es va clausurar 
i des d’aleshores, l’edifici restà en mans dels Capmany com a banys privats. El 
1617 s’hi va instaurar un convent de caputxines que el van comprar i van 
convertir el lloc en rebost, cuina i bugaderia. En el segle XIX es popularitzà el 
nom de banys àrabs. Finalment el 1929 els antics banys passaren a titularitat 
pública per a la seva rehabilitació. La última reforma es va dur a terme el 2009. 
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Elements
d’interès
arquitectònic

Aquest edifici cristià, completament romànic i amb elements de moda 
arabitzant, s’estructura seguint la seqüència tipològica nord-africana, hereva del 
termalisme romà. L’accés per llevant (no era l’actual) mena al vestidor (maslah
o apoditeri), lloc de relació, preparació i conversa; al frigidari, amb latrines i 
voltes de pedra tosca; al tepidari dels massatges i, finalment, al caldari o hararà
per al bany calent i de vapor. Aquest darrer limita amb l’equip tècnic, format 
per forn, calderes i cisternes. La seqüència gaudeix d’un sistema integrat de 
conducció d’aigua calenta i desguassa a una impecable claveguera existent. A 
Girona, el vestidor és l’espai arquitectònic més brillant, amb la piscina central 
per a ablucions vuitavada amb elegants columnes d’ estilitzats capitells corintis, 
damunt de les quals s’assenta un tambor octogonal que gaudeix d’una llanterna 
i s’entrega en trompa cònica a l’estructura voltada de canó. Les finestres 
apuntades de ponent miraven al jardí. Després de la restauració del 1930, el 
treball recent ha estat d’investigació i d’organització de cobertes, instal·lacions i 
deambulatori turístic.  

Catalogat com a Bé Cultural d’Interés Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

- Programa anual de visites guiades 
- Exposicions i activitats culturals diverses 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Temps de flors. 

Periodicitat
d’utilització

Horari:

D’abril a setembre: 
De dilluns a dissabte, de 10.00 a 19.00 h. 
Diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h. 

D’octubre a març: 
De dilluns a diumenge, de 10.00 a 14.00 h. 

Tancat els dies 1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

90.000 visitants l’any (aprox).

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Consell Comarcal del Gironès. 

Gestió Consell Comarcal del Gironès. 
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FOTOGRAFIES
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REFUGI ANTIAERI DEL JARDÍ DE LA INFÀNCIA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Espai Històric visitable. Dependència del Museu d’Història de la ciutat. 

Ubicació Plaça General Marvà  
Situat sota un espai anomenat popularment “Jardí de la Infància”, a tocar el 
Carrer del Carme, una de les entrades a la ciutat des del sud-est.  

Es troba situat al sud del recinte emmurallat i al costat de la muralla, on s’inicia 
el recorregut per sobre d’aquesta. És al costat del riu i de la Plaça Catalunya, 
essent doncs un lloc ben connectat amb la zona comercial i el barri vell. A l’inici 
del carrer que porta a l’Institut Vicenç Vives, molt proper a aquests espai. 

Estructura i 
distribució

Superfície sales: 226,89 m2

Superfície passadís: 55 m2

Total superfície: 281,89 m2

Volum: 176 m3

Capacitat: 25 visitants (va contenir fins a 300 persones refugiades) 
Material: Construït amb formigó armat i cobert en origen per un túmul de terra 
de més de 2 metres d’alçada, el refugi estava preparat per suportar l’ impacte 
directe d’una bomba de fins a 100 kg i donar protecció a més de 300 persones. 

Refugi de nova planta, de tipus cel·lular i forma vagament ovalada, ocupa sota 
terra quasi el mateix espai físic que el jardí de la superfície. Galeria longitudinal 
amb diferents estances perpendiculars, situades a banda i banda de l’eix 
principal. En altres temps, va tenir ventilació, il·luminació, aigua i serveis. 
S’accedeix al refugi des de la Plaça per una porta que dóna a una escala 
estreta.  

Els visitants han de sortir per la mateixa escala d’entrada. 
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Antecedents
i història 

Any de construcció: 1938. 
Reformes: 1998- Urbanització zona Jardí de la Infància 
                  2000- Obertura dels accessos i creació entrada. 
                  2010- Obertura públic 

Al 1938, en plena guerra civil, es va aprofitar l’espai lliure per a construir-hi el 
refugi antiaeri davant les amenaces dels bombardeigs de l’aviació 
italogermànica sobre la ciutat. Va ser, juntament amb els refugis públics de les 
Bernardes i de la plaça del Carme, Gran Via i Macià, un dels que va finançar 
l’Ajuntament de Girona. Va refugiar unes 300 persones durant els sagnants 
bombardejos del 14 al 20 d’abril de 1938 i del 27 de gener a l’1 de febrer de 
1939. Tenia capacitat, doncs, per a unes 300 persones i comptava amb 
ventilació, llum elèctrica, sanitaris i aigua corrent. Exteriorment estava cobert 
per un gran túmul de sorra que després de la guerra civil es va fer servir per 
segellar els accessos.  

Després de la guerra es va urbanitzar el Jardí de la Infància, el qual ha patit 
poques reformes, la més transcendent ocorreguda l’any 1998, en què s’acaba 
una de les reformes i el posterior enderroc d’habitatges.  

Elements
d’interès
arquitectònic

En tràmit la catalogació com a Bé Cultural d’Interès Local. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

S’hi desplega el muntatge museogràfic referent a la Guerra Civil a la ciutat de 
Girona i, en particular, al protagonismes del refugi en el context del conflicte, 
això es configura a manera d’exposició estable que és extensió de la sala de la 
guerra civil i del franquisme del Museu d’Història de la Ciutat. 

Hi ha engegat un programa complet per concertar visites guiades a públic 
escolar, familiar etc. organitzades i gestionades des del Museu d’Història de la 
Ciutat i es dóna material informatiu als visitants. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Exposició de flors de Girona. 

Periodicitat
d’utilització

Només es realitzen visites organitzades des del Museu d’Història a hores 
convingudes.

Impacte i 
implicació
sociocultural

Aquest recinte es va obrir per obrir visites guiades el passat mes de maig del 
2010, pel que encara no hi ha perfils de visitants.
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DÈFICITS 
Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Instal·lació molt precària, va ser reformada fa 10 
anys.  

- Sortides d’emergència: No n’hi ha. 
- Sistema antiincendis: Innecessari.  

Manteniment i espais:

- Reformes: Acabat de reformar el maig de 2010 per permetre l’obertura 
de visites. 

- Conservació: Molt bona 
- Neteja: bona 
- Distribució d’espais: Correcte per la seva finalitat. 
- Climatització: No  n’hi ha. 

Accessibilitat: bona, dins les reformes s’ha realitzat un accés per un pla inclinat 
de formigó armat seguint el pendent de l’escala interior. 

Ubicació: Molt bona, a l’entrada del Barri Antic de la Ciutat. 

Actuacions
projectades

Actualment no hi ha cap millora projectada a aquesta instal·lació. 

PERSONAL

Dotació de 
personal

Les visites al refugi han de ser concertades prèviament al Museu d’Història de 
la Ciutat, i aquest últim posa el personal per desenvolupar les activitats. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió La intervenció serà gestionada i portada a terme des del Museu d’Història de la 
ciutat de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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EQUIPAMENT DE SERVEIS PATRIMONIALS DE 
PEDRET

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Dependències associades al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona (MAC-
Girona)
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (MAC-CASC) 
Servei d’Atenció als Museus de Girona (SAM) 

Ubicació Carrer  Pedret, 95

Estructura i 
distribució

L’edifici, d’uns 1500 m2, s’estructura en tres cossos: un de central, amb dues 
plantes, soterrani i una petita golfa, i dos annexos: annex 1, amb dues plantes i 
soterrani i annex 2, amb dues plantes. L’edifici acull tres institucions que 
comparteixen espais: 

1. Dependències del  Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.  
Cos central:  
Planta baixa

- laboratoris  
- biblioteca

Primera planta
- oficines
- sala d’actes.  

Annex 1 i 2 
- magatzems  
- SAM.

Biblioteca: Punts de lectura: 16 places. 
Fons: 36.000 registres -llibres, publicacions periòdiques- i inclou el fons de la 
biblioteca de la Comissió de Monuments de Girona. 
Àmbit temàtic: Arqueologia. Arqueologia subaquàtica. Patrimoni arqueològic. 
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Patrimoni historicoartístic. Història. Art. 

2. Centre Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.  
Cos central
Primera planta

- oficines
- sala d’actes, compartida amb el MAC-Girona.  

Annex 1 
- magatzem
- laboratoris  
Amb accés directe a l’exterior. 

3. Servei d’Atenció als Museus de Girona (SAM).  
Annex 1 

- 3 magatzems a la primera planta, dos dels quals estan climatitzats per 
conservar materials orgànics i metalls arqueològics respectivament.  

- espai auxiliar per als equipaments en préstec 
- taller de restauració 
- espai per documentar a l’entrada del SAM-Girona  
- despatx.

Annex 2:
- magatzem
- magatzem compartit amb el MAC-Girona per dipositar materials lítics o 

de gran embalum.  

Antecedents
i història 

Biblioteca MAC-Girona/CASC. La biblioteca fou creada per la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Gerona, que començà a 
actuar el 1844. Apareix documentada des de 1866, tot i que hi ha indicis que 
permeten fer-la gairebé tan antiga com la mateixa Comisión. El 1939 fou 
integrada, juntament amb el museu, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos i el 1957 passà a formar part del Servicio Técnico 
de Investigaciones Arqueológicas, Conservación y Catalogación de Monumentos
creat per la Diputació de Girona. El 1990, el Museu Arqueològic de Girona, 
transferit per la Diputació, esdevingué una de les seus del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya. Amb la creació del CASC el 1992, la biblioteca integrà el fons 
bibliogràfic d’aquesta institució. Així, doncs, actualment, la biblioteca creada per 
la Comisión de Monumentos és la biblioteca pròpia de dues de les seus del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya: la seu de Girona i el Centre d’Arqueologia 
Subaquàtica de Catalunya. 

Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. El 1972 es va crear el 
Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de la Provincia Marítima 
de Gerona. Fou l’any 1981 que la Diputació de Girona va crear un departament 
específic dedicat a arqueologia subaquàtica creant una plaça d’arqueòleg 
subaquàtic i la va incloure al seu servei d’arqueologia, el Centre 
d’Investigacions Arqueològiques de Girona. 

El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya fou creat el 1992 a partir de 
l’estructura existent en el servei de la Diputació i el 1996 esdevingué una seu 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya.  
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Servei d’Atenció als Museus de Girona.  Per la Llei 17/1990, de museus, es van 
crear els Serveis d’atenció als museus, que depenen del Departament de 
Cultura i s'organitzen de manera desconcentrada i, si escau, en conveni amb 
les entitats locals. 

El 23 de març de 1998 es publica al DOGC l’ordre de creació del Servei 
d’Atenció als Museus de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten.  

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Biblioteca MAC-Girona/CASC.
Accés lliure.

Serveis:
- Consulta i reprografia. 
- Activitats de formació a partir dels fons documentals. 
- Informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per 

correu postal i per correu electrònic. 
- Orientació especialitzada en la consulta del fons. 

No hi ha servei de préstec. 

Centre Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. 
Actuació sobre el patrimoni cultural submergit (humit): excavació, conservació i 
restauració del patrimoni cultural que es pot trobar al mar, riu, pou o a una 
capa freàtica.També arqueologia nàutica: investigació comerç, tràfic, navegació 
i arquitectura naval. 

Organisme tècnic que aporta personal, infraestructura i coneixements 
especialitzats per col·laborar en actuacions i jaciments terrestres amb presència 
d’aigua. També és un organisme de suport d’aquells equips de treball 
d’universitats o altres centres que desenvolupin el seu propi projecte 
d’investigació d’arqueologia nàutica. 

SAM.
Segons l’ordre de creació del SAM-Girona, les funcions que ha de desenvolupar 
són les següents: 

- Proporcionar assessorament i suport tècnic als museus. 
- Conservar, documentar i possibilitar l’estudi dels materials arqueològics 

dipositats a les seves instal·lacions 
- Conèixer les necessitats i la situació dels museus de les comarques de 

Girona
- Supervisar els trasllats cautelars dels fons dels museus, i les sortides 

d’objectes d’aquests museus. 
- Coordinar i realitzar la restauració de béns mobles amb el Servei de 

Restauració de Béns Mobles. 
- Coordinar les exposicions itinerants i d’altres programes de difusió 

cultural del Departament de Cultura.  
- Informar sobre l’estat de conservació i condicions de difusió dels béns 
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mobles integrants del patrimoni museístic del seu àmbit territorial. 

També s’ofereixen en préstec equipaments audiovisuals, museogràfics i per a la 
conservació preventiva, preferentment als museus registrats, però també a 
d’altres institucions patrimonials. 

Dipòsit temporal dins els magatzems del SAM-Girona (previ conveni amb les 
institucions interessades), de les col·leccions o objectes que per qualsevol 
circumstància han de sortir del lloc habitual de dipòsit, o que pateixen un risc 
per a la seva integritat. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Conferències i xerrades. Activitats escolars. Visites universitàries. 

Periodicitat
d’utilització

Biblioteca MAC-Girona/CASC:
Del 15 de setembre al 31 de maig 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 17.30 h  
De l'1 de juny al 14 de setembre 
De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h. 

Centre d’Arqueologia Subaquàtica:
No està obert al públic, però es poden fer visites concertades per a grups. 

SAM-Girona. No és un equipament obert al públic en general, ja que és un 
organisme que dóna suport a museus, tot i que es permet l’accés per a la 
consulta de materials arqueològics, i també s’atenen consultes de particulars. 
S’hi treballa en dies laborables de 9 a 14 h., i de 15 a 17’30 h. durant tot l’any 
excepte en vacances (atès que només hi treballa una persona). 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Centre d’Arqueologia Subaquàtica:  Al no estar obert com un museu és una 
xifra difícil de donar.

SAM-Girona. Hi ha estadístiques de préstecs (més de 100 a l’any), de dipòsits 
definitius i temporals i de accessos al fons per a estudi i recerca,  amb una 
incidència molt variable. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Generalitat de Catalunya.  

Gestió Generalitat de Catalunya.  
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FOTOGRAFIES
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BIBLIOTECA ERNEST LLUCH 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Carrer Saragossa, 27 
Ubicada a l’eixample de la ciutat, la zona comercial amb afluència ciutadana, al 
barri de Palau de Girona, proper a diversos centres educatius (Escola Migdia i 
IES S. Sobrequés) i del parc del Migdia. 

Estructura i 
distribució

És un edifici de dues plantes i la part de biblioteca es distribueix entre totes 
dues, amb uns 603,49 m² d’ús de la biblioteca i uns 150 m² d’ús compartit amb 
el centre cívic (que comprenen el vestíbul d’entrada, els serveis i les 
instal·lacions). A la planta baixa hi trobem el taulell d’informació, la zona de 
publicacions periòdiques, material audiovisual, zona infantil i magatzem. A la 
primera planta hi trobem la zona d’adults i fons de referència.  
Disposa de 70 punts de lectura.  

Per a activitats puntuals es pot utilitzar la sala polivalent i altres sales de què 
disposa el centre cívic, prèvia confirmació per part dels responsables del centre. 

- Recepció: 13,01 m2 útils.
- Hall 50%: 39,15 m2 útils. 
- Neteja 50%: 2,76 m2 útils. 
- Serveis 50%: 5,98 m2 útils. 
- Ascensor 50%: 1,45 m2 útils. 
- Sala de lectura: 203,80 m2 útils. 
- Magatzem: 33,35 m2 útils. 
- Total planta baixa: 299,49m2 útils. 
- Sala de lectura: 240,10 m2 útils. 
- Despatx: 34,75 m2 útils. 
- Serveis 50%: 13,46 m2 útils. 
- Circulació: 15,70 m2 útils. 
- Total planta pis: 304,01 m2 útils 
- Total biblioteca: 603,49m2 útils 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 134

Equipament: Disposa de 13 ordinadors d’accés públic: 3 OPAC de consulta de 
fons i 10 multimèdia per a consulta d’Internet i processador de textos. Té 
també servei de fotocopiadora d’ús públic. 

Fons: 44.708 volums, a 31 de desembre de 2009. 
Àmbit temàtic: General. Especialització en Jazz. 

Antecedents
i història 

Inaugurada el maig del 2001, la Biblioteca Ernest Lluch va ser la primera 
biblioteca municipal que pràcticament s’ajustava als mínims establerts en el 
Mapa de lectura Pública. Amb ella, el Servei Municipal de Biblioteques, va donar 
un salt quantitatiu i qualitatiu molt important, ja que ofereix un servei 
bibliotecari a un sector de la ciutat que experimenta un important creixement 
demogràfic. És precisament l’associació de veïns del sector qui proposa que la 
nova biblioteca prengui el nom del polític Ernest Lluch assassinat per ETA el 
novembre de 2000. 

El fons inicial va ser donat per la Fundació “La Caixa”, que va tancar la seva 
biblioteca del carrer Migdia en el moment d’obrir les portes la biblioteca Ernest 
Lluch.

Des d’aquesta data, ha anat creixent en nombre d’usuaris i de serveis, i es 
converteix en la biblioteca municipal més usada pels ciutadans de Girona, amb 
una mitjana de 500 usuaris. 

Un cop la futura biblioteca provincial es traslladi al nou edifici del carrer Emili 
Grahit (ja en construcció) proper a l’actual biblioteca Ernest Lluch i hagi 
finalitzat la reforma de la Casa de Cultura és previst traslladar la Biblioteca 
Lluch  a la Casa de Cultura, com a biblioteca del Barri Vell de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Accés lliure. 
Per als serveis de préstec cal el carnet de les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya.  
Per a fer ús dels ordinadors d’ús públic, cal donar-se d’alta del sistema. 

Serveis:

- Servei d’informació i referència 
- Servei de consulta a sala 
- Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals 
- Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques del SLPC 
- Servei de reprografia: fotocopiadora d’ús públic  
- Internet (navegació, correu electrònic...) 
- Servei de processador de textos públic 
- Servei d’ofimàtica 
- Servei Wi-Fi 
- Servei de visites guiades 
- Servei de visionat de pel·lícules 
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- Servei de bústia d’auto retorn de préstec 
- Serveis en línia www.girona.cat/biblioteques 
- Servei d’assessorament informàtic 

A més d’aquest ús, la biblioteca manté una programació estable d’activitats, 
conjuntament amb la resta de biblioteques municipals, que representa una 
aposta per a la promoció cultural i social dels ciutadans de Girona. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Forma part  de la xarxa municipal de biblioteques, integrada per quatre centres,  
dos punts de lectura i una biblioteca escolar oberta. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 
Divendres: d’11.00 a 20.30 h ininterrompudament 
Dissabtes: d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h 

Horari d’estiu (mesos de juliol i agost) 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Mitjana de visites diàries: 483  

2008
Socis: 18.989 (de 24.273 habitants en l’àrea d’influència de la biblioteca) 
Visitants: 138.497 
Usuaris préstec: 81.748 
Població: 24.273 
Préstec: 84.161 (1,88%) 

2007 2008
Carnets actius 6.144 (35%) 6.400 (98%) 
Mitjana usos diaris Internet/ofimàtica 82 80 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

Instal·lació elèctrica: Cal ampliar la  potència 
Sortides d’emergència: Correcte 
Sistema antiincendis: Correcte 

Manteniment i espais:

Reformes: Recentment s’ha reformat la planta pis col·locant mampares 
d’aïllament sonor 
Conservació: Bona 
Neteja: Correcte 
Distribució d’espais: La zona infantil és una mica petita, s’hauria de fer 
més gran i aïllar-la acústicament.  
Climatització: Problemes de ventilació per insuficients obertures. 
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Accessibilitat: Bona. 

Ubicació: Molt bona. 

Actuacions
projectades

En motiu del desè aniversari de la biblioteca (2011) i amb una ínfima inversió 
és previst canviar l’accés a la biblioteca(per separar la recepció del centre cívic 
d’aquest accés) i redistribuir els espais públics de la planta baixa per optimitzar 
la seva utilització. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Cap de secció, adjunta de secció, auxiliar administratiu i auxiliar pràctic (comú 
per a tot el servei de biblioteques) 

Direcció: 1 persona bibliotecària 
1 persona bibliotecària  
Auxiliars biblioteca: 5 persones 
Auxiliar ½ jornada: 1 persona 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 137

BIBLIOTECA JUST M. CASERO 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Plaça de l’Om, 1 
Comparteix edifici amb el Centre Cívic, està ubicada al barri de Pont major, al 
sector oest de la ciutat, molt propera a la població de Sarrià de Ter. 

Estructura i 
distribució

Biblioteca ubicada en un edifici de dues plantes de nova construcció, amb 
608,16 m2. A la planta baixa es troba el taulell de préstec, l’hemeroteca, la zona 
infantil, tot el material audiovisual i la narrativa. A la primera planta s’ubica el 
fons de coneixement d’adults, el fons de referència i l’accés TIC. Per activitats 
puntuals es pot utilitzar la sala polivalent i altres sales de què disposa el centre 
cívic. L’equipament també disposa de servei de bar. 

Total planta baixa: 435,60 m2 útils. 
Total planta pis: 172,56 m2 útils. 
Total biblioteca sense patis: 608,16 m2 útils. 
Punts de consulta: 63 

- Sala de lectura planta baixa: 173,05 m2 útils. 
- Sala de lectura planta pis: 126,30 m2 útils. 
- Zona infantil: 53,52 m2 útils. 
- Magatzem entrada: 23,66 m2 útils. 
- Despatx: 11,75 m2 útils. 
- Sala polivalent: 27,50 m2 útils. 
- Dipòsit compactes: 30,95 m2 útils. 
- Altres: 161,43 m2 útils. 
- 50% entrada compartida: 16,25 m2 útils. 
- Entrada: 30,63 m2 útils. 
- Instal·lacions planta baixa: 11,60 m2 útils. 
- Instal·lacions planta pis: 32,15 m2 útils. 
- Serveis: 12,10 m2 útils. 
- Circulacions planta baixa: 44,59 m2 útils. 
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- Circulacions planta pis: 14,11 m2 útils. 
- Patis exteriors: 19,47 m2 útils. 

Disposa de 13 ordinadors d’accés públic: 2 OPAC de consulta de fons i 11 
multimèdia per a consulta d’Internet i processador de textos. 
Fons: 34.350 documents, a 31 de desembre de 2009. 
Àmbit temàtic: General. Especialització en cuina, còmics d’adults i músiques del 
món.

Antecedents
i història 

La biblioteca Just M. Casero va ser inaugurada l’octubre de 2003. La seva 
construcció ha permès dotar d’un servei cultural de primer ordre a un dels 
barris amb més mancances de la ciutat.  

Pren el nom de Just Maria Casero a partir de la proposta d’un col·lectiu de 
ciutadans i ciutadanes del barri, atès que Casero, a més de ser escriptor, polític 
i fundador del Punt Diari, era veí del barri de Pont Major.  
Amb una mitjana diària de 166 usuaris (dades del 2009), la proximitat amb la 
població de Sarrià fa que la biblioteca també estigui donant servei a la 
ciutadania d’aquesta ciutat veïna de Girona, que també disposa de biblioteca. 

La última reforma es va fer l’any 2008. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Accés lliure. 

Per als serveis de préstec cal el carnet de les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya.  

Per a fer ús dels ordinadors d’ús públic, cal donar-se d’alta del sistema. 

Serveis:
- Servei d’informació i referència 
- Servei de consulta a sala 
- Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals 
- Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques del SLP 
- Servei de reprografia: fotocopiadora d’ús públic 
- Internet (navegació, correu electrònic...) 
- Servei de processador de textos públic 
- Servei Wi-Fi 
- Servei de visites guiades 
- Servei de visionat de pel·lícules 
- Servei de bústia d’auto retorn de préstec 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Forma part  de la xarxa municipal de biblioteques, integrada per quatre centres,  
dos punts de lectura i una biblioteca escolar oberta. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
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Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 
Dissabtes: d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h 

Horari d’estiu (juliol i agost) 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2008
Socis: 3.140 (de 5.510 habitants en l’àrea d’influència de la biblioteca) 
Visitants: 40.858 
Usuaris préstec: 37.115 
Població: 6.510 
Préstec: 37.115 (1,19%) 

2007 2008
Carnets actius 1.99 (68%) 1.850 (59%) 
Mitjana usos diaris Internet/ofimàtica 38 35 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Cal ampliar la potència 
- Sortides d’emergència: Una de les sortides d’emergència dóna a una 

zona enjardinada, el paviment d’aquesta zona és de formigó amb forats 
per deixar passar la gespa, aquests forats poden provocar caigudes al 
sortir. 

- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Al 2006 es va reformar la recepció i al 2008 es va crear la 
sala polivalent de la planta baixa; per ara no hi ha reformes a fer. 

- Conservació: Degoters per resoldre 
- Neteja: Correcte 
- Distribució d’espais: Correcte 
- Climatització: pendent de reparació del termostat.  

Accessibilitat: La senyalització és insuficient i els carrers per accedir-hi són  
estrets. 

Ubicació: Està lluny del centre de Girona i difícil de trobar ja que no està 
situada en l’arteria principal del barri.  

Actuacions
projectades

No hi ha cap actuació projectada, ja que fa dos anys ja es varen fer reformes.  
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PERSONAL
Dotació de 
personal

- Cap de secció, adjunta de secció, auxiliar administratiu i auxiliar pràctic 
(comú per a tot el servei de biblioteques).  

- Direcció: 1 persona bibliotecària 
- Auxiliars biblioteca: 4 persones 
- Auxiliar ½ jornada: 1 persona 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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BIBLIOTECA SALVADOR ALLENDE 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Carrer Montseny, 74-78 
Ubicada al barri de Santa Eugènia de Girona. 

Estructura i 
distribució

La biblioteca disposa d’uns 289 m² distribuïts en una planta d’una sola nau i 
dividits en dues grans àrees: infantil i adults. A més a més, la biblioteca està 
compartimentada en diferents seccions entre les quals destaquen les de préstec 
i consulta, publicacions periòdiques i audiovisuals. Disposa de 40 punts de 
lectura.

- Sala: 265,90m2 útils. 
- Cancell entrada: 9,82 m2 útils. 
- Escala: 1,99 m2 útils. 
- Serveis: 11,20 m2 útils. 

Total biblioteca: 288,91 m2 útils.

Té 7 ordinadors d’accés públic: 1 OPAC de consulta de fons i 6 multimèdia per 
a consulta d’Internet i processador de textos. 

Fons: 30.972 documents, a 31 de desembre de 2009. 
Àmbit temàtic: General. Especialització en novel·la hispanoamericana, música 
llatina i cinema d’autor. 
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Antecedents
i història 

L’obertura de la biblioteca Salvador Allende, l’11 de setembre de 1998, significa 
la posta en marxa del Servei Municipal de Biblioteques. Fins llavors, 
l’Ajuntament de Girona només disposava d’una petita biblioteca municipal al 
sector de Taialà.  

Es va ubicar en el lloc del que fins llavors havia estat el centre social de Santa 
Eugènia, per tant, ja naixia amb evidents limitacions d’espai que, amb el temps 
s’han considerat insalvables. Tant és així que és previst ubicar-la en l’edifici 
cultural que es rehabilitarà on ara hi ha l’antiga fàbrica Marfà, ampliant les 
dimensions, el fons i, sobretot, la capacitat de servei a la població. 

Durant tots aquests més de deu anys de funcionament, la biblioteca Salvador 
Allende s’ha convertit en un referent per a la població del barri de Santa 
Eugènia i té una mitjana de 260 visites diàries (dades 2009). A més, atesa la 
seva situació molt propera a Salt, acull també força visitants d’aquesta ciutat 
veïna de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten.  

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Accés Lliure. 

Per als serveis de préstec cal el carnet de les biblioteques del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya.  
Per a fer ús dels ordinadors d’ús públic, cal donar-se d’alta del sistema. 

Serveis:
- Servei d’informació i referència 
- Servei de consulta a sala 
- Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals 
- Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques del SLPC 
- Servei de reprografia: fotocopiadora d’ús públic 
- Internet (navegació, correu electrònic...) 
- Servei de processador de textos públic 
- Servei Wi-Fi 
- Servei de visites guiades 
- Assessorament informàtica 
- Serveis en línia mitjançant www.girona.cat/biblioteques 
- Activitats de promoció de la lectura. 
- Servei de visionat de pel·lícules 
- Servei de bústia d’auto retorn de préstec

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

No n’hi ha. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 
Dissabtes: d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h 
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Horari d’estiu (juliol i agost) 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2008 2009
Total visitants 65.542 75.059 
Mitjana mensual 5.462 6.255 
Mitjana diària 228 260 
Total usuaris préstec 42.434 16.158 

2007 2008
Carnets actius 2.413 (31%) 2.650 (32%) 
Mitjana usos diaris Internet/ofimàtica 38 38 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Insuficient, sense possibilitat d’ampliació. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: No es fan reformes perquè al 2011 l’equipament canvia 
d’edifici.

- Conservació: Bàsica 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: És un espai molt petit que, per la seva ubicació 

entre grans edificis, no es pot ampliar. 
- Climatització: Deficient. Aparells de climatització insuficients. 

Accessibilitat: Hi ha barreres arquitectòniques a l’entrada, el que fa difícil l’accés 
a persones amb mobilitat reduïda.  

Ubicació: Està en un lloc poc visible i aclotat respecte els edificis alts que 
l’envolten. 

Actuacions
projectades

No hi ha cap actuació projectada ja que està previst que aquesta biblioteca 
canviï d’ubicació passant a un altre edifici en un termini inferior a 1 any. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Cap de secció, adjunta de secció, auxiliar administratiu i auxiliar pràctic (comú a 
tot el servei de biblioteques) 

- 1 bibliotecària/directora  
- 1 bibliotecària  
- 3 auxiliars biblioteca 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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BIBLIOTECA ANTÒNIA ADROHER 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Carrer Can Sunyer, 46 
Ubicada al barri de Taialà de Girona, comparteix edifici amb el centre cívic Ter. 

Estructura i 
distribució

La biblioteca disposa de 709,3 m² distribuïts en una sola planta amb dos espais 
ben diferenciats, l’àrea general i l’àrea infantil. Comparteix el vestíbul amb el 
centre cívic del barri on s’ofereix també servei de bar. La biblioteca disposa de 
65 punts de lectura i d’una sala polivalent, equipada amb equip de so i vídeo, 
també disponible per a aquelles entitats i col·lectius que ho sol·licitin. 
La biblioteca està equipada amb 14 ordinadors d’accés públic: 2 ordinadors 
destinats a la consulta del catàleg, 8 ordinadors a la sala d’adults i 4 ordinadors 
a la sala infantil. 

- Hall d’entrada: 118,20 m2 útils.
- Serveis 50%: 13,30 m2 útils. 
- Biblioteca zona de lectura: 326,15 m2 útils.  
- Biblioteca sala de jocs: 107,20 m2 útils.
- Pas: 15,85 m2 útils. 
- Sala polivalent: 47,60 m2 útils. 
- Sala: 13,95 m2 útils. 
- Magatzem: 6,85 m2 útils. 
- Magatzem: 3,05 m2 útils. 
- Dipòsit biblioteca: 38,75 m2 útils. 
- Despatx biblioteca: 15,50 m2 útils. 
- Serveis: 2,90 m2 útils. 
- Total biblioteca: 709,30 m2 útils.

Fons: 29.901 documents, a  31 de desembre de 2009. 
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Antecedents
i història 

La inauguració de la biblioteca Antònia Adroher, al gener de 2008, té per 
objectiu oferir un equipament més adequat a les necessitats culturals de l’àrea 
a la que donava servei l’antiga biblioteca de Taialà. 

La biblioteca de Taialà va ser durant molts anys la única biblioteca municipal. 
Inaugurada el novembre de 1978, en un edifici adjunt a l’escola, va ser una 
biblioteca amb pocs usuaris i amb una utilitat molt vinculada als escolars, fins 
que el 1998 es comença a estructurar el Servei Municipal de Biblioteques. 

Durant el primer any de funcionament, la biblioteca Antònia Adroher s’ha 
convertit en un referent per a la població del barris de Taialà - Germans Sàbat, 
Domeny i Fontajau. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

- Servei d’informació i referència 
- Servei de consulta 
- Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals 
- Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques del SLPC 
- Servei de reprografia  
- Internet (navegació i correu electrònic) 
- Servei de processador de textos públic 
- Servei Wi-Fi 
- Servei de visites guiades 
- Servei de visionat de pel·lícules 
- Servei de bústia d’auto retorn de préstec
- Servei de punts per escoltar música 
- Serveis en línia a www.girona.cat/biblioteques 
- Servei d’assessorament informàtic 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Forma part  de la xarxa municipal de biblioteques, integrada per quatre centres,  
dos punts de lectura i una biblioteca escolar oberta. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 
Dissabtes: d'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h 

Horari d’estiu 
Matins: de dimecres a divendres d'11.00 a 14.00 h 
Tardes: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Mitjana visites diàries: 270 

2008
Socis: 2.956 (de 9.223 habitants en l’àrea d’influència de la biblioteca) 
Visitants: 71.935 
Usuaris préstec: 57.005 
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Població: 9.223 
Préstec: 55.630 (2,00%) 

2007 2008
Carnets actius 906 (61%) 2.901 (98%) 
Mitjana usos diaris Internet/ofimàtica 11 38 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Potència insuficient. 
- Sortides d’emergència: Projecte de senyalització en procés.  
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: No hi ha reformes previstes. 
- Conservació: Humitats per resoldre. La resta, en bon estat.  
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Correcte. 
- Climatització: Correcte, compartida amb el centre cívic. 

Accessibilitat: Correcta. 

Ubicació: Correcta. 

Actuacions
projectades

No n’hi ha. 

PERSONAL

Dotació de 
personal

Cap de secció, adjunta de secció, auxiliar administratiu i auxiliar pràctic (comú 
per a tot el servei de biblioteques) 

- 1 bibliotecària / directora 
- 5 auxiliars biblioteca  

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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PUNT DE LECTURA TORRE GIRONELLA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Grup Torre Gironella, 102. 
Ubicat al sector del Grup Torre Gironella, a la part alta de la ciutat, just 
extramurs, una zona on pràcticament només hi van els habitants. 

Estructura i 
distribució

- Punt de lectura: 36,00m2 útils. Ocupació: 14 % 
- Passadís: 10,00 m2 útils. Ocupació: 4 
- Serveis: 10,00 m2. Ocupació: 1 
- Total Punt de lectura: 56,00 m2. Ocupació: 19 % 

Equipament: Té dos ordinadors d’accés públic per a consulta d’Internet i 
processador de textos. 

Fons total: El fons inicial parteix de donacions i de nova adquisició fins arribar a 
uns 1.644 documents a data 31 de desembre de 2010. Es preveu una capacitat 
total de la biblioteca de 2.500 ítems, però es va realitzant revisió i esporga de 
manera periòdica. 

Antecedents
i història 

El Punt de lectura de Torre Gironella es va inaugurar el novembre de 2005. 
Aquest projecte va sorgir a partir de la proposta de l’Associació de veïns de 
Torre Gironella, que es va adreçar a l’Ajuntament per a sol·licitar l’establiment 
d’un espai de lectura al centre social del sector. La proposta s’ha fet realitat 
mitjançant l’establiment d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 
l’Associació de veïns. Es compta amb l’espai cedit per l’Ajuntament a 
l’associació i el Servei Municipal de Biblioteques que ha dotat del fons bàsic, les 
publicacions periòdiques i la infraestructura necessàries inclòs un ordinador d’ús 
públic amb accés a Internet. 

Organitzativament, aquest punt depèn de la Biblioteca Just M. Casero que 
actuarà com a biblioteca de referència per al subministrament de lots itinerants. 
El catàleg del fons està incorporat al de la biblioteca Just M. Casero com una 
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sublocalització de la mateixa.  

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

- Servei d’informació i referència 
- Servei de consulta 
- Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals 
- Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques municipals de 

Girona
- Internet (navegació, correu electrònic...) 
- Servei de processador de textos públic 
- Servei de visionat de pel·lícules 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

No es realitzen altres usos.

Periodicitat
d’utilització

Horari:
Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

No es disposen de dades. 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

No es detecten dèficits a ressaltar. 

Actuacions
projectades

No existeixen actuacions projectades a curt termini. 

PERSONAL

Dotació de 
personal

L’Associació de Veïns de Torre Gironella aporta la dedicació d’una persona que 
realitza la funció de responsable del servei durant la seva obertura. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona i Associació de Veïns de Torre Gironella. 
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FOTOGRAFIES
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE GIRONA (BPG) 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Plaça Hospital, 6 
Ubicada dins l’edifici de la Casa de la Cultura, davant el nou edifici de la seu de 
la Generalitat de Catalunya, al centre de la ciutat de Girona i molt propera a tot 
tipus d’establiments de serveis i comerços. 

Estructura i 
distribució

Espai equipament: 2.015 m2 (inclou 7 plantes de dipòsits) 
Espai d’ús públic: 442m2.

Espai per a adults 
- Places: 3 sales de lectura: General (27 seients); Investigadors (11 

seients); Hemeroteca (16 seients). 
- Equipament informàtic: 4 punts d’accés al catàleg; 6 punts d’Internet; 

3 punts per a bases de dades en DVD i CD-ROM; 1 punt d’ofimàtica; 
impressora en xarxa. Equipament audiovisual: 1 DVD/àudio; 1 vídeo 

- Fotocopiadora en autoservei: 2. 
- Lector/reproductor de microfitxes i microfilms (16 i 35 mm): 2. 

Espai infantil (fins als 12 anys) 
Places: 28 seients 
Equipament informàtic: 1 punt d’accés al catàleg; 1 punt d’Internet; 1 punt 

per a CD-ROM; impressora en xarxa. 
Equipament audiovisual: 1 DVD/àudio; 1 vídeo. 
Fotocopiadora en autoservei: 1. 

Fons: 328.506 volums a 31 de desembre de 2009 
Àmbit temàtic: General. Especialització en comarques gironines (receptora del 
Dipòsit Legal d’obres impreses a la província de Girona des de 1958, en tots els 
suports, excepte pel·lícules cinematogràfiques) Hemeroteca. Fons antic i 
patrimonial. 
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Antecedents
i història 

La Biblioteca Pública de Girona és un centre estatal creat el 1848 per reunir els 
llibres dels convents abandonats com a conseqüència de la desamortització dels 
béns eclesiàstics i la supressió dels ordes religiosos (1836-1851). 

Gestionada per la Generalitat de Catalunya des de 1980 (Conveni de 
15/3/1982, DOGC núm. 220, de 05/05/1982 i núm. 266, de 13/10/1982). 

La seva missió és la de reunir, conservar i difondre materials d’informació, 
estudi, investigació i lleure, en qualsevol tipus de suport físic (llibres, revistes i 
diaris, discs, CD-ROM, cassetes, vídeo, disquets, postals, cartells etc.) 
mitjançant els serveis d’informació, de consulta en la pròpia biblioteca, 
d’Internet, de préstec domiciliari i interbibliotecari.  

Està especialitzada en publicacions de les comarques gironines (és receptora 
del Dipòsit Legal d’obres impreses en la província de Girona); disposa de fons 
antic i patrimonial; té una biblioteca infantil separada de la dels adults i ofereix 
serveis virtuals. 

Emplaçament: Anys 1848-1951: edifici de l’Institut Vell al carrer de la Força 
(antic convent de caputxins i actualment Museu d’Història de la Ciutat) 
Des del 29-10-1951: edifici de l’antic Hospici (1785), conegut com a Casa de 
Cultura a partir del 3-10-1966. Té previstes obres de remodelació i/o 
construcció d’un nou edifici al Carrer Emili Grahit. Les dependències actuals 
doncs passaran a formar part dels futurs usos resultants de la remodelació de 
la Casa de Cultura de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

La Casa de Cultura és un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interés Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Accés lliure. Préstec amb carnet d’usuari (gratuït) 

Serveis gratuïts (per a adults i per a infants en sales separades) 
- Informació
- Consulta a sala 
- Hemeroteca 
- Bases de dades 
- Préstec individual, col·lectiu i interbibliotecari 
- Reserves 
- Internet
- Fons antic i patrimonial per a investigadors 
- Ofimàtica (adults) 
- Activitats d’animació: conferències, audicions musicals, narració de 

contes i exposicions. 
- Bibliografies i guies de lectura 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

No n’hi ha. 

Periodicitat
d’utilització

Horari d’hivern: 
Dilluns: de 15.00 a 20.00 h. Dimarts a divendres: de 10.00 a 20.00 h. 
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Dissabtes de 10.00 a 14.00 h 
Tancat: 23 d’abril,  25 de juny, 31 octubre, 5, 24, 30 i 31 desembre de 2011 

Horari d’Estiu:  Pendent de determinació. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
- Dies de servei: 284 
- Visitants: 252.808 
- Visitants web: 71.050 
- Consultes al catàleg: 223.813 
- Préstecs: 152.370 
- Carnets de préstec: 42.591 
- Assistents a les activitats: 6.953 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte 
- Sortides d’emergència: Correcte 
- Sistema antiincendis: Correcte 

Manteniment i espais:

- Reformes: Correcte 
- Conservació: Correcte 
- Neteja: Correcte 
- Distribució d’espais: Els espais públics són totalment insuficients per a 

una biblioteca pública d’aquestes característiques i funcions  
- Climatització: Correcte 

Accessibilitat: Correcte 

Ubicació: Correcte 

Actuacions
projectades

Obres adjudicades. Pressupost: 13.981.907,91 euros. (BOE 154 de 25.06.2010) 
Inici de les obres: febrer de 2011 
Inauguració prevista del nou equipament: 2014 

PERSONAL
Dotació de 
personal

17 persones (inclou 1 vacant d’administració) 

- Direcció: 1 persona 
- Biblioteca: 8 persones 
- Administració: 2 persones 
- Auxiliar administració: 3 persones 
- Subalterns: 3 persones 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ministeri de Cultura. 

Gestió Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) 

FOTOGRAFIES
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BIBLIOTEQUES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA. 
CAMPUS EMILI GRAHIT, BARRI VELL, MONTILIVI I 
CARTOTECA

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca

Ubicació Les biblioteques de la Universitat de Girona les hem considerat com un conjunt 
tot i que efectivament corresponen a tres equipaments situats en diversos 
emplaçaments de la ciutat: 

Campus Emili Grahit: Ubicada a la facultat d’Educació de la UdG al carrer Emili 
Grahit, número 77 de Girona, una de les carreteres principals donat que 
desemboca en una de les sortides de Girona. 

Campus Barri Vell i Cartoteca: Ubicades a la facultat de lletres de la UdG, plaça 
Ferrater Mora, número 1 de Girona, a la part alta i antiga de la ciutat. 

Campus Montilivi: Ubicada al carrer Maria Aurèlia Capmany, número 67, al 
Campus de Montilivi de la UdG, als afores de la ciutat, però el centre més 
extens de la universitat, a on hi ha la majoria de les facultats. 

Estructura i 
distribució

Campus Emili Grahit:
Espai equipament: 488 m2

Capacitat de documentació: 1.104 m lineals d’accés lliure. 
Places: 86 

Equips de consulta i treball: 
- 14 ordinadors multimèdia amb connexió a Internet. 
- 1 lector de microformes. 
- 17 lectors d’àudio i vídeo. 
- 1 aula de consulta multimèdia 
- 1 aula de treball en grups i docència. 
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Fons (a 31 de desembre de 2004): 
- Monografies/llibres: 38.453 
- Llibres digitals: 2.287 
- Títols revistes paper: 458 
- Títols revistes digitals: 6.498 
- Sumaris digitals: 352.162, corresponents a 6.346.607 articles i 12.117 

títols de revistes. 
- Bases de dades: 225. 
- Àmbit temàtic: Estudis de mestre i infermeria.  

Campus Barri Vell:
La biblioteca està distribuïda en dos edificis amb diferents nivells (Edifici Muralla 
i Edifici Sant Domènec) 
Superfície total: 2.818 m2

Punts de treball: 553 usuaris  
Disposa de dos accessos: Accés principal (exterior): obert durant tot l’horari de 
la biblioteca i on hi ha el taulell principal d’informació i préstec. I l’accés 
secundari (Facultat de Lletres) que també té un taulell d’informació i el servei 
d’obtenció de documents. Es garanteix l’accés i el recorregut a les instal·lacions 
a les persones amb mobilitat reduïda. 
Espai equipament: 2.841m2

Capacitat de documentació: 5.557 metres lineals d’accés lliure 
Places: 504 

Equips de consulta i treball: 
- 112 ordinadors multimèdia amb connexió a Internet. 
- 2 lectors de microformes. 
- 120 reproductors de vídeo i àudio. 
- 1 laboratori d’edició de materials digitals. 
- 2 aules informàtiques. 
- 2 aules polivalents de treballs en grup o docència. 
- 2 aules per consulta i docència a la Cartoteca. 

Fons:
- Monografies/llibres:136.537 
- Llibres digitals:2.287 
- Títols revistes paper: 1.107 
- Títols revistes digitals: 6.498 
- Sumaris digitals: 352.162, corresponents a 6.346.607 articles i 12.117 

títols de revistes. 
- Bases de dades: 225 
- Fotografies: 4.618 
- Àmbit temàtic: humanitats, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, 

educació social i turisme. Aquesta biblioteca allotja la cartoteca de la 
UdG 

Edifici Muralla 

Planta 0
- Accés principal 
- Taulell d’informació i préstec 
- Zona d’exposicions no permanents 
- Casellers per desar-hi objectes personals 
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Planta -1 
- Diccionaris i enciclopèdies generals i atles 
- Fons audiovisual 
- Màquina d’autoservei de fotocòpies 
- Zona de treball amb ordinadors (usuari i contrasenya UdG) 
- Zona d’aparells audiovisuals (televisors de 14 i de 21 polzades amb 

reproductors de vídeo i DVD i equips de música) 
- Despatx de suport (documental, informàtic i audiovisual) 
- Laboratori docent (aula de treball per al personal docent i investigador i 

reproducció de microformes): té capacitat per a 10-12 persones. Està 
equipat amb taula semicircular per a 8-12 persones, un ordinador i 
projector fix per al professorat, dos ordinadors amb escàners, un 
lector- reproductor de microformes amb un ordinador i TV 21' LCD amb 
reproductor de vídeo i DVD (opcional). Aquest espai està destinat al 
professorat per fer-hi recerca, seminaris, presentacions de productes, 
etc. de curta durada. 

- Cartoteca.
- Aula de la Cartoteca: té capacitat per a 28 persones (taules de 

cartografia). Està equipada amb dos ordinadors fixos amb programari 
específic, amb ordinador i projector fix per al professorat, taules de 
llum, TV 21' LCD amb reproductor de vídeo i DVD (opcional). Està 
destinada a impartir-hi cursos i crèdits en què calguin pràctiques amb 
material cartogràfic. 

- GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a 
l’Escola) 

- Aula Anna Mir (aula d’autoaprenentatge): té capacitat per a 19 
persones en cabines individuals i equipades amb dinou ordinadors 
fixos, un escàner, ordinador i projector fix per al professorat, auriculars 
amb micròfon i amb programari específic. Està destinada al treball 
individual amb programari específic que no es troba als ordinadors de 
les zones de treball comunes, quan no hi hagi activitats programades. 

- Seminari Aurora Bertrana (aula multimèdia i d’estudi en grup): té 
capacitat per a 24 persones (taules rodones). Està equipat amb 
ordinador i projector fix per al professorat, TV 40' LCD amb reproductor 
de vídeo i DVD, 20 auriculars sense fils. 

- cortines Foscurit i visionament de canals via satèl·lit. Està destinat a 
projeccions audiovisuals, docència, seminaris, etc. i s’hi pot treballar en 
grup quan no hi hagi activitats programades. 

- Laboratori de Recursos Didàctics Josep Pla: té capacitat per a 24 
persones. Està equipat amb dos ordinadors per facilitar la consulta de 
materials, amb ordinador portàtil i projector (opcional) per al 
professorat i TV 21' LCD amb reproductor de vídeo i DVD (opcional). 
Està destinat a fer-hi docència, tallers, seminaris, presentacions de 
productes, etc. de curta durada. 

Planta 1 
- Ordinadors de consulta de catàleg 
- Zona de lectura distesa i premsa diària en paper i digital 
- Fons de guies de viatge 
- Zones de treball amb ordinadors 
- Zones d’estudi individual 
- Fons bibliogràfics de ciències socials, educació, antropologia, ciències 

pures i aplicades, turisme i relacions públiques 
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Edifici Sant Domènec 

- Sala del Claustre: Accés des de la Facultat de Lletres (de dilluns a 
divendres)

- Taulell d’informació i servei d’obtenció de documents 
- Màquina d’autoservei de fotocòpies (ús intern per PDI i PAS) 
- Màquina d’autoservei de fotocòpies 
- Zona d’exposicions no permanents 
- Casellers per desar-hi objectes personals (de dilluns a divendres) 
- Ordinadors de consulta de catàleg 
- Zones de treball amb ordinadors 
- Diccionaris i enciclopèdies de llengua i literatura 
- Fons bibliogràfic de periodisme, filosofia, psicologia, religió, art, llengua 

i literatura i geografia 
- Fons de documents i materials exclosos (tesis, treballs de final de 

carrera, treballs de recerca) 
Dèficits: pendents de tractament la zona de contacte directe amb la muralla i 
l’ordenament de la plaça. 

Reserva 

Llegats: Ferrater Mora, Prudenci i Aurora Bertrana, Jaume Vicens Vives, Pierre 
Vilar, Robert Brian Tate 
Fons especials: Reserva, Fons d’Història per a l’Educació, Reserva de l’ILCC 
(Institut de Llengua i Cultura Catalanes) 

Hemeroteca 
- Hemeroteca general, d’humanitats, turisme, educació i psicologia 
- Zona de treball amb ordinadors 
- Despatx d’informació 

Sala Gòtica 
- Fons bibliogràfic d’arqueologia i d’història 
- Ordinador de consulta de catàleg 
- Zones d’estudi individual 

Cartoteca:
- Equipament:
- Places: 27 
- 2 ordinadors de consulta 
- 1 impressora (permet impressions DIN A3 a color) 
- 2 taules de llum 

La sala de consulta disposa de l’instrumental específic per a l’anàlisi de la 
documentació cartogràfica: lupes, estereoscopis, planímetres, curvímetres i 
pantògrafs. 

Fons:
- Fulls de mapes: 21.249 
- Fotografies aèries: 4.618 
- Cartografia digital: 207  
- Atles i mapes generals 
- Mapes topogràfics comarcals de Catalunya 
- Mapes de carreteres i guies turístiques 
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- Atles i mapes temàtics 
- Atles, mapes i plànols a gran escala 
- Base cartogràfica digital del terme municipal de Girona a escala 1:500 

(àmbit urbà) 
- Àmbit temàtic: Cartografia: mapes generals i topogràfics de l’Estat 

Espanyol i, sobretot, de Catalunya. 
- Fotografia aèria: cobreixen, sobretot, les comarques gironines. 

Campus Montilivi:
Edifici distribuït en tres plantes diàfanes, que ocupen una superfície total de 
6.836 m2, que permeten oferir punts de treball a 1.100 usuaris simultàniament. 
Espai equipament: 6.835 m2

Capacitat de documentació: 5.670 ml d’accés lliure 
Places: 1.300 
Equips de consulta i treball: 

- 219 ordinadors multimèdia connectats a Internet 
- 1 lector de microformes. 
- 222 reproductors d’àudio i vídeo 
- 12 cabines estudi per investigadors 
- 1 laboratori d’edició de materials multimèdia 
- 2 aules informàtiques 
- 1 sala d’actes de 60 places 

Fons:
- Monografies/llibres: 101.602 
- Llibres digitals: 2.287 
- Títols revistes paper: 1.722 
- Títols revistes digitals: 6.498 
- Sumaris digitals: 352.162, corresponents a 6.346.607 articles i 12.117 

títols de revistes. 
- Bases de dades: 225. 
- Àmbit temàtic: Ciències. Ciències econòmiques i empresarials. Dret i 

Escola Politècnica Superior. Aquesta biblioteca allotja el Centre de 
Documentació Europea. 

Zona d’accés a la biblioteca: 
- Accés principal 
- Accés secundari restringit. Cal utilitzar el carnet de la UdG. 
- Bústia de devolució de préstec 
- La cafeteria 
- Accés des de la Facultat de Dret. 

Nivell  0 
- Taulell principal d’informació i préstec 
- Premsa i lectura distesa 
- Ordinadors de consulta ràpida a catàleg, correu electrònic o expedient 

acadèmic
- Zona d’exposicions no permanents 
- Màquines d’autoservei de fotocòpies 
- Zones de treball amb ordinadors 
- Zones d’estudi individual i d’estudi en grup 
- Taulell d’informació 
- Casellers per desar objectes personals 
- Diccionaris i enciclopèdies generals i de temàtica jurídica i econòmica 
- Fons bibliografia de dret i economia 
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- Centre de Documentació Europa. 

Nivell -1 
- 1.Sala de conferències Ernest Lluch 
- Zona d’estudi individual 
- Servei de fotocòpies i impressions 
- Aules informàtiques Alfa, Beta i Gamma 
- Hemeroteca de dret i economia 
- Sala Antecessores (fons jurídic) 
- Secció d’estadística 

Nivell 1 
- Taulell d’informació 
- Zones d’estudi individual i d’estudi en grup 
- Aula Rafel Masó 
- Aula Florence Nightingale 
- Aula Josep Pella i Forgas 
- Aula Enric Casassas 
- Cabines de treball per als investigadors 
- Diccionaris i enciclopèdies generals i de ciència i tecnologia 
- Fons bibliogràfic de ciència 
- Fons bibliogràfic de tecnologia 
- Normativa tècnica 
- Hemeroteca de ciència i tecnologia 
- Fons bibliogràfic de la Institució Catalana d’Història Natural. 

Antecedents
i història 

Campus Emili Grahit:
La biblioteca del Campus d’Emili Grahit es va crear a partir dels fons de l’antiga 
Escola Normal de Girona (fundada el 1914) i va seguir el seu creixement per 
cobrir les necessitats de l’Escola de Formació del Professorat de l’Estudi General 
de Girona. El curs 1997- 1998 els fons de l’Escola d’Infermeria s’integraren a la 
Biblioteca Emili Grahit. Aquesta biblioteca s’ha enriquit amb el llegat Sànchez 
Babot de fons antics de medicina. Les dues biblioteques que formen aquest 
Centre quedaran integrades al Campus Barri Vell i al Campus Montilivi 
respectivament. 

Campus Barri Vell:
La biblioteca del Campus Barri Vell es va crear el 1969 a partir dels fons de la 
Facultat de Lletres de l’Estudi General de Girona. El 1978 s’amplià amb els fons 
procedents de la Biblioteca de l’Escola d’Estudis Empresarials, amb seu a l’antic 
Seminari menor. El curs 1994-1995 s’inaugurà la nova seu de la Unitat Barri 
Vell a l’antic Convent de Sant Domènec. El curs 1997-1998 s’obrí la Sala de 
Llegats, amb els donatius Ferrater Mora, Vicens Vives, Bertrana i els fons antics 
procedents de l’Escola Normal. El mateix curs s’inicià l’obertura al públic els 
caps de Setmana i festius. El 23 d’abril de 2004 s’inaugurà la segona ampliació 
a la sala gòtica, amb un increment de 500 m2 i 1.207 m lineals, i es 
començaren les obres de la darrera fase amb una capacitat de 1500 m2 i 1.490 
metres lineals, amb vistes a la seva inauguració el setembre de 2005. La 
Biblioteca s’ha enriquit, a més, amb els llegats Modest Prats de filologia, 
Frederic Pau Verrié, d’història de l’art, i els fons de la Secció Eiximenis de l’ 
Institut de Llengua i cultura Catalanes. 

Cartoteca:
Als anys 1980, l’Estudi General de Girona va iniciar el procés de promoure la 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 162

constitució d’un fons específic de documentació cartogràfica. Aquest procés es 
va consolidar quan, el 1993 es crea la Cartoteca de la UdG com una unitat 
específica dins de la biblioteca, amb la dotació de personal tècnic i un espai 
adequat amb l’equipament necessari per oferir aquest servei. La Cartoteca 
forma part des d’aleshores de la Biblioteca del Campus del Barri Vell. 

Campus Montilivi:
La Biblioteca del Campus Montilivi es va crear el 1974 a partir dels fons de 
l’Escola Universitària Politècnica de Girona. El curs 1997-1998, s’hi integraren 
els fons de la Facultat de Ciències i de l’Escola d’Estudis Empresarials. El mateix 
curs s’inicià l’obertura al públic els caps de setmana i festius. El curs 2001-2002 
s’inaugurà el nou edifici de la Biblioteca al Campus Montilivi, que acull els fons 
corresponents als estudis de Dret, Econòmiques, Ciències i Escola Politècnica 
Superior. La última reforma va ser l’any 2007. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Campus Barri Vell:
El campus del Barri Vell, erigit per la rehabilitació d’edificis històrics, és part del 
patrimoni històric de la ciutat. L’any 2005 es va dur a terme una ampliació de la 
biblioteca universitària ocupant curosament una part del convent. Finalment 
pren el seu lloc aquesta ampliació, concebuda com una feixa de terreny, com 
un sòcol abstracte. Tanmateix, la seva arquitectura se sobreposa, finalment 
autònoma de tanta circumstància. La biblioteca és un projecte dels arquitectes 
Joan Tarrús Galter i Jordi Bosch Genover.  

Campus Montilivi:
El lot més suggestiu del campus era un quadrat travessat per un fondal frondós 
i un bosquet. L’edifici és un projecte de l’arquitecte Javier San José Marqués. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Campus Emili Grahit
Accés: Estudiants, professors i personal d’administració de la UdG. Programa 
d’extensió a institucions i usuaris individuals amb vinculació a la UdG. 

Serveis:
- Consulta del fons 
- Accés al catàleg UdG 
- Accés al Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
- Accés a la Biblioteca Digital: revistes, bases de dades i sumaris 

electrònics 
- Préstec
- Informació bibliogràfica 
- Obtenció de documents d’altres institucions 
- Tutorials i guies de recursos d’informació 
- Programa de gestió de cites bibliogràfiques 
- Distribució electrònica de sumaris de revistes 
- Programa de formació d’usuaris 
- Publicació digital de tesis doctorals 
- Accés personalitzat a la bibliografia recomanada 
- Servei de gravació i edició multimèdia 
- Programa de visites concertades 
- Programa especial instituts de secundària per a estudiants que realitzin 

el treball de recerca 
- Bústia de suggeriments 
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- Xarxa sense fils (wi-fi) de connexió a Internet per ordinadors portàtils 

Campus Barri Vell
Accés: Estudiants, professors i personal d’administració de la UdG. Programa 
d’extensió a institucions i usuaris individuals amb vinculació a  la UdG. 
Orientada als estudis de les Facultats de Lletres, d'Educació i Psicologia i de 
Turisme i Relacions Públiques. 

Serveis:

- Consulta dels fons: la majoria dels fons bibliogràfics són de lliure accés 
i es poden localitzar en el catàleg de la biblioteca. També es pot accedir 
al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Universitàries de 
Catalunya) i als catàlegs de biblioteques d’arreu del món. 

- Consulta dels llegats i fons especials: tots els documents de la reserva 
són exclosos de préstec i es poden consultar sol·licitant-ho prèviament 
als taulells d’informació. Tots són localitzables en el catàleg de la 
biblioteca.

- Estudi i treball a la biblioteca: tots els espais “oberts” de la biblioteca 
estan destinats a estudi individualitzat. Hi ha zones amb taules 
individuals, de quatre, sis o vuit persones. Si es vol estudiar en grup es 
pot anar (no cal reserva prèvia) al seminari Aurora Bertrana de la 
planta –1 de l’edifici Muralla.  

- La bibliografia recomanada: la biblioteca disposa de tota la bibliografia 
que es recomana en els programes de les assignatures dels estudis del 
campus. Des del portal La Meva UdG hi ha enllaçats els títols amb la 
seva situació a la biblioteca. 

- Préstec
- Demanar documents d’altres biblioteques de la UdG 
- Obtenció de documents de fora de la UdG 
- Programa La Biblioteca Forma: adaptat a les necessitats dels diferents 
- Col·lectius universitaris: personal investigador (formacions específiques 

sobre bases de dades, serveis, etc.), estudiants (crèdits de lliure 
elecció, formació a demanda a l’aula, màsters i postgraus) i PAS 
(consulta a diaris oficials, serveis determinats, etc.).   

Serveis electrònics: 

- La biblioteca respon: és un servei en línia amb què es pretén resoldre  
qüestions sobre el funcionament de la biblioteca, els seus fons i els 
seus serveis, així com donar suport a la recerca d’informació.  

- Consulta de revistes electròniques i bases de dades de text complet: la 
biblioteca digital de la UdG disposa de 27.000 revistes electròniques, 
277 bases de dades i 8.000 llibres electrònics.  

- Peticions en línia: suggeriments d’adquisicions, servei d’obtenció de 
documents, canvi de dades personals, reserva d’aules, etc.  

- Guies i manuals en xarxa: al web de la biblioteca hi ha apartats de 
suport sobre com es fan cites bibliogràfiques, com es busca informació 
sobre un tema determinat, com es consulta la normativa tècnica, guies 
de les bases de dades, etc. 

- Assessorament sobre propietat intel·lectual: aclarim dubtes sobre 
l’accés a la informació a Internet, drets d’autor, etc. 

- Consultar de la llista de noves adquisicions: des del web de la biblioteca 
es poden consultar els títols dels darrers documents comprats. 
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Serveis de suport: 

- Préstec d’ordinadors portàtils: hi ha trenta ordinadors portàtils per  
deixar en préstec durant 4 hores diàries. Porten tecnologia Wi-Fi 
incorporada i programari actualitzat (ofimàtica, SPSS, etc.) 

- Equipament informàtic: la biblioteca posa a disposició dels usuaris 100  
ordinadors. Per utilitzar-los cal usuari i contrasenya de la UdG. Tots 
disposen de programari actualitzat i adequat a les necessitats dels 
usuaris (incloent-hi programari lliure). A més d’accedir a tots els serveis 
bibliotecaris, es pot utilitzar el correu electrònic, navegar per Internet, 
utilitzar programes d’ofimàtica. Les aules i seminaris del centre de 
recursos disposen de programari específic utilitzat en els programes 
docents.

- Cobertura Wi-Fi 
- Accés als recursos digitals des de fora de la xarxa UdG 
- Reproducció i impressió: la biblioteca disposa de dues màquines de 

fotocòpies d’autoservei, una màquina de reproducció de microformes i 
escàners. 

Cartoteca
Accés: Estudiants, professors i personal d’administració de la UdG. 
Programa d’extensió a institucions i usuaris individuals amb vinculació a la UdG. 

Serveis:

- Consulta de fons 
- Accés al catàleg UdG 
- Accés a la Biblioteca Digital de la UdG: revistes, bases de dades i 

sumaris electrònics 
- Accés al Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques Universitàries de 

Catalunya 
- Informació bibliogràfica sobre cartografia 
- Programa de formació d’usuaris 
- Programa de visites concertades 
- Programa especial Instituts de Secundària adreçat als estudiants que 

realitzen el treball de recerca i als grups que sol·licitin pràctiques a la 
Cartoteca

- Bústia de suggeriments 

Campus Montilivi
Orientada als estudis de la Facultat de Ciències, Dret, Ciències Econòmiques i 
Empresarials i l’Escola Politècnica Superior. 
Accés: Estudiants, professors i personal d’administració de la UdG. Programa 
d’extensió a Institucions i usuaris individuals amb vinculació a la UdG. 

Serveis:

- Consulta a sala: La majoria del fons bibliogràfic està disponible en lliure 
accés i localitzable en el catàleg de la biblioteca. 

- El bibliotecari respon: És un servei en línia en què pretenem resoldre 
qüestions sobre el funcionament de la biblioteca, els seus fons i els 
seus serveis, així com donar suport a la vostra recerca d’informació. 

- Consulta de revistes electròniques i bases de dades a text complet: La 
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biblioteca digital de la UdG disposa de més de 8.300 revistes 
electròniques, 37 bases de dades i 8.000 llibres electrònics. 

- La bibliografia recomanada: La biblioteca disposa de tota la bibliografia 
que es recomana en els programes de les assignatures dels estudis del 
campus.

- Préstec.
- Demanar documents d’altres biblioteques de la UdG. 
- Obtenció de documents de fora de la UdG. 
- Consultar la llista de noves adquisicions. 
- Programa La Biblioteca Forma: Adaptat a les necessitats dels diferents 

col·lectius universitaris: personal investigador (formacions específiques 
sobre bases de dades, serveis, etc.), estudiants (crèdit de lliure elecció, 
formació a demanda a l’aula, màsters i postgraus) i PAS. 

- Guies i tutorials en xarxa. 
- Assessorament sobre propietat intel·lectual. 
- Espais per a l’estudi i la recerca: estudi individual; estudi en grup; 

cabines individuals per als investigadors; sala Ernest Lluch; aula Rafel 
Masó; aules Alfa, Beta i Gamma. 

- Accés als recursos digitals des de fora de la xarxa de la UdG. 
- Equipament informàtic. La biblioteca posa a disposició dels usuaris 140 

ordinadors situats, la gran majoria, al nivell 0. 
- Cobertura Wi-Fi: Tots els espais de la biblioteca estan coberts per la 

xarxa de connexió sense fils a Internet. 
- Préstec d’ordinadors portàtils. 
- Reproducció i impressió. 
- Espais per a l’autoaprenentatge. 
- Bústia de suggeriments. 
- Programa especial instituts de secundària per a estudiants que realitzin 

el treball de recerca. 
- Programa de visites concertades. 
- Servei de gravació i edició multimèdia. 
- Publicació digital de les tesis doctorals. 
- Programa de gestió de cites bibliogràfiques. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Campus Montilivi
Altres serveis: 

- Activitats d’extensió cultural: Periòdicament es fan exposicions 
presencials al vestíbul de la biblioteca i exposicions virtuals al web. 

- Projecció a la ciutat: usuaris externs: La biblioteca és de lliure accés i 
- oberta a tots els ciutadans. 
- Pla d’ambientalització. 

Periodicitat
d’utilització

Campus Emili Grahit
Horaris: De dilluns a divendres de 8.00 a 21.30 h i dissabtes de 8.00 a 20.45 h. 
(de setembre a maig).

Campus Barri Vell
De dilluns a divendres de 8.00 a 21.30 h i els caps de setmana, festius, juliol, 
agost, Nadal i Setmana Santa de 9.00 a 20.45 h. 

Cartoteca
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 20 h. 

Campus Emili Grahit



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 166

De dilluns a divendres de 8.00 a 21.30h; caps de setmana i festius de 9.00 a 
20.45. De l’1 de desembre al 30 de juny s’amplia l’horari de diumenge a dijous 
fins a les 3.00 h de la matinada. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

No es disposen de dades. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Universitat de Girona. 

Gestió Universitat de Girona. 

FOTOGRAFIES

Biblioteca del Campus del Barri Vell 
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BÒLIT_LARAMBLA - DADESPAI9

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre d’art 

Ubicació Rambla de la Llibertat, 1 
Situat entre la Rambla i el riu Onyar, al cor de la ciutat i al costat del pont de 
Pedra.

Estructura i 
distribució

La superfície total actual del Bòlit són 411m2 (Dadespai, SantNicolau, LaRambla 
i oficines).
Les mides del Bòlit_LaRambla + Dadespai: 200 m2 (és a dir, l'espai de les 
antigues Sales Municipals d'Exposició), dos espais que queden enllaçats per un 
vestíbul de recepció, que distribueix a esquerra i dreta els dos espais, al qual 
s’accedeix des de l’amplia entrada que dóna a la Rambla. Hi ha un petit altell 
que fa de magatzem al qual s’accedeix per un muntacàrregues. Hi ha un lavabo 
(compartit amb la futura oficina de venda d’entrades de l´SMTA) i un 
magatzem auxiliar. Tot l’equipament disposa de connexió wifi.  

Les oficines estan situades al Centre Cultural La Mercè, i estan compostes per 
dos despatxos, un de 30.89 m2 i el de direcció de 11.47 m2.

El Bòlit_LaRambla té una planta rectangular. S’hi accedeix pel costat que dóna 
a la Rambla per una ampla portalada que obliga a salvar dos esgraons.  

- recepció central que distribueix de 16 m2

- petit magatzem de 2 m2

- lavabo de 2 m2

- Sala Dadespai de 49 m2

- sala d’exposició de 96 m2.
- Altell-magatzem: 5 m2

9 El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona té dues seus: Bòlit_La Rambla i Bòlit_SantNicolau. En aquest sentit, s’incou 
una fitxa diferenciada per a cada espai.  
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Antecedents
i història 

Va ser biblioteca municipal. L’ edifici fou construït entre 1928-29 per l’arquitecte 
Joaquim Maggioni. 

El projecte de Fuses/Viader, 1985 va segmentar el conjunt entre sales 
d’exposició  (nord) i oficina de turisme (sud). Les reformes interiors es feren del 
1988 al 1989 per J. M. Birulés, F. Cabré i M. P. Romans. 

La Sala d’Exposicions de la Rambla és des de 1989 la sala municipal d’exposició 
d’art contemporani. En aquest espai cèntric de la ciutat s’han celebrat 150 
exposicions. 

Mentre s’impulsa i es fa efectiva la construcció de l’edifici de nova planta que 
contindrà el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, s’ha posat a la seva 
disposició una sèrie d’infraestructures de la ciutat, que acull les seves 
exposicions i activitats: la Sala de la Rambla i la Capella de Sant Nicolau que  
doten el Bòlit de la infraestructura temporal necessària per al desenvolupament 
de projectes de recerca i producció. Complementàriament s’ha dotat 
l’equipament d’unes oficines per al treball de l’equip de direcció i gestió del Bòlit 
al Centre Cultural la Mercè i dos petits magatzems en d’altres dependències 
municipals de 10 m2 i 20 m2.

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és un equipament cultural, que va 
iniciar les seves activitats el 2008, promogut per l’Ajuntament de Girona i el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Vessant més clàssic del noucentisme monumentalista. 

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

El Bòlit, és un equipament que es defineix com a servei públic per a la promoció 
de la creació, la producció i l’exhibició de propostes de les pràctiques artístiques 
contemporànies dutes a terme per creadors i professionals d’altres àmbits del 
coneixement ja siguin locals, nacionals o internacionals. Es destinaran espais 
per a exposicions, creació i formació. 

Eminentment dinàmic i actiu, el Bòlit ofereix una programació d’exposicions, 
activitats integrades i vinculades, com tallers, cicles de conferències, 
intervencions urbanes, cicles de projeccions, propostes específiques i treballs en 
procés.

Pel que fa a l’abast de la seva actuació en el territori, d’una banda Bòlit vol 
actuar d’aglutinant i nucli catalitzador de les iniciatives i programes portats a 
terme a les comarques gironines, tot cercant la col·laboració i l’ intercanvi de 
projectes. D’altra banda, està molt interessat en la vinculació de la producció 
creativa del centre amb altres contextos i esferes de recerca i creació 
internacionals. Tanmateix, es treballar per estimular la participació i la 
implicació de la societat civil des de l’inici. 
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Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Presentacions puntuals d’activitats vinculades a la programació del Bòlit.  

Periodicitat
d’utilització

Horaris 
Oficines. Atenció al púbic: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h 

Exposicions 
Bòlit_LaRambla / Dadespai: Dilluns tancat. Dimarts de 17.00 a 20.00 h i de 
dimecres a diumenge de 12.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 h. 

A l’estiu: 
Als matins igual, a la tarda, de les 18.00 a les 21.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural
10

Durant el període 2008-2010, el Bòlit ha organitzat 12 exposicions, 23 activitats 
integrades i ha col·laborat en 7 activitats vinculades. Les activitats, entre les 
quals es compten tallers, projeccions, jocs, cursos, xerrades, intervencions i 
presentacions entre d’altres, s’han dissenyat per tal d’arribar a tot tipus de 
públics.

La programació d’aquests dos anys ha inclòs el treball de 50 artistes catalans, 
estatals i internacionals, en una proporció de 38%, 20% i 42%, respectivament 
amb un gran ventall de disciplines i llenguatges artístics, com la fotografia, el 
cinema, la vídeo creació, els llenguatges escènics i parateatrals, la creació 
sonora, la dansa i el disseny, entre d’altres.  

Ha comptat, també, amb la complicitat de 21 agents culturals de diferents 
procedències i la feina de 5 dissenyadors gràfics, encarregats de crear els 
diferents dispositius de difusió. 

Pel que respecte a la resposta del públic, des de 2008 el Bòlit ha comptat amb 
més de  55.000 usuaris. Així mateix, compta amb més de 6.000 seguidors a 
través de les Xarxes Socials. 

EDAT Menys 
de 14 De 15 a 25 De 26 a 35 De 36 a 65 Més de 65 

 1,15% 11,49% 37,93% 45,98% 3,45% 
PROCEDÈNCIA Girona

ciutat Comarques Resta 
Catalunya Espanya Estranger

39,08% 10,34% 39,08% 3,45% 3,45% 
GÈNERE Dones Homes    
 50,57% 45,98%    

Usuaris anuals:

Any 2008: 6.037 
Any 2009 24.510 
Any 2010 25.557 
TOTAL: 56.104 

10 Les dades fan referència al Bòlit, incloent l’activitat i l’afluència d’usuaris de les seves dues seus. 
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DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Deficient. 
- Sortides d’emergència: Pendent. 
- Sistema antiincendis: Pendent. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Parets amb un aplacat de fusta. 
- Conservació: Deficient. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais 
- Climatització: Hi ha radiadors d’oli. 

Accessibilitat: hi ha dos graons a l’entrada principal sense sistema 
d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Pendent de projecte de 
reforma.

Ubicació: Bona ubicació, al principi de la Rambla, a l’entrada del Centre Històric 
de la Ciutat. 

Actuacions
projectades

El novembre de 2010 es va encarregar a l’empresa BCR arquitectes un projecte 
per l’adequació de l’edifici per ubicar-hi una oficina de venda d’entrades i 
d’informació cultural a la part que era antigament oficina de turisme.  

Aquesta reforma compren també la sala Dadespai del Bòlit_LaRambla que 
millorarà la seva capacitat espacial i distribució ja que passarà a ser rectangular 
amb un creixement estimat de 12 m2. En motiu d’aquesta reforma s’ha previst 
instal·lar una plataforma elevadora per permetre l’accessibilitat de persones 
amb mobilitat reduïda, la qual s’instal·larà, entre la sala de venda d’entrades i 
el Dadespai. També es dotarà l’espai de climatització i es millorarà l’equipament 
contraincendis. 

El total de la inversió d’aquesta reforma és de 50.000 € pel que fa a la reforma 
de l’antiga oficina de turisme (assumits per l’Ajuntament) i de 30.000 € pel que 
fa a l’arranjament del Bòlit derivat d’aquesta actuació (assumits pel Ministerio 
de Cultura).

PERSONAL

Dotació de 
personal

Personal compartit amb el Bòlit_LaRambla: 

- Direcció: 1 persona 
- Tècnics mig de cultura: 2 persones 
- Administració: 1 persona 
- Servei de vigilància externalitzat: 2 persones (una pel Bòlit_SantNicolau i 
l’altra pel Bòlit_LaRambla) 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya. 

Gestió Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya. 

FOTOGRAFIES
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BÒLIT_SANTNICOLAU

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre d’art 

Ubicació Plaça de Santa Llúcia, 1 
Molt proper al Museu d’Arqueologia. 

Estructura i 
distribució

La superfície total actual del Bòlit són 411m2 (Dadespai, Sant Nicolau, Rambla i 
oficines). Les mides del Bòlit_SantNicolau: 120 m2 (és a dir l'espai de la Capella 
de Sant Nicolau) (La Sala Rambla és de 200 m2). Les oficines estan situades al 
Centre Cultural La Mercè, i estan compostes per dos despatxos, un de 30.89 m2

i el de direcció de 11.47 m2.

El Bòlit_SantNicolau consisteix en una petita església romànica de planta baixa  
amb cimbori i 3 absidioles, nau amb volta de canó amb accés pel seu costat 
sudoest. Soterrani al qual s’accedeix per escales al costat nordest. Hi ha una 
cripta al soterrani i disposa d’un lavabo-magatzem annex a la capella.  

Tot l’equipament disposa de connexió wifi.  
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Antecedents
i història 

Any de construcció de l’edifici: segle XII. 
Any de creació de l’edifici com a equipament cultural: 1989 
Reformes:  

- 1942-44: Restauració total del monument. 
- 1976-77: Creació d’accés al subsòl (restes paleocristianes del S. IV) 
- 1989-1996 Utilització com a sala d’exposicions associada al Museu 

d’Història de la Ciutat 
- 1996-2008: Utilització com a sala municipal d’exposicions associada a la 

programació de les Sales Municipals d’Exposició de la Rambla. 
- 2008: Inici de la programació Bòlit a St. Nicolau 
- 2010: Reformes: cobertes, recollida d’aigües i humitats, portes 

automàtiques, lavabo i climatització. 

Mentre s’impulsa i es fa efectiva la construcció de l’edifici de nova planta que 
contindrà el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, s’ha posat a la seva 
disposició una sèrie d’infraestructures de la ciutat, que acull les seves 
exposicions i activitats: la Sala de la Rambla i la Capella de Sant Nicolau doten 
el Bòlit de la infraestructura temporal necessària per al desenvolupament de 
projectes de recerca i producció. 

Complementàriament s’ha dotat l’equipament d’unes oficines per al treball de 
l’equip de direcció i gestió del Bòlit al Centre Cultural la Mercè i dos petits 
magatzems en d’altres dependències municipals de 10 m2 i 20 m2.

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és un equipament cultural, que va 
iniciar les seves activitats el 2008, promogut per l’Ajuntament de Girona i el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. Té com a objectiu desenvolupar programes de recerca, producció i 
exhibició de projectes artístics contemporanis duts a terme per persones del 
món de la creació i professionals de tots els àmbits de coneixements locals, 
nacionals i internacionals, amb una forta implicació amb el seu context. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Sant Nicolau: originalment de planta central (martyrium). Consta d’una nau de 
volta de canó elemental, tres absis semicirculars i cimbori octogonal que s’eleva 
sobre la planta quadrada per trompes, traduïdes a l’exterior amb volum propi. 
La decoració, sòbria i només externa, correspon també al S. XII. Imatges del 
1942-44 documenten la restauració com una reedificació gairebé  total. La 
intervenció del 1976-77 aportà l’accés al subsòl – jaciment de restes 
paleocristianes del S. IV- amb un llenguatge estructural contemporani, en 
contrast amb la part aèria del monument. 

Catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

El Bòlit és un equipament que es defineix com a servei públic per a la promoció 
de la creació, la producció i l’exhibició de propostes de les pràctiques artístiques 
contemporànies dutes a terme per creadors i professionals d’altres àmbits del 
coneixement ja siguin locals, nacionals o internacionals. Es destinaran espais 
per a exposicions, creació i formació. Eminentment dinàmic i actiu, Bòlit ofereix 
una programació d’exposicions, activitats integrades i vinculades, com tallers, 
cicles de conferències, intervencions urbanes, cicles de projeccions, propostes 
específiques i treballs en procés. 
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Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Cessió de l’espai a l’organització de Temps de Flors per desenvoluapr-hi el seu 
programa, aliè al del Bòlit, així com presentacions puntuals, concerts, i 
activitats vinculades a la programació del Bòlit.  

Periodicitat
d’utilització

Dilluns tancat.  
Dimarts de 17.00 a 19.00 h i de dimecres a diumenge de 12.00 a 14.00 i de 
17.00 a 19.00 h. 

A l’estiu: 
Als matins igual, a la tarda, de les 18.00 a les 21.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Vegeu la fitxa anterior, on es presenten les dades d’activitat i usuaris per al 
conjunt del Bòlit. 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Pendent. 
- Sistema antiincendis: Pendent. 

Manteniment i espais:

- Reformes: La última el 2010  (FEOL) per 100.603 €. 
- Conservació: Correcte 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Correcte 
- Climatització: Hi ha una nova instal·lació consistent en un acumulador 

d’aire calent.  

Accessibilitat: Accés adequat per a usuaris amb mobilitat reduïda, menys a la 
cripta, on no és possible l’accés en cadira de rodes.  

Ubicació: Bon ubicació, al costat de la Capella de Sant Pere de Galligants. 

Actuacions
projectades

No n’hi ha. El present any 2010 s’han fet reformes i s’han arreglat els 
desperfectes detectats. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Personal compartit amb el Bòlit_LaRambla: 

- Direcció: 1 persona 
- Tècnics mig de cultura: 2 persones 
- Administració: 1 persona 
- Servei de vigilància externalitzat: 2 persones (una pel Bòlit_SantNicolau i 
l’altra pel Bòlit_LaRambla) 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya. 

Gestió Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya. 

FOTOGRAFIES
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FUNDACIÓ FITA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Espai d’art i sala d’actes 

Ubicació Carrer Hortes, 22 baixos. 
Ubicat en un barri comercial i administratiu però també residencial molt actiu.  
Proper al Museu del Cinema. 

Estructura i 
distribució

L’espai és a la planta baixa i té l’accés per la galeria que comunica el carrer 
Hortes amb la Plaça Jordi de St. Jordi, amb accessibilitat a peu pla. 

El local fa uns 50 m2, que es distribueixen de la següent manera:  
- 25 m lineals de paret per a exposició en una sala d’exposicions d’uns 30 

m2

- despatx d’uns 7 m2

- espai d’emmagatzematge d’uns 13 m2.

La sala d’exposicions disposa d’equipament informàtic, projector per a 
audiovisuals i equip de so. 

Disposen d’una taula de 2,40 x 1 m per a presentacions, taules rodones, 
conferències o cursos i una quarantena de cadires. 

Antecedents
i història 

Any de construcció: 1978 

- 27 de febrer de 1991: Lliurament de la Medalla d’Or de la Diputació de 
Girona a Domènec Fita, que fa donació de 16 obres pictòriques a la 
institució. Comença la preocupació pel futur del llegat de l’artista. 

- 17 de maig de 1992: Primer esbós d’estatuts de la fundació. 
- 25 de maig de 1999: La Diputació de Girona pren l’acord d’aprovar la 

Fundació Fita. 
- 21 de juny de 1999: L’Ajuntament de Girona pren l’acord d’integrar-se 

en qualitat de patró a la Fundació Fita. 
- 11 de juny de 1999: Reunió prefundacional del Patronat. 
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- 17 de maig de 2000: La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi pren l’acord d’integrar-se en qualitat de patró d’honor  

- 29 de maig de 2000: El Govern de la Generalitat de Catalunya pren 
l’acord d’integrar-se en qualitat de patró 

- 20 de juny de 2000: El ple de la Diputació de Girona aprova els Estatus 
de la Fundació Fita  

- 1 d’agost de 2000: Es constitueix la Fundació Fita  
- 3 de novembre de 2000: Primera exposició organitzada per la fundació 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten.   

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

La Fundació, que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, té per 
objecte la promoció, divulgació i defensa de les manifestacions de l’esperit 
humà, de tots els temps i països, que tinguin un sentit de progrés i de 
modernitat (entenent aquests termes més pel seu significat de portadors de 
valors cognitius, ètics i estètics que no pel de referència a tot allò que és 
recent), i particularment l’art contemporani d’aquest mateix sentit en les seves 
diverses formes d’expressió. 

L’exposició, la catalogació, la preservació i la divulgació de l’obra i del 
pensament de Domènec Fita. 

La principal activitat són les exposicions d’art contemporani tot i que també 
organitza estudis, seminaris, cursos, conferències, col·loquis, edicions i 
qualsevol altra activitat encaminada a l’educació artística i el perfeccionament 
de la sensibilitat dels ciutadans relativa al tipus de manifestacions, d’obres d’art 
i de pensament esmentat abans. 

La publicació de llibres, documents, discs, films, etc. I la reproducció, en tota 
mena de formes, de les obres de caràcter artístic, amb subjecció al que disposi 
la legislació vigent. 

La concessió de premis, beques i recompenses a fi de contribuir a despertar 
vocacions i a la formació d’artistes joves, així com ajudar-los en el seu treball, a 
divulgar i valoritzar la seva obra. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

L’espai acull presentacions de llibres o d’activitats –relacionades amb el món de 
l’art i la cultura- via cessió d’espai (gratuïta). 

Periodicitat
d’utilització

Tot l’any.  
Tardes de les 17.00 a les  20.00, de dimarts a dissabte (excepte festius).  
Agost tancat. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Assistència a actes, presentacions i inauguracions: entre 50 i 100 persones 
Públic per exposició: entre 100 i 200 persones. 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 178

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Fundació Fita. 

Gestió Fundació Fita. 

FOTOGRAFIES
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FUNDACIÓ VALVI

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Espai d’art i sala d’actes 

Ubicació Gran Via Jaume I, 43 bis baixos 
En un dels carrers més transitats de la ciutat i pròxim al Museu del Cinema. 

Estructura i 
distribució

Compta amb tres espais, en uns baixos d’edifici de pisos, comunicats entre ells: 
- espai d’art 
- sala d’exposició  M. Martí i Pol  
- sala d’actes (també anomenada M. Martí i Pol) amb un aforament 

d’entre 80 i 100 persones. 

Antecedents
i història 

Aquesta Fundació es va crear l’any 1996 sota el nom de STUDIUM per l’esport, 
l’ecologisme i la cultura.  

Llavors finançava primordialment el bàsquet Gironí i va aconseguir l’ascens a la 
primera divisió del Valvi Girona. A més, tenia una petita sala d’exposicions al 
cantó de les oficines del Bàsquet Girona. La seu actual amb el nou nom de 
Fundació Valvi, va obrir el març del 2004, renovada i ampliada amb la Sala 
d’actes i la sala d’exposicions les dues anomenades M. Martí i Pol. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Catalogat com a Bé d’Interés Local. 
La façana de l’edifici és antiga, forma part d’un conjunt. La construcció va ser 
començada abans de la guerra i acabada posteriorment. La façana sí està 
protegida.
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USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Difon la cultura, essencialment en l’àmbit de la llengua catalana, les arts 
plàstiques, la música i la preservació del medi ambient, tot dintre la geografia 
de  les comarques gironines. 

Activitats que realitza: 
- Publica una col·lecció de llibres de clàssics gironins, biografies i 

antologies titulada BIBLIOTECA VALVI (editorial CCG edicions). S’han 
editat ja fins el volum 16. Alhora hi ha una altra col·lecció titulada 
SINGULARS I PLURALS. Així com la important edició en facsímil dels 
dos volums de bibliòfil: XILOGRAFIES GIRONINES de Joan Amades. 

- Atorga dues Beques: Beca M. Martí i Pol, i Beca Fundació Valvi (en 
periodicitat biennal) Les dues Beques tenen la finalitat d’encarregar a 
un estudiós un treball. En la primera beca sobre l’obra d’un poeta i, la 
segona beca sobre la biografia d’un personatge eminent dintre l’àmbit 
geogràfic de les comarques gironines. 

- Les Beques suposen la publicació del treball realitzat i una dotació 
econòmica pel becat. 

- Tres Premis de Reconeixement cívic (anualment) a persones o entitats 
que hagin destacat i acreditin una trajectòria reconeguda en els tres 
camps següents: el de la preservació del patrimoni mediambiental, el 
de la preservació del patrimoni cultural, i en el de la solidaritat. Se’ls 
entrega un guardó original i únic realitzat per un escultor gironí. 

- Concurs de cant líric per a Joves Cantants (a nivell de la Península 
Ibèrica), biennalment, que dóna l’oportunitat als guanyadors de cada 
categoria a actuar junt amb professionals de l’Òpera de Sabadell, el 
Liceu i la Jove Orquestra de Catalunya (JONCS) en auditoris 
professionals. 

- Conveni amb el Conservatori Isaac Albéniz per becar als alumnes dels 
quatre cursos que no tenen suficients recursos econòmics. 

- Anualment realitza sis exposicions temporals d’art contemporani amb 
una programació especialment dedicada als artistes gironins amb 
l’edició d’un catàleg de distribució gratuïta. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

A més, a la sala d’actes Martí i Pol s’hi realitzen tota mena d’actes com 
conferències, presentacions de llibres, recitals poètics, aules de cinema, 
concerts de cambra i audicions d’alumnes de totes les escoles de Música de 
Girona. 

Totes aquestes activitats es fan d’entrada lliure al públic i amb la cessió gratuïta 
de les instal·lacions a totes les entitats culturals que ho sol·licitin. 

Periodicitat
d’utilització

De setembre a juny: 
De dilluns a dissabte de 18.00 a 19.30 del vespre.  
Dissabte matí de 11.30 a 13.30 i tarda de 18.00 a 19.30 del vespre.  
Diumenges i festius tancat. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Cada exposició d’art la visiten un promig de 250 persones (1500 persones/ 
temporada). 

Es fan unes 30 presentacions cada any que reben un promig de 70 persones a 
cada acte  (2100 persones/temporada). 
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La repercussió més important és el fet de servir de nucli cultural, entre els 
artistes i el públic i com a punt d’encontre entre persones que tenen unes 
mateixes afinitats culturals. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Fundació Valvi. 

Gestió Fundació Valvi. 

FOTOGRAFIES
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CAIXAFÒRUM – LA FONTANA D’OR 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre cultural polivalent 

Ubicació Carrer Ciutadans, 19 
Ubicada a un lloc de pas per a gran part del turisme i de la ciutadania gironina. 
Molt propera a l’Ajuntament de Girona i per tant del Teatre Municipal i de la 
Rambla. 

Estructura i 
distribució

Amb entada principal sota porxada que dóna accés a un vestíbul amb recepció 
des d’on es distribueixen els accessos al pati central amb escalinata que mena 
al segon pis, accés a les escales interiors que condueixen al soterrani o al 
primer pis o bé, a l’entrada de la sala d’exposicions on hi ha l’ascensor que 
comunica totes les plantes.  

La sala d’exposicions és una successió d’espais en forma de L de la planta 
baixa, la totalitat de la part pública de la planta del soterrani i tres espais 
rectangulars de la primera planta.  

Disposa de 2 sales de conferències, la de la primera planta és la “Sala Tapís” i 
té un aforament de 110 persones. La de la segona planta té un aforament de 
90 persones. Al segon pis també hi ha les oficines de l’entitat. 

Superfície total: 1.352 m2

Superfície expositiva en metres lineals: 200 

Planta soterrani

- Vestíbul ascensor: 12,80 m2

- Sala màquines ascensor: 7,60 m2

- Magatzem tancat: 13,70 m2

- Magatzem: 71,66 m2

- Espais expositius: 329,00 m2
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Superfície útil total planta soterrani: 434,76 m2

Metres lineals de mur per espais expositius totals: 111,00 m 

Planta baixa

- Porxo C. Ciutadans: 70,52 m2

- Serveis: 16,90 m2

- Vestíbul i recepció: 18,95 m2

- Punt control entrada: 40,15 m2

- Recinte escala: 44, 77 m2

- Espai exposició: a: 66,60 m2

b: 97,40 m2

c: 56,00 m2

- Pati: 63,03m2

Sup. Útil total: 474, 32 m2

Metres lineals de mur per espais expositius totals: 46,10 m 

Planta primera

- Recinte escala: 32,66 m2

- Escala pati: 21,85 m2

- Galeria: 41,63, m2

- Sala A: 106,53 m2

- Recinte exposició: a: 41,27 m2

b: 20,83 m2

c: 41,50 m2

- Sala C: 136,43 m2

                                                
Sup. total planta primera: 442,70 m2

Metres lineals de mur per espais expositius totals: 42,30 m 

Actualment a l’equipament de la Fontana d’Or s’estan realitzant treballs de 
neteja i manteniment tant a la façana com a l'interior. També resta pendent 
que la propietat prengui decisions sobre la seva estructura definitiva d’acord 
amb el nou programa que sorgeixi de la nova definció com a Caixafòrum.  

Sobre l’espai de plaça Poeta Marquina que l'entitat financera havia presentat a 
final del 2008 com la seu del Caixafòrum, es coneix que aquest immoble es 
convertirà ara en un innovador equipament social, els diversos usos del qual 
encara estan en procés de definició, tot i que és necessari deixar constància 
que en aquest complex hi ha un auditori amb una capacitat d’aforament de 200 
persones. En quan a l’Auditori Narcís de Carrera, actualment roman tancat i la 
previsió és que probablement serà substituït pel nou auditori de Poeta 
Marquina. 
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Antecedents
i història 

Palau d’evident significació noble o ciutadana que podria haver tingut una 
activitat molinera sobre una sèquia que hi passava i destinació residencial 
(nissaga dels Sitjar des del 1220).  

Danyat per un terratrèmol i per la guerra dels Remences, el conjunt es 
reconstrueix pobrament i declina. Després es converteix en fonda (S. XVIII - 
XIX), experimenta diverses reedificacions i entra en declivi fins a ser adquirit 
per bancs catalans el 1920 i traspassat, finalment, a la Caixa Provincial 
d’Estalvis el 1939. La intervenció pública hi havia produït obres parcials fins al 
projecte elaborat per De Ribot, que el va excavar a la cota preromànica i 
investigà les fàbriques i estructures fins a extreure’n la configuració actual, en 
una documentada reinvenció de l’edifici. Es tracta d’una actuació restauradora 
amb algun empelt discutible, i que implanta materials diferenciats en les 
seqüències de nova creació.  

El 1973 va esdevenir centre cultural de la Fundació Caixa de Girona. 

1999-2000: Després de fer una reestructuració profunda dels espais situats a 
les plantes superiors i de fer accessos adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda, la Fontana d’Or es converteix en la seu de la Fundació Caixa Girona.  

A finals del 2010, es produeix l’absorció de la Caixa de Girona per part de 
l’entitat La Caixa, pot suposar l’extinció de la Fundació Caixa de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Declarat Monument de Patrimoni Històric el 26 de gener de 1922.  

Consta d’una crugia romànica al qual obre amplis porxos. Al seu damunt, la 
sala noble té una seqüència de trífores reconstituïda en restauració, brillant 
mostra del gòtic civil, amb interessants capitells i obra de pedra tallada. Entre el 
S. XIV i XV, una ampliació substancial crea un nou organisme de pati central, 
l’escalinata i la galeria superior del qual responen a la tipologia recurrent en el 
palau baix medieval. La façana posterior dóna al carrer de les Ferreries Velles i 
té  finestrals gòtics.  

Bé Cultural d’Interès Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Caixafòrum és la marca que defineix els centres culturals i socials de la 
Fundació La Caixa. Els Caixafòrum estan concebuts com a espais destinats a tot 
tipus de públic, amb una àmplia oferta cultural, social i educativa, en què el 
visitant pot gaudir d’exposicions, tallers, conferències, cursos i concerts. Si 
algun tret els defineix és l’aposta per un model de grans exposicions i que solen 
ser emplaçats en edificis singulars. Amb la inauguració del Caixafòrum de 
Girona, l'Obra Social de La Caixa emprèn una nova etapa a la ciutat impulsant 
una programació cultural marcada per la decidida voluntat de potenciar el valor 
de la cultura com a element d’integració social. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Reunions empreses, concerts, presentacions de llibres, recitals, etc. 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 185

Periodicitat
d’utilització

Horari:
Feiners: de dilluns a divendres, d’11.00 a 14.00h i de 17.00 a 20.30h. 
Dissabtes: d’11.00 a 14.00h i de 16.00 a 20.00h. 
Diumenges i festius: d’11.00 a 14.00h. 
Entrada lliure 

A l’actualitat es troba tancada en procés de reforma. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

70.000 visitants l’any aproximadament. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat La Caixa 

Gestió La Caixa 

FOTOGRAFIES
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TEATRE MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Espai escènico-musical  

Ubicació Plaça del vi, 1  
Situat al mateix edifici de l’Ajuntament.  
El teatre està ubicat al centre del barri vell de Girona, immers de ple a l’eix 
comercial i turístic de la ciutat, en paral·lel a la Rambla, pas pràcticament 
obligatori per a totes aquelles persones que volen travessar la ciutat. 
L’existència del teatre no passa desapercebuda per a cap vianant. 

Estructura i 
distribució

Superfície total: 4.427,70 m2.
Aforament total: 596 persones 
Superfície escenari: 150m2

Distribuït en quatre plantes:  platea, primer pis, segon pis i tercer pis.  

Planta el galliner:

- galliner: 51.35 m2

- terrassa instal·lacions: 90.75 m2

- 3.escales escenari- pont:48.55 m2

- accés sala de màquines: 10.25 m2

- sala de màquines: 218.25 m2

- passos: 68.20 m2

Total superfície útil planta: 487.25 m2

Total superfície construïda planta: 765.50 m2

Planta 3r pis:
Vestíbuls – sala 

- localitats generals: 74.55 m2

- llotges: 9.10 m2
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- pas: 94.40 m2

- vestíbul- escala principal: 86.60 m2

- bar: 30.20 m2

- escales laterals: 58.55 m2

- serveis dones: 18.60 m2

- serveis homes: 15.75 m2

- ascensor i instal·lacions: 14.30 m2

- disponibles:  13.75 m2

Escenari- camerinos: 

- escala escenari: 10.25 m2

- passos: 40.90 m2

- magatzem: 49.70 m2

- vestuari tècnics: 7.50 m2

- lavabos: 8.85 m2

- bugaderia: 10.80 m2

- escala servei: 14.60 m2

- ponts: 49.80 m2

Total superfície útil planta: 608.20 m2

Total superfície construïda planta: 1539.00 m2

Planta 2n pis:
Vestíbuls- sala 

- llotges- cabina de llum: 80.60 m2

- pas: 123.30 m2

- vestíbul: 87.55 m2

- escala principal: 82.45 m2

- escales laterals: 58.55 m2

- serveis dones: 18.60 m2

- serveis homes: 15.75 m2

- ascensor i instal·lacions: 14.30 m2

- disponible: 13.75 m2

Escenari- camerinos: 

- escala escenari: 5.09 m2

- camerino individual: 5. 80 m2

- camerino doble: 13.70 m2

- camerino col·lectiu: 35.55 m2

- lavabo: 4.30 m2

- dutxes: 14.65 m2

- pas: 38.90 m2

- pont: 40.55 m2

- magatzem tècnic: 69.65 m2

- escala servei:  14.85 m2

Total superfície útil planta: 743.05 m2

Total superfícies construïda planta: 1534.30 m2

Planta 1r pis:
Vestíbuls- sala 
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- llotges: 80.60 m2

- pas: 123.30 m2

- vestíbul: 148.40 m2

- saló de descans: 189.80 m2

- escala principal: 77.55 m2

- escales laterals: 58.55 m2

- serveis dones: 18.60 m2

- serveis homes: 15.75 m2

- ascensor i instal·lacions: 14.30 m2

- despatx: 13.75 m2

Camerinos:

- canvis ràpids: 19.65 m2

- camerino individual: 23.60 m2

- camerino doble: 13.25 m2

- lavabo: 4.30 m2

- dutxa: 4.50 m2

- pas: 24.20 m2

- escala de servei: 14.85 m2

Total superfície útil planta: 844. 95 m2

Total superfície construïda planta: 1601.90 m2

Planta Platea i escenari:
Vestíbuls- sala 

- escala entrada:  
- pas: 125.35 m2

- vestíbul- escala principal:  166.45 m2

- sala: 229.00 m2

- llotges: 64.95 m2

- escales laterals: 57.80 m2

- serveis dones: 18.60 m2

- serveis homes: 15.75 m2

- bar: 152.70 m2

- magatzem bar: 22.85 m2

- ascensor i instal·lacions: 14.30 m2

Escenari- camerinos: 

- escenari: 251.20 m2

- accés càrrega- descàrrega: 53.30 m2

- magatzems: 25.20 m2

- instal·lacions: 23.05 m2

- lavabo: 3.25 m2

- escala servei: 12.45 m2

- ampliació “hombro”: 69.65 m2

- pas:

Total superfície útil planta: 1313.75 m2

Total superfície construïda planta: 1596.95 m2
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Planta entrada i fossar reformada:
Vestíbuls- sala 

- pati entrada principal:  
- vestíbul exterior: 142.45 m2

- escala vestíbul: 75.00 m2

- taquilla: 6.00 m2

- oficina: 46.45 m2

- magatzem: 46.55 m2

- guarda-roba: 142.15 m2

- escala: 14.40 m2

- ascensor i instal·lacions: 12.35 m2

Escenari- camerinos: 

- fossat escenari: 155.90 m2

- fossat orquestra: 35.00 m2

- pati i escala accés plaça i bar: 
- vestíbul independència pàrquing- teatre: 14.80 m2

Total superfície útil planta: 651.105 m2

Total superfície construïda planta: 745.45 m2

Antecedents
i història 

Any de construcció de l’edifici: 1860. Arquitecte de la primera construcció:  
Martí Sureda Deulovol 

Reformes: 1956-75/1984-85/2001-2006 

L’antic graner del comú, o pallol (S. XVI) fou teatre (1769-1857) en el marc de 
la Il·lustració. El 1899, J. Manció reforma l’escena i R. Alós copia de Soler 
Rovirosa el teló de boca actual. S’hi realitzen reformes modernes (1956-75) 
d’escàs interès, el 1984-85 s’emprèn un pla general i gradual que se centra en 
la salut estructural, la completa tecnificació d’escena, tramoia i camerinos i 
evacuacions, la secció de platea, la pell de la sala d’accés i el foyer. Diverses 
accions urbanístiques (pla de 1983) han permès obrir nous espais al nord. En la 
reforma finalitzada el 2006 veuen la llum delicades restauracions i, alhora, amb 
una relectura radical de l’edifici. Els  arquitectes d’aquesta última  reforma 
parcial del Teatre Municipal de Girona varen ser: Manel Bosch, Fernando 
Domínguez i Montse Nogués  es v a iniciar durant el 1985  i que es va acabar a 
l’octubre del 2006. 

El 1956 hi ha una intervenció pictòrica molt important, que fa desaparèixer 
l’original, signada per J.Oliveres “Merio”. Al saló de descans s’han restaurat les 
pintures del sostre, de les parets i els relleus escultòrics daurats de tota la sala 
atribuïdes a A. Utrillo i Viadera. A la part superior de les parets, trobem onze 
mitges llunes amb pintura a l’oli sobre tela, amb representacions paisatgístiques 
i figuratives, signades per J.Oliveres “Merio”, el 1948.  

L’arquitecte Martí Sureda Deulovol  va treballar entre el  (1822- 1890) 
juntament amb el paleta Campeny i el fuster Jaquet el 1860. L’ajuntament va 
encomanar al pintor de teatres i escenògraf Eusebi Lucini els treballs d’ 
“ornato”, que realitzaria amb els fusters Jaquet i Callicó. El director artístic i 
responsable de la decoració va ser Eusebi Lucini (1814-1881). Les pintures del 
sostre de la platea foren atribuïdes a Eusebi Lucini, escenògraf i pintor de 
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teatre, datades aproximadament, entre el 1870 i el 1880.  El 7 d’abril de 1844 
s’estrenà un nou teló de boca al teatre de Girona. El pintor José Gutiérrez va 
inventar aquest teló. Lucini també va pintar el nou teló de boca. 

Elements
d’interès
arquitectònic

L’arquitecte Sureda juga amb un solar informe, aprofitant la sala anterior com a 
escena i treballant l’axialitat del nou organisme a la manera del Liceu (1847) i 
tria la ferradura i no l’el·lipse; assoleix un escenari profundíssim, amb bona 
alçada però mancat d’espatllers; arracona camerinos i serveis a les perifèries i 
forma l’accés amb pòrtic i saló escalinata, integrant un saló de descans a la 
planta noble. Al tipus canònic a la italiana li manca la una façana urbana atès 
que queda inserit dins l’edifici consistorial.  

Lucini decora en l’estil neoclàssic isabelí el cel ras de la sala, una creació 
veritablement brillant. També cal destacar l’ornamentació i les pintures murals 
del saló de descans i la gran escalinata d’accés a la platea des de l’exterior. 

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Programació estable de: 
- teatre 
- dansa
- òpera
- produccions d’El Canal 
- muntatges de gran format de Temporada Alta  

A més, funciona com a plataforma per a l’exhibició dels treballs de diverses 
entitats de la ciutat. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

- Rodes de premsa 
- càterings al bar 
- projeccions 

Periodicitat
d’utilització

Dies d’ús:
Total dies l’any: 202 
Percentatge: 65% 

Ocupació mitja anual del 70% en la temporada estable i del 95% en el Cicle de 
Nadal. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Total espectadors: 27.145   

Temporada estable (gener- juny):
14 espectacles propis i 9 en col·laboració. 
Dansa: 9 funcions - 581 assistència 
Teatre: 12 funcions - 4.677 assistència 
Òpera: 2 funcions -  884 assistència 

Creació de nous públics (Curs 2008-2009):
Activitats TGB: 24 activitats - 6.638 assistència  
Activitats secundària: 6 activitats - 1.343 assistència 
Visites guiades: 24 - 632 assistència 

Cicle Nadal:
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3.965 espectadors 

Programació d’estiu:
Teatre: 19 
Projeccions: 4 
Total assistència: 8.425 

Espectacles familiars:
Edat                              Procedència                                   Gènere 
Menys de 26 : 11           Girona ciutat: 50                             Dones: 79% 
De 26 a 45: 49              Comarques de Girona: 21                 Homes: 21% 
De 45 a 65: 11 

Espectacles per a públic adult:
Edat                              Procedència                                 Gènere 
Menys de 26: 24            Girona ciutat: 64                           Dones: 65% 
De 26 a 45: 59               Comarques de Girona: 59              Homes: 35% 
De 45 a 65: 36 
Més de 65: 4 

Temporada alta:
Nombre d’estrenes absolutes: 30 
Nombre d’estrenes a Espanya: 10 
Nombre d’estrenes a Catalunya: 7 
Nombre de funcions: 122 
Nombre de coproduccions: 26 
Total assistència: 44.962 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat: El Teatre Municipal té un Pla d’autoprotecció aprovat per Junta de 
Govern Local de l’ajuntament de Girona del dia 22 de maig de 2008 . 
Hi consten accessos, plànols d’emergència, sortides i actuacions i 
responsabilitats de cada persona treballadora del teatre en cas de qualsevol 
emergència.

En aquest moments i degut a les obres del pàrking de la plaça Pallol, les portes 
d’emergència que donen a la mateixa, estan clausurades però s’ha aprovat un 
pla de sortida provisional mentre duren les obres del pàrking. Es van adoptar 
les correccions i els mesures oportunes per a canviar les sortides d’emergència 
que afectaven a aquella zona i es varen passar per aprovació del bombers. 

- Instal·lació elèctrica: correcte. 
- Sortides d’emergència: correcte. 
- Sistema antiincendis: pendent d’adequació. 

Manteniment i espais: El Teatre Municipal té contractada una empresa per al 
manteniment d’aigua, llum i gas i a més una empresa especialitzada en  
sistemes contra incendis que fa la revisió dels extintors i demés. Així mateix té 
contractat un servei de manteniment d’ascensors i també del taló talla focs 
degut a la seva especificitat. 
No té contractada encara una empresa per a les revisions i de tota la 
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maquinària escènica per impossibilitat de trobar-la a tot Espanya. De moment 
ens fa el servei la mateixa empresa Alemanya que en va fer la instal·lació. 

- Reformes: Pendent de realització la nova taquilla.  
- Conservació: Pendent de revisió i arranjament la pintura ornamental de 

la platea del teatre. 
- Neteja
- Distribució d’espais 

Accessibilitat: De moment i fins a la urbanització de la plaça Pallol només 
s’accedeix al teatre a través de la plaça del Vi travessant l’ajuntament. 

Ubicació: Bona. 

Actuacions
projectades

- reforma escala de servei 
- millora del sistema antiincendis 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Personal fix: 

- Tramoia maquinista: 1 persona 
- Tècnic elèctric: 1 persona  
- Administració: 2 persones administratives i 1 auxiliar 
- Portera responsable sala: 1 persona 
- Tècnic elèctric: 1 persona 
- Responsable taquilles: 1 persona 
- Adjunt de secció: 1 persona 
- Cap de secció: 1 persona 
- Tècnic de manteniment: 1 persona 
- Cap tècnic: 1 persona 

L’horari de les persones treballadores de l’escenari del teatre està en funció 
dels espectacles de la programació. 

L’horari de les taquilles està en funció de la programació. 
La resta de personal fa l’horari de  8.00 a 15.00 h. 

Per atendre les funcions i segons el nombre d’espectadors es contracten els 
serveis de personal de sala i d’atenció al públic, així com els de càrrega i 
descàrrega i els serveis tècnics de so. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona.  
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FOTOGRAFIES
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AUDITORI – PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Escènico-musical i congressual 

Ubicació Passeig de la Devesa, 35 
Emplaçat a l’extrem oest del parc de la Devesa amb vistes al parc protegit de 
les Ribes del Ter i al frondós bosc de plàtans de la Devesa, en la confluència del 
riu Guell i el riu Ter.

La implantació de l’edifici descriu una línia de continuïtat amb la Fira de Girona 
(amb un espai net d’exposició de 7.815 m2), una proximitat que permet la 
utilització simultània i complementària dels dos espais, units per una 
passarel·la. 

Ben connectat amb el centre de la ciutat per la ronda perimetral est de la 
Devesa des de l’Avinguda Ramon Folch fins a la ronda del Güell i amb la via 
ràpida que travessa la ciutat des del sector sud fins al sector nord, passat pel 
sector Güell, Fontajau i carretera de França. 

Estructura i 
distribució

Ocupa una superfície de 10.000 m² en un terreny amb forma triangular. 
Edifici d’una superfície total construïda de 12.280 m2, amb superfície útil 
interior  de 9.057,21 m2 i exterior cobert de 1.688,95m2 i dotat de tres plantes i 
equipat am la infraestructura necessària per dur a terme les funcions d’Auditori 
i de Palau de Congressos. 

Compta amb dos accessos: 

- Accés de servei: situat a la cara nord-est i entrada a peu pla des d’un 
camí de vianants que uneix el Palau Firal amb l’Auditori, paral·lel al 
costat oest de la Devesa. Dóna accés a les àrees de treball intern 
(oficines, vestidors, magatzems). Des d’una entrada amb recepció es 
pot passar pel costat dret cap al vestíbul principal i per l’esquerra a un 
passadís que mena cap als vestidors, accés a l’escenari i per una escala 
o ascensor s’accediria als pisos on hi ha les oficines, sala de premsa i a 
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la sala expositiva del segon pis. També s’arribaria, després de passar 
pels vestidors, tot resseguint la part posterior paral·lela a l’escenari, a 
l’escalinata del vèrtex sud que també dóna accés als pisos. 

- Accés principal i del públic:  des del vial de la Devesa, pujant una 
escalinata que arrenca de la vorera del carrer, al vèrtex nord de 
l’edifici, i prèvia terrassa sota voladís de l’edifici, fent de vestíbul 
exterior de recepció del públic, atès que al costat esquerra de la porta 
d’entrada hi ha les taquilles. 

Planta baixa:

- Vestíbul - Foyer (1.005 m2)

- Gran espai a tota l’alçada que s’obre al vèrtex nord de l’edifici amb 
vistes a la devesa i al riu a través de la gran façana de vidre. Disposa 
de guarda-roba. El vestíbul es perllonga al llarg de la façana de vidre 
oest per configurar els espais de recepció de públic de les sales de 
cambra i sala petita. En aquesta darrera hi ha el bar de la planta baixa. 

- Sala simfònica (Auditori 1): Ocupa l’alçada de les tres plantes. Capacitat 
per a 1.230 persones (format reduït: 700 persones). Aquest espai està 
dotat amb un sistema d’acústica variable que ofereix a la sala una 
excel·lent acústica, sigui quina sigui l’activitat que s’hi porti a terme. La 
sala està equipada amb la tecnologia més avançada, amb sistemes de 
traducció simultània, megafonia i microfonia inalàmbrica, circuit tancat 
de televisió, xarxa de veus i dades. Mida: 1.088 m2; mides escenari: 
boca 21,90 m2, fons 11,30 metres; de cabina a corbata d’escenari: 35 
m; pes màxim escenari: 500kg/m2.

- Dos accessos per banda en la seva part posterior per cada pis de 
seients i dues entrades per banda a l’escenari. Des de les portes del 
primer pis s’accedeix al bar, el qual queda entremig dels dos accessos. 
Abans de cadascuna d’aquestes portes d’accés a la sala de concerts hi 
ha dos espais de lavabos, un per homes i l’altre per dones. 

- 2 cabines de traducció simultània integrades segons la normativa 
vigent.

- Sala de cambra (Auditori 2): Ocupa l’alçada de la planta baixa i la 
primera. Capacitat per a 400 persones (teatre) / 362 persones 
(congrés). Ideal per a concerts de mitjà format i per a convencions i 
congressos. Mida: 445m2; mides escenari: ample 13 metres, fons 3,7 
metres; de cabina a corbata d’escenari: 15,5 metres; pes màxim 
escenari: 500kg/m2; pantalla: 3,75 metres x 2,5 metres; projector: 
Barco IQ G5.000 lúmens. 

- 2 cabines de traducció simultània integrades segons la normativa 
vigent.

- Sala petita (Auditori 3): Ocupa només la planta baixa. Capacitat per a 
180 persones (teatre) ideal per a concerts de petit format. Mida: 
148m2; mides escenari: ample 8,65 metres, fons 2,35 metres; de fons 
de sala a corbata d’escenari: 14,5 metres; pes màxim escenari: 
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500kg/m2; pantalla: 2,6 metres x 1,95 metres; projector: Barco IQ 
G500 5.000 lúmens. 

- 3 cabines de traducció simultània integrades segons la normativa 
vigent.

- Porta d’accés directe a l’escenari des del magatzem de descàrrega (3 
metres d’ample) Ideal per situar qualsevol objecte de grans dimensions 
a sobre de l’escenari. 

L’escenari es pot modificar a format reduït. 
Tot el vestíbul d’aquesta sala disposa de punts de connexió elèctrica per 
estands. 

Primera planta:

- Sala d’assaig dels músics: capacitat per a 178 persones (teatre) mida: 
148 m²; bar propi; mides sala: ample 10 m x llarg 14,80 m; pantalla: 
2,40 m x 1,80 m) adaptable a sala de congressos. 

- Sala d’enregistrament. 
- Porta d’accés al palau firal 
- Camerinos: 8 camerinos 140m2

- Vestidors: 2 vestidors col·lectius 84m2

- Sala de premsa (78m2) que disposa de racks de premsa integrats. 
- Bar: la seva principal característica és que s’obre com un ampli balcó 

sobre el vestíbul principal.  

Segona planta:

- Sala 1: capacitat per a 90 persones (teatre) mida: 89 m² ; tarima per a 
taula de ponents; mides sala: 6,75 m, llarg 13,2 m. 

- Bar
- Sala 2 i 3: capacitat per a 36 persones (teatre) mida: 42 m²; mides 

sala: ample 4,8 m x llarg 8,8 m. 
- Sala polivalent d’exposicions i banquets: Capacitat de 25 a 460 

persones segons combinació de les sales, possibilitat de combinar fins a 
6 sales; mida: de 39 m² a 419 m² ; bar / office per a càtering 
(disponible només en disposició de sala completa) ; terrassa i balcó de 
402 m² (disponible només en disposició de sala completa) ; mides sales 
4 a 7: ample 4,3 m, llarg 8,8 m (39 m²); mides sala 8: ample 5,8 
metres, llarg 8,8 m (51 m²); mides sala 9: ample 8,8 m, llarg 24 m 
(212 m²); mides combinació completa: ample 17,5 m, llarg 24 m (419 
m²).

- Camerinos: 4 camerinos 140m2

- Vestidors: cap 
- Despatxos: 4 despatxos i una oficina 134m2

- Sala VIP (67m2)
- Gran terrassa (402m2) oberta amb vistes al Ter 

Planta soterrani:

- Magatzems i instal·lacions: 1.931m2
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Antecedents
i història 

Es construeix entre els anys 2004 i 2006, dissenyat per l’equip d’arquitectes 
gironins Jordi Bosch Genover, Joan Tarrús Galter i Manel Bosch Aragó.  

Elements
d’interès
arquitectònic

L’estructura i els materials d’acabat són els que composen formalment i 
constructivament el conjunt edificat: pantalles de formigó blanc vist com 
elements estructurals i estructurants, murs cortina de vidre protegits amb 
gelosies d’acer inoxidable pels espais oberts a l’exterior, revestiment de planxa 
d’acer inoxidable sorrejat com a pell exterior dels espais d’ús intern i els volums 
de fusta de les sales d’audició ordenats successivament en el seu interior. 
Enquadrats en els grans gestos del formigó, uns panys de vidre, protegits del 
sol per una rica textura d’escates de malla d’acer, permeten la comunió dels 
espais comuns amb un parc i un paisatge suggestius. A l’interior destaca la 
fluïdesa i les qualitats espacials del vestíbul, en què el buit i les balconades 
enriqueixen una vivència oberta i la calidesa i l’eficàcia acústica de les sales de 
concerts.

Es tracta d’un edifici modern i funcional. Forma conjunt d’equipaments 
vinculables funcionalment amb el veí palau firal (Listosella i Montsalvatge, 
1987-89). Amb una ocupació de vora una hectàrea. Pot ampliar les possibilitats 
de l’activitat congressual i firal, que, en total, suma 9.300m2 d’espai d’exposició. 

Resolt en concurs, el projecte abandona el lligam directe amb l’espai firal, 
girant-s’hi d’esquena i obrint-se al nord-est a les relacions amb el paisatge 
fluvial. A l’interstici entre ambdós edificis, protegit per una gran marquesina, 
s’hi concentren la relació funcional i el flux d’usos mercantils i firals, encara 
incipient.

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Programació musical i lloguer d’espais per a congressos, convencions, jornades 
i esdeveniments. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Reunions, congressos, etc. 
Lloguer d’espais: l'Auditori lloga els seus espais per celebrar-hi esdeveniments 
culturals, empresarials i socials. Acull concerts en gira de promotors i festivals 
de tercers, com ara Temporada Alta. 

Periodicitat
d’utilització

Programació musical estable i altres en funció de les activitats. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009

Programació estable música: 64 concerts en total 
Programació pròpia: 32.494 usuaris 
Programació altres promotors: 12.398 usuaris 
Públic assistent a les activitats musicals: 59.748 persones 
Públic assistent a les activitats congressuals: 21.695 persones 
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Edat:  Menys de 14: 11,2% 
          De 15 a 25: 2,6% 
          De 26 a 35: 17,2% 
          De 36 a 65: 51,7% 
          Més de 65: 17,2% 

Procedència:     Girona ciutat: 54% 
                       Comarques de Girona: 38% 
                       Resta Catalunya: 7% 
                       Espanya/Estranger: 1% 

Gènere:   Dones: 44% 
              Homes: 56% 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Es tracta d’un edifici de nova construcció (any 2006) amb un pla de 
manteniment integral i un cap de manteniment propi. 
No s’han detectat dèficits a l’edifici. 

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes:  Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Correcte. 
- Climatització: Correcte. 

Accessibilitat: Molt bona 

Ubicació: Molt bona, just a l’entrada de la ciutat, per la Devesa. 

Actuacions
projectades

No hi ha actuacions projectades. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

La Fundació Auditori Palau de Congressos s’estructura en els següents 
departaments: 

- Congressos: 2 persones 
- Música: 3 persones 
- Administració: 2 persones 
- Manteniment: 1 persona 
- Serveis tècnics: 1 persona 
- Consergeria: 1 persona 
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Així mateix hi ha diversos serveis que estan externalitzats: manteniment, 
serveis tècnics, neteja, seguretat, servei de restauració, hostesses, premsa i 
disseny. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Fundació de l’Auditori de Girona, de la qual són patrons, entre d’altres, 
l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de 
Girona. 

FOTOGRAFIES
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SALA LA PLANETA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Espai escènic 

Ubicació Passeig Canalejas, 3 
Proper als jutjats de Girona, a l’oficina de correus i a la plaça Independència, 
un dels racons més concorreguts de la ciutat. Enclavada estratègicament 
donada la proximitat de la zona d’oci: cinemes al mateix carrer, restaurants i 
bars a la plaça propera, Barri Vell a l’altre costat del riu i espais d’aparcament 
de pagament i gratuït molt properes. 

Estructura i 
distribució

Consta de dues plantes. La planta inferior ha estat habilitada com a sala 
polivalent per a representacions i assajos, amb una capacitat màxima per a 165 
espectadors –instal·lats en grades-, un espai d’actuació modificable que 
habitualment fa 14 metres d’amplada per 8 de profunditat, camerinos, lavabos, 
taquilla i hall.  La planta superior diàfana, s’utilitza habitualment per a assajos i, 
excepcionalment, per a petites representacions de cafè teatre (capacitat: entre 
70 i 100 localitats). I també, els dies de representació, com a espai de bar i 
lavabos.

Antecedents
i història 

Creada l’any 1987. Reformada l’any 2006. Reforma de tota la teulada i una part 
de la façana l’any 2010. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 
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USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Espai de representacions alternatiu i complementari a la programació escènica 
dels espais públics del SMTA, amb propostes contemporànies de teatre 
professional, semi professional i amateur de qualitat, amb especial atenció als 
nous autors de teatre de text i a les companyies emergents.  

La Planeta és fundadora de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya, 
i actualment forma part de la Coordinadora de Teatres Independents de 
Catalunya, de l’associació professional ADETCA, de la Red de Teatros 
Alternativos i de l´SMTA (Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris). 

És un espai que presenta una alta ocupació i un alt nivell d’activitat. Cada any 
ofereix més de 100 representacions (d'entre 60 i 70 companyies) i s'hi estrenen 
una vintena de nous espectacles. La sala també produeix espectacles propis de 
teatre amateur a través del grup Proscenium i de professional per adults i 
familiars que posteriorment fan temporada a Barcelona i giren per Catalunya. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

També acull durant l’any diversos cicles de teatre escolar i per a instituts, i a 
l’estiu, durant els mesos de juliol i agost cursos de formació teatral. Des de 
finals d’octubre fins al desembre, s’hi assagen Els Pastorets de Girona. 

Periodicitat
d’utilització

Programació estable cada temporada de setembre a juny. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

La temporada de programació estable de La Planeta, que inclou cicles com el 
Festival Temporada Alta, la Proposta de Teatre Independent i la Proposta de 
Poesia, aplega cada any entre 15.000 i 20.000 espectadors. A La Planeta 
implanten les seves escenografies i fan la il·luminació final dels seus 
muntatges, una gran part de les companyies professionals gironines. Cada any, 
a més, hi estrena el seu nou espectacle l'Aula de Teatre de la Universitat de 
Girona i hi representen els tallers de final de curs els alumnes del Centre de 
Formació Teatral El Galliner. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Privada

Gestió Mithistòrima Produccions SL.,  amb convenis amb l'ICIC, la Diputació de Girona 
i l'Ajuntament de Girona. 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 202

FOTOGRAFIES



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 203

TEATRE CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Teatre – sala polivalent 

Ubicació Plaça de l’Assumpció, 27 
Inclòs com a espai al Centre Cívic Sant Narcís, al barri que porta el mateix nom: 
St. Narcís. 

Estructura i 
distribució

Aforament total: 170 persones (112 butaques + 58 cadires) 
Sales: 1 

Antecedents
i història 

Inaugurat recentment (abril de 2010), és l’estadi final d’un procés de 
rehabilitació arquitectònica de l’Antic Teatre del Centre Cívic de Sant Narcís. La 
sala disposa d’un espai equipat tècnicament amb una grada retràctil, amb una 
capacitat per a 150 espectadors asseguts, que permet deixar la platea neta de 
butaques.

Elements
d’interès
arquitectònic

L’equipament es troba dins el Pla Especial de Sant Narcís. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

- espectacles en general 
- representacions escèniques 
- representacions musicals, corals 
- festivals 
- projeccions  
- etc.

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Cursos i tallers relacionats amb l’expressió corporal, musical. Xerrades, 
projeccions, casals, jornades, assajos, exposicions, presentacions, gimnàs, etc. 
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Periodicitat
d’utilització

La cessió és complementària a la programació bàsica del centre cívic, deixant 
per usos d’espectacles i programació especialitzada un 30 %. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

El 2009, s’hi van realitzar a l’espai teatre 102 activitats, de les quals 30 estaven 
relacionades amb espectacles. 

La sala acull un públic variat, segons activitat, que va des dels 3 fins als 85 
anys. 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a:  
La nova reforma s’ha realitzat a partir del Fons d’Inversió Local, per tant, no es 
detecten dèficits. 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Correcte. 
- Climatització: Correcte 

Accessibilitat: Correcte. 

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

No n’hi ha, s’acaba de reformar. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Subjecte al funcionament del centre cívic. Segons l’espectacle es requereix del 
suport d’un tècnic de so o d’altres especialistes. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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CINEMA TRUFFAUT 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Cinema

Ubicació Carrer Portal Nou, 7 
Al Barri Vell de Girona. Proper a la biblioteca de la Universitat a Distància de 
Girona, del Centre Cultural de La Mercè i del Teatre Municipal. 

Estructura i 
distribució

S’accedeix al cinema per un passadís exterior que arranca del carrer a peu pla i 
un cop s’entra, a l’esquerra es troba la taquilla i posteriorment s’han de baixar 
uns esgraons o una rampa. A partir d’aquí, a l’esquerra hi ha la sala de 
projecció, la sala de cinema, una sala d’exposicions i unes oficines. A la dreta 
els lavabos. 

Només té adaptada la sala de cinema amb 152 butaques (tot i que només 120-
125 amb una bona situació i visibilitat) a la que es va incorporar posteriorment 
un projector per DVD i que compleix els estàndards habituals d’exhibició de la 
majoria de sales. 

Antecedents
i història 

La remodelació d’aquesta part de l’antic Cinema Modern i la seva transformació 
en l’actual cinema que ocupa el Truffaut actualment són de l’any 2000. 
Forma part de l’edifici del cinema Modern i tot el conjunt resta pendent d’una 
futura rehabilitació integral com a Centre Cívic Barri Vell-Cinema Truffaut.  

Així doncs, l’Històric de l’edifici s’ha realitzat dins la fitxa de l’equipament 
projectat Centre Cívic Barri Vell-Cinema Truffaut. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 
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Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Programació regular en versió original subtitulada de cinema de qualitat. 
És una de les sis seus concertades de la Filmoteca de Catalunya distribuïdes pel 
territori català. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

- cicles
- actes 
- presentacions 
- petites exposicions 
- recursos educatius  
- taules rodones organitzades per molt diverses entitats de la ciutat 

Periodicitat
d’utilització

En funció de les projeccions tot i que estable i gairebé diària, preferentment en 
horari de tardes. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
98 pel·lícules  
18.914 espectadors 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: correcte, tot i que obsoleta. 
- Sortides d’emergència: sí, en la part posterior de la sala de 

projeccions. 
- Sistema antiincendis: hi ha realitzat un pla d’evacuació i es disposa 

d’elements d’extinció i d’autoprotecció. 

Manteniment i espais:

- Reformes: previstes. 
- Conservació: regular, degut a l’antiguitat de l’edifici. 
- Neteja: bona. 
- Distribució d’espais: regular, però pragmàtica. 
- Climatització: disposa d’aire condicionat i calefacció de gasoil. Els 

aparells funcionen però acusen la seva vellesa. 

Accessibilitat: el cinema disposa d’una rampa salva escales per a persones amb 
mobilitat reduïda.  

Ubicació: L’accés al cinema és bo, tot i que la gent el troba un pèl apartat. 

Actuacions
projectades

És prevista una reforma integral de l’edifici Modern el qual esdevindrà un 
equipament Cultural i Social (amb accés des de la Pl. Pallol)  per una banda i 
per l’altre dues sales del Truffaut i la Girona Film Office (aquesta part amb 
entrada pel mateix carrer actual). 
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PERSONAL
Dotació de 
personal

- Projeccionista: 1 persona 
- Taquilla: 1 persona 
- Gestió: 1 persona 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Col·lectiu de Crítics de Girona (concedida per concurs) 

FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC ONYAR 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre cívic 

Ubicació Carrer del Camp de la Plana, 13 
Està situat al barri de Vila-roja, a un punt equidistant de tots els barris del 
sector Est de la ciutat: Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada i Grup Sant 
Daniel i Creueta, fet que facilita una participació propera i accessible. 

Estructura i 
distribució

Superfície total: 1.273,82 m2

Planta baixa
- Llar de jubilats – bar (capacitat: 170 persones)  
- Sala de reunions (capacitat: 50 persones)  
- Sala petita de grups (capacitat: 8 persones)  
- Sala tallers (capacitat: 80 persones)  
- Sala polivalent (capacitat 70 persones) 
- Espai de recepció i acollida 
- 6 despatxos professionals de serveis 

Primer pis
- Aula d’informàtica ( capacitat: 12 persones)  
- Sala d’estudi (capacitat: 20 persones)  
- Sala de lectura (capacitat: 20 persones)  
- Sala d’associacions (capacitat: 15 persones)  

Segon pis
- Sala gran (capacitat: 130 persones)  

Mitjans tècnics: 
- 2 Equip de so
- Vídeo projector
- 1 Pantalles de projeccions  
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- Projector de transparències  
- Ordinador portàtil
- 10 plafons
- Entarimat (6x4 m²)  
- Càmera fotogràfica digital 

Antecedents
i història 

Inaugurat el 1991, els seus orígens parteixen de la demanda de 
l'associacionisme local per obtenir espais de trobada i activitat, i han configurat 
el seu caràcter dinàmic, amb un important nivell de participació de la població 
del propi territori.

En un sector est de difícil connexió amb la resta urbana i molt confirmat en el 
seu paper autàrquic de barri proletari, es produeix, a partir del 1979, una 
intensificació de l’equipament. En una segona generació de dotacions es 
projecta una llar d’avis, un centre social i una guarderia infantil sobre la 
frontissa geogràfica entre dos nuclis poblacionals. Exclosa la guarderia, els dos 
serveis s’arrengleren seguint un corriol que travessa la parcel·la i adquireixen 
unitat per mitjà de l’estructura, la suau coberta i els tancaments de xapa i, 
principalment, la fàbrica vista. L’articulació de sengles patis de diferent 
orientació modula la volumetria: un ús molt precís de l’estructura i dels 
materials elementals de la mateixa construcció, sense cap ostentació literal. 

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

- Col·labora, participa, contribueix, juntament amb persones, grups i 
associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que 
contribueixen a una identificació col·lectiva. 

- Promociona i dinamitza la Coordinadora d’Entitats del Sector Est. 

- Col·labora i coordina projectes comunitaris concrets propis i en el marc 
del Pla de Desenvolupament Comunitari Integrant Accions. 

- Fomenta i participa en la celebració de reunions o assemblees de barri 
amb caire informatiu o altres temes d’interès general. 

- Ofereix els seus espais a les entitats i associacions de Girona, per tal 
que hi puguin realitzar les seves activitats o perquè puguin disposar 
d’una seu social. 

- Ofereix una programació de cursos, tallers i activitats de format divers 
en col·laboració amb les entitats i associacions del sector. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Relació d’usos complementaris que acull: 

- Serveis Socials d’Atenció Social Primària. 
- Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà. 
- Centre Obert per infants 
- Centre Obert Adolescents (12 a 16 anys) 
- Joves.com (Espai de trobada joves a partir de 16 anys) 
- SIE (Servei de Reforç Escolar) 
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- Casal d’avis 
- Xarxa ÒMNIA. Programa de la Secretaria d’Acció Ciutadana. 
- Servei de Bar 
- Servei de callista i fisioteràpia casal de pensionistes 
- Servei de Perruqueria casal de pensionistes 
- Seu dels diversos projectes del Programa Integrant Accions: Projecte 

d’Acompanyament a l’Escolaritat, Treball per Escales, Projecte de Salut 
Comunitària Hàbits Saludables, Projecte d’Inserció laboral Treballa Ja!, 
Projecte de dinamització de lleure i altres. 

Periodicitat
d’utilització

Horari:
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 22.00  h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Total usuaris: 4.118. 
Total usos: 64.958 
Distribució dels usos:

- cursos 28.605 
- reunions 5.654 
- casals 19.858 
- presentacions 440 
- exposicions 1.838 
- assajos 74 
- espectacles 5.541 
- vistes 58 
- entrevistes 2.890 

Perfils:
- Homes: 1.468 
- Dones: 2.650 
- Per edats: Infants 716, joves 893, adults 1.111, gent gran 1.398. 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:
- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Adequació entorn: Pendent a davant i darrera. 
- Distribució d’espais: Amb les reformes s’ha guanyat espai a la zona 

d’avis.
- Climatització: Correcte. 

Ubicació: Correcte. 

Accessibilitat: Correcte. 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 212

S’ha dotat l’equipament de material per a espectacles (cortinatges, taula de so, 
escenari, taula de llums, etc.) a la sala polivalent de dalt. 

Actuacions
projectades

- Instal·lació sistema wifi 
- Millora de les canals per evitar goteres 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Auxiliars pràctics: 3 persones 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC PEDRET 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cívic 

Ubicació Carrer de Pedret, 152-156 
Ubicat al barri de Pedret. Un barri de 800 persones, les quals la meitat són gent 
gran.

Estructura i 
distribució

El Centre Cívic de Pedret el trobem a l’antic hospital de Sant Llàtzer i disposa 
d’una superfície de 230 m², distribuïda en dues plantes.  
Superfície total exposicions: 125 m2

Espais 

- Recepció  
- 2 sales polivalent, planta baixa (capacitat: 50 persones)  
- 1 sala polivalent, primera planta (capacitat: 200 persones)  
- Punt de lectura  

Mitjans tècnics  

- Equip de so
- 1 pantalla de projecció  
- Vídeo projector
- Ordinador portàtil
- Projector de transparències  
- Càmera digital
- Escenari 
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Antecedents
i història 

Hospital de Sant Llàtzer i barri de Pedret: El raval de Pedret, d’orígens reculats 
en el temps (1155), flanqueja el camí reial del nord, posició que ha comportat 
destruccions i reconstruccions diverses (guerra civil del S. XV, setge del 1652, 
guerres napoleòniques...) Malgrat els canvis forçats per l’estesa ferroviària 
(1862), la vitalitat i l’ urbanisme modern, encara hi resten peces domèstiques - 
com les cases dels números 122 a 132 - en què s’acumulen els estrats 
constructius del barri, així com vestigis del seu origen industrial (al costat oest, 
la Manola, resclosa i molí paperer del 1583, restaurats el 1997 per E. Escribà i 
P.Comalat). A la filera constreta entre muntanya i amenaça fluvial, l’edifici més 
significatiu és ara l’Hospital de Sant Llàtzer (documentat des del 1188), antic 
lloc d’acollida extramurs i llatzeret. Constava d’accés rodat, atri, cuina i 
menjador, pis amb dotze cambres i una capella del 1333 i fou recompost el 
1555 amb el volum actual. A partir del S. XVII va quedar sota la tutela de 
l’hospital principal (Santa Caterina) i perdé l’activitat arran de la destrucció 
borbònica del S. XVIII. L’Ajuntament el va destinar finalment a centre cívic, 
l’any 1994, amb una eficaç reforma estructural i una reinterpretació de la seva 
tipologia històrica. 

La última reforma va ser el 2008. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Catalogat com a Bé Cultural d’Interés Local. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

La major parts dels cursos s’organitzen i es dinamitzen per associacions 
gironines, com l’Associació Hara, l’Associació de Silat la Grulla Blanca de Girona, 
l’Associació de Dones de Pedret. 

Col·labora, participa i contribueix juntament amb persones, grups i associacions 
del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una 
identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del 
barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la 
celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres 
temes d’interès general. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Ofereix els seus espais a les entitats i associacions de Girona, per tal que hi 
puguin realitzar les seves activitats o perquè puguin disposar d’una seu social. 

Periodicitat
d’utilització

Horari:
De dilluns a dissabte de 16.00 a 22.00 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009

Usuaris: 801 
Activitats: 153 
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DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Fa uns tres anys es va reformar. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Pocs metres quadrats. 
- Climatització: Correcte. 

Accessibilitat: Hi ha ascensor. Correcte. 

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

No n’hi ha.

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona (compartida amb el centre cívic Pont Major) 
- Auxiliars ½ jornada: 1 persona 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cívic 

Ubicació Carrer Saragossa,  27 
El Centre Cívic Pla de Palau comparteix edifici amb la Biblioteca Ernest Lluch i 
atén un sector molt ampli de la ciutat: Eixample, Palau, Montilivi, Avellaneda-
Torres de Palau, Girona II, Torre Rafaela, plaça Josep Irla i Bosch, Mas Jardí, 
Puigvistós. La zona de més influència és Palau, Montilivi i Eixample.  

Estructura i 
distribució

Total centre cívic: 618,33 m2 útils.
Ocupació : 208 
Superfície total exposicions: 35 
Superfície expositiva en metres lineals: 17 

Espais:  
Planta baixa

- Recepció 50%: 13,01 m2 útils. Ocupació: 5 
- Hall 50%: 39,15 m2 útils. Ocupació: 15 
- Neteja 50%: 2,76 m2 útils. 
- Serveis 50%: 5,98 m2 útils. 
- Ascensor 50%: 1,45 m2 útils. 
- Sala polivalent: 189,00 m2 útils. Ocupació: 71 
- Aula: 66,40 m2 útils. Ocupació: 25 
- Magatzem: 7,00 m2 útils. Ocupació: 1 

Total planta baixa: 324,74 m2 útils.
Ocupació: 117 

Planta pis
- Sala 1: 70,80 m2 útils. Ocupació: 27 
- Sala 2: 38,80m2 útils. Ocupació: 15 
- Sala 3: 38,80 m2 útils. Ocupació: 15 
- Despatxos: 56,62m2.  Ocupació: 6 
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- Serveis 50 %: 13,46 m2 útils. 
- Magatzem sala: 18,12 m2 útils. Ocupació: 7 
- Circulació: 57,00 m2 útils. Ocupació: 21 
- Sala Gran (capacitat: 100 persones)  
- Sala exposicions/ordinadors (capacitat: 30 persones)  
- Aules 1.1 (capacitat: 30 persones)  
- Aules 1.3 (capacitat: 20 persones)  
- Aula de manualitats i cuina (capacitat: 15 persones) 
- Aula d’informàtica (capacitat: 8 persones) 

Total planta pis: 293,59.  
Ocupació: 91 

Mitjans tècnics  
- Equip de so
- Pantalla de projecció  
- Videoprojector
- Ordinador portàtil
- Projector de transparències  
- Projector de diapositives  
- Càmera digital
- Escenari
- Equip de regulació de llums. 

Antecedents
i història 

Té els mateixos antecedents que la Biblioteca Ernest Lluch donat que està 
ubicat al mateix edifici.  

Elements
d’interès
arquitectònic

No se’n detecten. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Col·labora, participa i contribueix juntament amb persones, grups i associacions 
del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una 
identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del 
barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la 
celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres 
temes d’interès general. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Ofereix els seus espais a les entitats i associacions de Girona, per tal que hi 
puguin realitzar les seves activitats o perquè puguin disposar d’una seu social. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 22.00 h. 
Dissabtes de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 22.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Usuaris: 3.999 
Activitats: 331 
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DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: És molt petit, falten metres quadrats. 
- Climatització: Correcte 

Accessibilitat: Correcte. 

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

Quan es traslladi la Biblioteca Ernest Lluch. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- 3 auxiliars pràctics 
- 1 director 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC PONT MAJOR 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cívic 

Ubicació Carrer Pont Major, 67-63 
Ubicat a la perifèria de Girona, molt proper a la població veïna, Sarrià de Ter i 
situada a la carretera principal de la zona. 

Estructura i 
distribució

Total centre cívic: 683,19. Ocupació: 225 
Superfície total exposicions: 95m2

Superfície expositiva metres lineals: 40 

Planta baixa
Total planta baixa: 451,13.  
Ocupació: 146 
Espais: 

- Hall- vestíbul: 92,00 m2 útils. Ocupació: 35 
- Bar: 16,70 m2 útils. Ocupació: 6 
- Serveis: 22,63 m2 útils.
- Sala de reunions: 16,48m2 útils. Ocupació: 6 
- Despatx director: 11,98 m2 útils. Ocupació: 2 
- Recepció/ Sala d’espera: 28,52 m2 útils. Ocupació: 11 
- Despatxos d’atenció primària: 25,13 m2 útils. Ocupació: 6 
- 50 % entrada compartida: 16,25 m2 útils. Ocupació: 6 
- Sala d’actes: 156,80 m2 útils. Ocupació: 59 
- Magatzem: 20,80 m2 útils. Ocupació: 2 
- Circulacions: 9,38 
- Sagristia: 34,46. Ocupació: 13 

Planta pis
Total planta pis: 232,06m2 útils.  
Ocupació: 79 
Espais: 

- Tallers: 97,53 m2 útils. Ocupació: 37 
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- Associacions: 25,72 m2 útils. Ocupació: 10 
- Sala joves: 57,18. Ocupació: 21 
- Serveis: 16,05. 
- Sala màquines: 5,88 
- Circulacions: 29,70. Ocupació: 11 
- Bar (capacitat: 100 persones)  
- Sala d’actes (capacitat: 150 persones)  
- Aula de cuina (capacitat: 30 persones)  
- 2 Aules Taller (capacitat: 10 persones)  
- Aula polivalent (capacitat: 30 persones)  
- 2 Sales de reunions (capacitat: 8 persones)  
- Laboratori fotogràfic 

Mitjans tècnics  
- Equip de so
- 2 Pantalles de projecció  
- Vídeo projector
- Ordinador portàtil
- Projector de transparències  
- Material de laboratori fotogràfic
- Càmera digital
- Fotocopiadora  
- Escenari
- 5 ordinadors d'accés lliure a Internet 
- 4 ordinadors (aula informàtica) 

Antecedents
i història 

El centre cívic es va inaugurar l’any 2003. El Centre Cívic Pont Major és un 
equipament municipal adreçat al conjunt de la població, a les associacions del 
barri i col·lectius diversos. El centre ofereix una programació que s’organitza a 
través de la participació activa de les entitats i col·lectius del barri. Activitats 
per a gent gran promogudes per l’Associació de Jubilats La Unió, projectes i 
cursos dinamitzats pel Col·lectiu de dones La Cata i festivitats populars 
promogudes per l’associació de veïns i altres associacions de la zona, pretenen 
ser un clar exemple de dinamització social i cultural del sector. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Destil·leries Regàs i Centre Cívic: Arran de l’església, l’edifici industrial, de 
façana ben plana, qualifica el front urbà malgrat la seva heterodòxia. Als 
eclecticismes de la pedra artificial, Catà hi contraposa l’aire fresc, constructiu i 
potent dels materials sincers i de les rabassudes estructures de les cooperatives 
de la Catalunya meridional. L’obra contemporània neteja l’ absis veí i reordena 
l’edifici, seguint-hi l’estructura de parets, en refà els alegres enrajolats, posa en 
valor l’espai central com a cor del conjunt i organitza els accessos per 
desplegar, fondària enllà, uns volums sobris i desagregats que contenen sales 
públiques i una eficient i deliciosa biblioteca i que caracteritzen els nous espais 
públics i tota l’àrea de ribera. 

Davant, al número 36, la casa Regàs (1916) porta fins al paroxisme i 
l’ostentació, en tribuna, mènsules i cornisa, allò que en la indústria és serenitat. 

Catalogat Bé Cultural d’Interés Local. 
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USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

És un equipament municipal adreçat al conjunt de la població, a les 
associacions del barri i col·lectius diversos. El centre ofereix una programació 
que s’organitza a través de la participació activa de les entitats i col·lectius del 
barri. Activitats per a gent gran promogudes per l’Associació de Jubilats La 
Unió, projectes i cursos dinamitzats pel Col·lectiu de dones La Cata i festivitats 
populars promogudes per l’associació de veïns i altres associacions de la zona, 
pretenen ser un clar exemple de dinamització social i cultural del sector. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

- Cessió instal·lacions: ofereix els seus espais a les entitats i associacions 
de Girona, per tal que hi puguin realitzar les seves activitats o perquè 
puguin disposar d’una seu social. 

- Col·labora, participa i contribueix juntament amb persones, grups i 
associacions del territori en la celebració d’actes populars i festius que 
contribueixen a una identificació col·lectiva, en la creació i promoció de 
coordinadores d’entitats del barri, en la col·laboració i creació de 
projectes comunitaris concrets i la celebració de reunions o assemblees 
de barri amb caire informatiu o altres temes d’interès general. 

Periodicitat
d’utilització

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 22.00 h.  
Dissabtes de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 21.00 h 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Usuaris : 1941 
Usos : 51.440 
Activitats:

- Cursos: 124 
- Reunions: 62 
- Casals: 7 
- Present: 6 
- Exposicions: 5 
- Assajos: 25 
- Espectacles: 59 
- Visites:  7
- Entrevistes: 15 
Totals: 310 

Entitats amb participació activa : 33 
Entitats amb participació puntual: 16 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Amb el Fons d’Inversió Local s’han resolt molts dèficits. 
Dèficits en relació a:  

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 
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Manteniment i espais:

Reformes: Recentment s’ha pintat tot el centre. 
Conservació: Correcte. 
Neteja: Correcte. 
Distribució d’espais: Correcte. 
Climatització: Sistema amb petits ajustos pendents.  

Accessibilitat: Bona. 

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

No n’hi ha. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona (compartida amb el centre cívic de Pedret) 
- Auxiliars pràctics: 3 persones 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cívic 

Ubicació Plaça de l’Assumpció, 27 
És un equipament municipal plenament consolidat al barri de Sant Narcís i amb 
una projecció destacada cap a la resta de la ciutat gràcies a la seva localització, 
la diversitat d’espais de què disposa i una programació extensa i variada, 
promoguda cada vegada més a partir de la iniciativa social i cultural.  

Estructura i 
distribució

Superfície total: 200m2

Superfície total exposicions: 87m2

Superfície expositiva en metres lineals: 42 
13 sales 

Espais – La majoria dels espais són accessibles a persones amb dificultats de 
mobilitat:

- Recepció  
- Sala gran - bar (capacitat: 80 persones)  
- Claustre (sala d'exposicions)  
- Sala del piano (capacitat: 25 persones)  
- Sala manualitats (capacitat: 20 persones)  
- Teatre (capacitat: 180 persones)  
- Sala d'Arcs (capacitat: 60 persones)  
- Aula 1.1 (capacitat: 30 persones)  
- Aula 1.2 (capacitat: 30 persones)  
- Aula 2.1 (capacitat: 12 persones) 
- Aula 2.2 (capacitat: 12 persones)  
- Aula 2.3 (capacitat: 12 persones)  
- Aula 2.4 (capacitat: 15 persones)  
- Aula 2.5 (capacitat: 20 persones)  
- Aula d’informàtica (8 PC's)  
- Aula d'Associacions (capacitat: 15 persones)  
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- Punt de Lectura de Sant Narcís (capacitat: 20 persones)  
- Terrassa 1r pis  
- Terrassa 2n pis  
- 5 despatxos  
- Magatzems  
- Serveis (planta baixa i 2n pis) 

Mitjans tècnics  

- 5 ordinadors d’accés lliure a Internet  
- Pantalla de projecció  
- Vídeo projector
- Ordinador portàtil
- TV - DVD  
- Càmera digital
- Equip de so
- Equip de llums a l’escenari del teatre  

Antecedents
i història 

Edifici de l’any 1955. Fou una obra sindicat i s’anomenava “El hogar del 
productor” l’any 1985 passa a mans de la Generalitat. Funciona com a centre 
cívic des del 1989. S’ha reformat el teatre, s’han dut a terme obres de 
climatització i espais especialitzats els anys 2009 i 2010.  

Elements
d’interès
arquitectònic

Arcs de volta a partir de materials senzills, bàsicament rajols. 
Es troba dins del Pla Especial Sant Narcís.

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

S’hi realitzen 8 formats diferents entre els que destaquen cursos, tallers, casals, 
esplais, reunions, espectacles, exposicions, assajos, jocs organitzats etc. 
activitats en les quals hi ha molta participació.  

Moltes de les activitats són organitzades bàsicament per col·lectius i 
associacions del barri. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Actualment és la seu de 30 entitats del barri. És l’espai de suport de la festa 
major del barri i de la majoria d’activitats que es realitzen a la plaça Assumpció. 
Actualment acull sis serveis: OIAC, Serveis Socials, aula d’informàtica, esplai de 
la Gent Gran, Punt de Lectura, Espais Internet. Dinamització activitats 
comunitàries 

Periodicitat
d’utilització

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 22.00 h 
Dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 a 21.00 h 
Diumenge obert cada 15 dies en funció dels dies que fan ball a la tarda. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
- Activitats: 540 
- Usos: 127.262 
- Usuaris: 5.966 
- Pròpies del centre: 120 
- Mixtes: 42 
- Tercers: 378 
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DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Amb el Fons Estatal d’Inversió Local s’han resolt molts dèficits. 
Dèficits en relació a:  

Seguretat:

Instal·lació elèctrica: S’ha resolt amb les últimes reformes. 
Sortides d’emergència: Són noves. Correcte. 
Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Recentment s’ha pintat tot el centre i s’ha ampliat la 
recepció.

- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Correcte. 
- Climatització: correcte. 

Ubicació: Correcte. 

Accessibilitat: Hi ha ascensor. Correcte. 

Actuacions
projectades

Pendent petites reformes en alguna aula. 
Habilitar alguns espais per millorar l’accessibilitat. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Auxiliars pràctics: 3 persones 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cívic 

Ubicació Carretera de Santa Eugènia, 146 
El Centre Cívic Santa Eugènia està situat en una antiga masia del segle XV 
coneguda com Can Ninetes. Està ubicat a molt pocs metres de l’edifici de la 
Marfà. 

Estructura i 
distribució

Superfície total: 720 m2

Superfície total exposicions: 300 m2

Superfície expositiva en metres lineals: 38 

Espais:  
Tots els espais són accessibles a persones amb dificultats de mobilitat: 

- Vestíbul (capacitat: 70 persones)  
- 1 sala d’actes (capacitat: 40 persones) 
- 1 sala polivalent (capacitat: 30 persones) 
- 3 sales per a tallers i cuina (capacitat: 15 persones)  
- 2 sales per fer reunions (capacitat: 15 persones)
- Servei de cafeteria  
- Espais diàfans per a fer exposicions  

Mitjans tècnics  
- Projector
- Televisor  
- Vídeo
- DVD
- Equip de megafonia

Antecedents
i història 

Una torre exempta (S.XV) genera per addició un dels masos forts més 
significats de l’entorn de la ciutat, en un moment especialment notable a l’inici 
del S. XVII (pel risc del bandolerisme rural) i diverses reformes posteriors. La 
sala principal, del 1547 i l’ennobliment de la torre, del 1571, es deuen a la 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 230

nissaga dels Ferrer, moliners establerts ran de la sèquia Monar. Fou masoveria  
del S. XVII al XX. La porta adovellada, amb una imatge gòtica de Santa Eugènia 
i les finestres renaixentistes de la torre són les peces més treballades. Encarats 
amb una conservació deficient, els autors projecten el nou centre cívic veïnal 
sense buscar un estat original siscentista, sinó valorant-hi les addicions segons 
llur qualitat i convertint-lo així en un nou estrat de l’evolució del conjunt. A 
banda de donar més esveltesa a la torre i crear la porxada interior, la decisió 
fonamental és el cobriment del pati. Just al nord, sobre la sèquia Monar, se 
situa la fàbrica tèxtil Marfà. 

El 1998 s’inaugura com a centre cívic. 

Catalogat com a Bé Cultural d’Interés Local. 

Elements
d’interès
arquitectònic

Can Ninetes, un insòlit oasi arquitectònic, és una masia que s’ha conservat 
enmig de Santa Eugènia de Ter, a la ciutat de Girona, sense derruir-lo, i que 
actualment és seu del Centre Cívic Santa Eugènia. El mas està documentat des 
del segle XV, època en la que era conegut com a Mas Ferrer o com a Mas del 
Marquès de Camps, atès que aquest n’era el propietari malgrat no viure-hi. A la 
façana principal s’hi poden observar tres finestres flanquejades per uns caps 
alats d’angelets. Al llarg del segle l’edifici es va anar remodelant, i així a 
principis del segle XX està documentat que hi vivien tres famílies en espais 
diferents separats, més un lloc per al bestiar. 

Catalogat Bé Cultural d’Interés Local. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

És un centre cívic que presenta una àmplia i diversa programació cultural, on 
les entitats de la zona tenen una important participació. Destaquen les nits 
literàries, els espectacles, les exposicions i les tertúlies i debats. El conjunt de 
cursos de plàstica, cuina, ball, ioga, etc., són també un bon referent per a 
molts de ciutadans i ciutadanes del barri i de la ciutat. Aquest centre cívic 
actualment és la seu de 12 entitats del barri. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Col·labora, participa i contribueix juntament amb persones, grups i associacions 
del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una 
identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del 
barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la 
celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres 
temes d’interès general. 

Ofereix els seus espais a les entitats i associacions de Girona, per tal que hi 
puguin realitzar les seves activitats o perquè puguin disposar d'una seu social. 

Periodicitat
d’utilització

Horaris: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 22.00 h 
Dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 21.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Usuaris/es: 3.614 persones  
Activitats: 207 
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DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Dèficit de m2, és previst que es solucioni amb la 

disponibilitat d’espais de la Marfà. 
- Climatització: Correcte.  

Accessibilitat: Correcte. 

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

Hi ha pendent una ampliació.

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Auxiliars pràctics: 3 persones 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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CENTRE CÍVIC TER 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cívic 

Ubicació Carrer Can Sunyer, 46 
Situat en un punt central entre els barris de Germans Sàbat, Taialà, Sant Ponç, 
Domeny i Fontajau, té l’objectiu d’impulsar la vida social i cultural del barri i la 
ciutat, comparteix edifici amb la biblioteca Antònia Adroher. 

Estructura i 
distribució

Total centre cívic: 1.034,25 m2 útils.
Ocupació: 405 

Planta baixa
- Recepció: 19,90 m2 útils. Ocupació: 7 
- Instal·lacions, ascensor, control sala d’actes i armaris: 29,00 m2

- Bar: 77,45 m2 útils. Ocupació: 29 
- Magatzems: 65,95 m2 útils. Ocupació: 7 
- Sala d’actes: 160,95 m2. Ocupació: 130 
- Circulacions: 7,60 m2 útils.
- Serveis 50 %: 13,30 m2.

Total planta baixa: 374,15 m2 útils. Ocupació: 173 

Planta pis
- Circulacions: 227, 65 m2. Ocupació: 85. 
- Despatxos: 63,10 m2 útils. Ocupació: 6 
- Tallers: 349,45 m2 útils. Ocupació: 131 
- Aula de cuina per a tallers formatius  
- Aules taller per a activitats artístiques –dibuix, pintura i manualitats.  
- Sala d'informàtica per a la realització de cursos de noves tecnologies  
- Sala gimnàstica per a activitats de relaxació, ioga, tai-txi...  
- Sala polivalent per a programes diversos 
- Sala reunions: 19,90 m2 útils. Ocupació: 10 
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Total planta pis: 660,10 m2 útils. Ocupació: 232 

Equipament:
- Canons de projecció (fix i mòbil) 
- Equips de megafonia (fix i mòbil) 
- Pantalles (fixa i mòbil) 
- Focus il·luminació (fix)  

Antecedents
i història 

Inaugurat l’any 2008.

Precedents: Anteriorment a la zona hi havia un important nombre d’entitats i un 
volum important d’activitat cultural, esportiva i d’oci promoguda i gestionada 
per elles mateixes.  Així mateix, molta de l’activitat que es desenvolupava en 
diferents equipaments (Equipaments Cívics de Fontajau, Centre Social de 
Taialà) passen posteriorment al nou centre cívic. Durant anys, aquest centre 
cívic ha estat un centre reivindicat per les associacions de veïns de la zona. 

Cal dir que des de la Coordinadora d’entitats s’han impulsat accions i projectes 
de caràcter comunitari, que han creat un precedent, en el pla de l’experiència i 
de les condicions que faciliten la implicació dels veïns en futures actuacions en 
el territori. Actualment el centre cívic és un punt neuràlgic de l’activitat 
sociocultural i associativa que es desenvolupa a la zona al temps que promou i 
potencia altres equipaments (Centre Social de Taialà, Llar de jubilats, Fontajau 
I).

Elements
d’interès
arquitectònic

Edifici amb elements d’estalvi energètic, amb camp de plaques fotovoltaiques 
que produeix energia elèctrica.

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Aquest equipament municipal, compartit amb la biblioteca Antònia Adroher, 
està destinat a promoure activitats culturals, formatives, socials i associatives 
per a la ciutadania de Girona i molt especialment per a les persones i entitats 
del barri.

La seva creació s’ha nodrit de l’experiència dels sis centres anteriors que 
formen la Xarxa de Centres Cívics. 

Col·labora, participa i contribueix juntament amb persones, grups i associacions 
del territori en la celebració d’actes populars i festius que contribueixen a una 
identificació col·lectiva, en la creació i promoció de coordinadores d’entitats del 
barri, en la col·laboració i creació de projectes comunitaris concrets i la 
celebració de reunions o assemblees de barri amb caire informatiu o altres 
temes d’interès general. 

Ofereix els seus espais a les entitats i associacions de Girona, per tal que hi 
puguin realitzar les seves activitats o perquè puguin disposar d’una seu social. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Ubicació de serveis: Servei Bàsics d’Atenció social, Escola d’Adults, CNL 
(Català), Proves ACTIC, servei de suport i assessorament a entitats i grups, 
recepció i informació, cafeteria (espai de trobada). 
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Periodicitat
d’utilització

Horaris:  
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i de 15.00 a 22.00 h  
Dissabtes de les 9.00 a les 13.30 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Total públic: 117.746 persones  
Total usuaris: 6.106 en activitats amb registre (cursos, reunions, casals, 
presentacions, exposicions, assajos, espectacles, visites i entrevistes):  
Desglossats: Infants: 326 (5,3%); joves: 542 (8,9%); adults: 3.925 (64,3%);  
Gent gran: 1.313 (21,5 %) 
Total homes: 2.545 (41,7 %) 
Total Dones: 3.561(58,3 %) 

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: Cap dèficit detectat i alguna incidència resolta després de 
realitzar la inspecció. 

Seguretat: Hi ha dispositius de seguretat (alarmes de fums, antiincendis...) 
instal·lats i en funcionament.  

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Correcte. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais: Hi ha empreses de control i manteniment. 

- Reformes: Correcte. 
- Conservació: Correcte. 
- Neteja: Correcte. 
- Distribució d’espais: Correcte. 
- Climatització: correcte. 

Accessibilitat: Adient. 

Ubicació: Ben comunicada.  

Actuacions
projectades

No n’hi ha.

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Tècnic auxiliar: 1 persona 
- Auxiliars pràctics: 2 persones 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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CENTRE CULTURAL LA MERCÈ 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre cultural 

Ubicació Pujada de la Mercè, 12 
Ubicat als afores del Barri Vell de Girona. Propera al Cinema Truffaut i a la 
biblioteca de la Universitat a Distància de Girona. 

Estructura i 
distribució

Total superfície:  3000 m2.
Superfície total sala exposicions: 100 m2

Superfície expositiva (en metres lineals): 70 m2

Aforament teatre: 252. 

Estructura d’antic convent amb les dependències a l’entorn d’un claustre central 
i amb l’església al costat nord. 

Des de la Pujada de la Mercè es pot accedir de forma independent a l’Auditori 
del Centre Cultural (església) o, per una escalinata ampla i curta (3 esgraons, 
que es salven també per una moderna rampa lateral) s’accedeix al claustre 
central de l’edifici que distribueix tots els espais. 

Planta baixa de l’edifici: 

- Auditori de la Mercè: vestíbul d’acollida de públic amb la taquilla a 
l’esquerra i l’escala que mena al cor (disposa de 40 localitats) a la 
banda esquerra. Aquesta escala correspon a la torre campanar de 
l’església i al segon pis dóna accés a un espai rectangular de pedra on 
s’ha realitzat alguna exposició puntual. A la sala de l’Auditori s’accedeix 
per dues portes laterals, a banda i banda. L’espai és rectangular amb 
252 localitats, una part en grada i el cadiratge es pot retirar. Darrera 
l’escenari (7 x 10 m.) hi ha un espai ampli que és el que fa d’avansala 
pels actors on es guarda el piano i també dóna accés, mitjançant una 
escala posterior als vestuaris equipats amb dutxes, lavabos i diferents 
peces per canvis individuals i un espai ampli per compartir.
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- Claustre: Situat a la planta baixa, és el pati del centre. És l’eix central 
de l’edifici que articula tots els espais. La part central és enjardinada i 
la perifèrica practicable. Capacitat: Segons l’esdeveniment. 

- Recepció-consergeria: equipat amb 3 llocs de treball 

- Sala polivalent: Sala d’usos múltiples. Disposa d’equip de so, canó de 
projecció i pantalla de projeccions, tarima i taula de ponències. 
Presideix la sala una gran arcada gòtica. Situada a la planta baixa, s’hi 
accedeix des del claustre.  Capacitat: 150 persones. 

- Sala pati: Està equipada amb projector i pantalla. Situada a la planta 
baixa, s’hi accedeix des del claustre. Capacitat: 30 persones. 

- Sala de reunions: Situada a la planta baixa. S’hi accedeix des del 
claustre. Adequada per a reunions i espai de treball. Equipada amb 
televisió i reproductor d’àudio i vídeo. Capacitat: 12 persones. 

- Lavabos: un per homes amb 2 cabines i espai comú, un per dones amb 
dos cabines i espai comú i un per a persones amb mobilitat reduïda. 

Primer pis:

- Sala de conferències: Sala lluminosa adequada per a conferències i 
taules rodones. Disposa d’equip de so i cabina de traducció simultània. 
Canó de projeccions i pantalla de projeccions. Situada al primer pis. 
Capacitat: 90 persones. 

- Aula: Sala de petites dimensions, apta per fer cursos, seminaris i 
reunions. Equipada amb canó de projecció i pantalla. Situada al primer 
pis. Capacitat: 50 persones. 

- Sala d’exposicions: Situada al primer pis i entorn del claustre, disposa 
de llum natural i està equipada amb una il·luminació especial per a 
exposicions. Capacitat: segons  l’esdeveniment. 

- Oficina administrativa i tècnica: tres despatxos d’ús individual i un de 
doble, amb espai comunitari de distribució. 

- Tallers de l’escola Municipal d’Art: Ocupen l’ala nord del primer pis i el 
segon pis. Estan equipats per a pràctiques artístiques específiques de 
l’Escola Municipal d’Art: pintura, dibuix, tapís, plàstica infantil, 
ceràmica, gravat i serigrafia, escultura i fotografia. Trobem al primer 
pis:

o Taller de gravat i serigrafia: Equipat amb la infraestructura 
necessària per a la pràctica del gravat i de la serigrafia: tòrcul, 
piques, cubetes, sorrejadora i taula de serigrafia. Els interessats 
hauran d’acreditar i garantir que estan formats en la tècnica del 
gravat o la serigrafia, segons el cas. Els interessats s’hauran 
d’adreçar al centre per fer petició de l’espai i concretar el 
projecte creatiu a desenvolupar. S’ofereix, previ acord el suport 
d’un professional per tutoritzar els projectes artístics. 

o Taller de ceràmica: Equipat amb la infraestructura necessària 
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per a la pràctica de la ceràmica, disposa de taules, torns i forn. 
Els interessats hauran d’acreditar i garantir que estan formats en 
la tècnica de la ceràmica. S’ofereix l’assessorament d’un 
professional per a la tutorització de projectes de creació. 

o Taller d’escultura: Equipat amb la infraestructura necessària per 
a la pràctica de l’escultura, disposa de taules, i forn. Els 
interessats hauran d’acreditar i garantir que estan formats en la 
tècnica d’escultura. 

Segon pis:

- Despatx de direcció 
- Despatxos del Bòlit 
- Tallers de l’Escola Municipal d’Art. Trobem al segon pis: 

o Aula digital: Equipada amb 12 ordinadors connectats a Internet, 
escàner i impressora làser en color, càmera digital, gravadora de 
CD i DVD, programari per a treball multimèdia. S’ofereix 
l’equipament i el suport d’un professor per a la realització de 
projectes bàsics multimèdia, en horari a convenir. 

o Taller de plàstica infantil 
o Taller de dibuix 
o Taller de tapís 
o Taller de pintura 
o Biblioteca: Recull de llibres especialitzats en art, disponibles per 

a consulta. 

Antecedents
i història 

El 1222, es va constituir una comunitat de la Mercè a Girona. L’orde mercedari, 
era de fundació catalana (Jaume I, 1218) es va implantar al Mercadal (1222) i 
el 1326 es traslladà al seu nou emplaçament, el convent de la Mercè de nova 
fundació. Durant els vint anys necessaris per construir l’Hospital de Santa 
Caterina, enderrocat pels militars espanyols, el convent de la Mercè va servir 
per acollir els vells i els malalts. Però aquest va passar a ser propietat del 
ministeri de la guerra i el lloc dels monjos va ser ocupat pels soldats del batalló 
provincial d’infanteria. El període militar de l’edifici va passar per dues fases 
diferents. Així, després d’una primera servint de caserna, a partir de 1865, 
arran d’una epidèmia de còlera declarada a Girona, es va convertir en hospital 
militar. El convent va tenir aquesta funció durant més d’un segle.  

El 1980, gràcies a una subvenció del Govern, van començar les obres de 
restauració de l’antic convent de la Mercè. Durant les fires de 1982, quan el 
convent va acollir l’exposició sobre el projecte de rehabilitació del Barri Vell. A 
partir d’aleshores, i amb la participació econòmica de la direcció general 
d’arquitectura i habitatge de la Generalitat, es va procedir a la intervenció 
integral de tot el conjunt. El procés de reforma s’ha dut a terme al llarg dels 
any per fases successives. El 1985, quan va obrir les seves portes el Centre 
Cultural La Mercè, que a partir d’aquell moment esdevindria un referent 
d’activitat cultural per a la ciutat. Les fases de reforma posterior van ser el 2003  
i el 2009 (FEOL). 

Elements
d’interès
arquitectònic

De l’època fundacional en subsisteix només la nau gòtica, a causa de l’enderroc 
de mitjans S. XVII, quan es va fortificar el baluard de la Mercè. El cenobi així 
reedificat s’inscriu al recinte emmurallat i defineix sòbriament un nou claustre. 
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L’exclaustració del 1835 transferí els espais a l’exèrcit, primer com a caserna i 
després com a hospital: el temple fou segmentat i s’afegí una planta al claustre. 

No fou un retorn a un presumpte i desconegut estat original del S. XVII, sinó 
una accentuació de les arquitectures existents i dels espais principals. Així 
passa amb el pati, amb l’opció de galeria lleugera disposada a la segona planta, 
amb la coberta a manera d’impluvi o amb el sobri tractament de la nau. La 
relativa modèstia de la intervenció queda compensada pel brillant sostre de la 
nau i pel seu èxit acústic. 

De l’antiga arquitectura, l’edifici en conserva l’estructura de planta quadrada, 
articulada entorn del claustre i l’església al campanar, en la qual es concentren 
els elements arquitectònics més representatius: arcs gòtics, cor renaixentista 
amb mènsules esculpides i capelles laterals de pedra vista. 

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

El centre inclou: 

- Escola Municipal d’art (formació artística) 
- Aula d’Humanitats (lletres i pensament contemporani) 
- Escena Plural (arts escèniques no convencionals) 
- Programació d’exposicions majoritàriament vinculades a l’escola i a 

artistes gironins emergents. 

Equipament municipal polivalent i interdisciplinari amb una oferta regular en els 
àmbits escènics, humanístics i artístics, que gestiona una programació 
d’activitats culturals i que acull iniciatives diverses. L’objectiu del centre és 
dotar la ciutat d’un espai obert a l’activitat cultural en el qual es faciliti el 
coneixement i es potenciï l'intercanvi entre artistes, intel·lectuals, estudiants i 
públic en general. Un punt d'acollida per a totes les persones interessades en 
l’art i les lletres. Un indret que s’ofereix ple d’activitats per a la ment i els 
sentits. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

El centre acull també les propostes i programacions d’altres agents culturals, 
com ara festivals independents, assaigs, concerts, jornades, cursos, reunions, 
presentacions, exposicions, etc. 

Periodicitat
d’utilització

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h (nits de dijous 
obert de 21.00 a 23.00 h) Dissabte de 10.00 a 14.00 h. 
Ampliable en funció de l’activitat. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Exposicions:
8.481 visites en total. 

Cursos Escola Municipal d’Art:
Total alumnes: 1.139 
Edat:               Menys de 14 anys: 735 
                       De 14 a 2 0: 30  
                       De 20 a 60: 275 
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                       Més de 60: 99 

Procedència:    Girona ciutat: 985 
                      Comarques de Girona: 154 

Aula d’Humanitats:
Total alumnes: 3.221 
Edat:              Entre 15 i 25: 491 
                      Entre 25 i 35: 1.300 
                      Entre 35 i 50: 1.430 

Procedència:    Girona ciutat: 2.100 
                      Comarques de Girona: 1.051 
                      Resta de Catalunya:  70 

Gènere:           Dones: 1.071 
                      Homes: 2.150 

Escena plural:
Total espectadors: 1.974  

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat: Hi ha mancances en:  
- Instal·lació elèctrica: és necessari contractar més potència 
- Sortides d’emergència: dotació incompleta. Cal fer una porta 

d’emergència des de la sala al claustre. 
- Sistema antiincendis: Correcte. 

Manteniment i espais:

- Reformes: 1984-2009 
- Conservació: Bona, cultura preventiva 
- Neteja: Bona 
- Distribució d’espais: Correcte. 
- Climatització: Parcialment climatitzat 

Accessibilitat: Parcialment adaptat. No hi ha barreres arquitectòniques. És 
necessari dotar de sistema d’elevador l’escenari de l’auditori  

Ubicació: està ben ubicat al centre històric de Girona, tot i que enturonat, amb 
dificultat d’accessibilitat per camions i mancança d’aparcament. 

Actuacions
projectades

Els tancaments exteriors de l’ala est són de ferro i s’han anat deteriorant, és 
per això que està previst en un termini màxim de tres anys es canviïn tots. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Tècnics de gestió cultural: 1 tècnic superior i 1 tècnic mig 
- Administració: 1 administrativa i 2 auxiliars administratius 
- Auxiliar pràctic: 2 persones 
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- Ordenança: 1 persona 
Serveis externalitzats per la realització d’espectacles: tècnic de sala, taquilla 
i hostessa 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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L’ESTACIÓ ESPAI JOVE 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre cultural 

Ubicació Carrer Santa Eugènia, 17  
Ubicada just a l’inici del barri de Santa Eugènia, molt propera a l’estació de 
trens i autobusos i emmarcada en un parc molt freqüentat per la població. 

Estructura i 
distribució

L’Estació Espai Jove disposa de 617 m2 d’espai d’ús públic repartit en tres 
plantes. L’edifici és una antiga estació de tren rehabilitada. És accessible a 
persones amb problemes de mobilitat. 

Planta baixa (272m2):
Oficina Jove (serveis d’informació juvenil, treball i habitatge) 

Planta pis (185m2):
3 aules polivalents 

Planta soterrani (160m2):
despatxos secció de Joventut 
magatzem
serveis 

Antecedents
i història 

El servei d’informació juvenil de L’Estació Espai Jove funciona des de l’any 1993 
i s’ha convertit en espai de referència per als joves de la ciutat a l’hora de 
trobar informació sobre aquells temes que els afecten de manera especial. 
L’any 2006 s’incorpora un servei especialitzat en ocupació juvenil i el 2008 un 
altre especialitzat en habitatge jove. Tots aquests serveis configuren l’Oficina 
Jove. 

L’edifici data de l’any 1911 i va ser rehabilitat l’any 1990 per donar-li ús com a 
equipament cultural. L’any 2006 es va fer una remodelació per adaptar-lo a l’ús 
com a equipament juvenil. 
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Elements
d’interès
arquitectònic

Catalogat Bé Cultural d’Interés Local. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Adreçat a joves de manera específica: facilita l’atenció directa i la informació 
sobre diferents temàtiques d’interès per a persones d’entre 16 i 29 anys sobre 
tots els serveis que ofereix la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Girona, 
dividits en perfils diferents: habitatge, formació, treball, oci i cultura, etc. 

Serveis:
- Servei d’informació juvenil de tipus generalista 
- Servei especialitzat en ocupació juvenil (orientació, intermediació i 

formació laboral) 
- Servei especialitzat en habitatge jove (assessorament, intermediació i 

tramitació d’ajudes al lloguer) 
- Accés a Internet i formació en noves tecnologies 
- Programa formatiu i de dinamització juvenil 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

No n’hi ha. 

Periodicitat
d’utilització

Horari d’obertura de l’equipament:  
De dilluns a divendres de 08.00 a 22.00 h 

Serveis d’informació, ocupació i habitatge:  
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009

Atencions dels serveis de l’Oficina Jove: 10.924 
Participants en activitats formatives: 572

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

L’equipament té dèficits en senyalització i ventilació de serveis de la planta 
soterrani. 

Actuacions
projectades

No hi ha actuacions de millora previstes.

PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona 
- Tècnic mig: 3 persones 
- Tècnic auxiliar: 1 persona 
- Administració: 7 auxiliars 
- Informadors juvenils: 2 persones 
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GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona (Regidoria de Joventut).  

FOTOGRAFIES
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MAS ABELLA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Hotel d’entitats  

Ubicació Carrer Mas Abella s/n 
El Mas Abella està situat a l’extrem nord de la urbanització de Girona que duu 
el seu nom. 

Estructura i 
distribució

Està estructurat en tres plantes:  

Planta baixa 
- tres despatxos  
- sala comuna 
- sala de reunions  
- buc d’assaig perfectament condicionat per al seu ús i es complementa 

amb unes taquilles per desar els instruments. 
- Dos lavabos  

Segona planta 
- tres despatxos  

Altell
- espai obert 

Antecedents
i història 

Les primeres referències es tenen pels voltants de l’any 1600, en què figurava 
amb el nom de "Manso Juan". La denominació "Abella" l’hi ve donada pel 
cognom d’un antic llogater.  Al peu del pujol on s’aixeca el mas, just al costat 
d’on ara hi ha l’avinguda de Montilivi, hi havia la "Font de l'Abella" i un molí de 
vent. Les garites situades a cada xamfrà, les feren construir les tropes 
franceses, que s’instal·laren en aquest indret per escometre la ciutat de Girona 
des d’aquest punt. També engrandiren l’alçada de les portes per poder-hi 
entrar muntats a cavall. Una alzina i un roure, d’extraordinària bellesa, 
acompanyen l’entorn d’aquest mas. Ambdós arbres han estat  protegits per 
l’ajuntament. Les obres de restauració, han respectat el "pujador”. El mas ha 
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estat rehabilitat per alumnes de l’escola taller perquè diferents associacions 
vinculades a la cultura popular hi tinguin la seu.  

Elements
d’interès
arquitectònic

És un edifici patrimonial i protegit catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Fa funció d’hotel d’entitats de diversos col·lectius i disposa d’un buc d’assaig 
per a grups musicals. El buc està obert a l’ús de qualsevol grup gironí que s’hi 
vulgui inscriure. A més, l’equipament és la seu social i d’assaig de dues entitats 
de la cultura i la música tradicional de Girona: la Fal·lera Gironina i els Diables 
de l’Onyar. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Cessió d’espais esporàdica a entitats i col·lectius. 

Periodicitat
d’utilització En funció de les necessitats de les entitats.  

Impacte i 
implicació
sociocultural

Aquest equipament l’utilitzen 21 grups de manera continuada durant l’any. 

Edat:
Entre 18 i 40:  80% 
Entre 40 i 65:  20% 

Procedència: 
Girona ciutat: 88% 
Comarques de Girona: 12%

DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 

Seguretat: l’equipament i les sales estan protegides per alarma. S’han posat 
algunes reixes als finestrals i cal completar la dotació. 

- Instal·lació elèctrica: Correcte. 
- Sortides d’emergència: Dues sortides d’emergència a la planta baixa. 
- Sistema antiincendis: Pendent. 

Manteniment i espais:

- Reformes:  Correcte. 
- Conservació: Es fa manteniment constant. 
- Neteja: Periòdica. 
- Distribució d’espais: En funció de les necessitats. 
- Climatització: Aire condicionat al buc d’assaig. 

Accessibilitat: Hi ha busos que arriben a prop. No hi ha ascensor.  

Ubicació: Correcte. 
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Actuacions
projectades

No n’hi ha. 

PERSONAL
Dotació de 
personal

Tècnic mig: 1 persona a temps parcial 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Ajuntament de Girona. 

Gestió Ajuntament de Girona. 

FOTOGRAFIES
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CASA DE CULTURA DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre Cultural 

Ubicació Plaça Hospital, 6 
Situada davant del nou edifici de la seu de la Generalitat de Catalunya, al 
centre de la ciutat de Girona i molt propera a tot tipus d’establiments de serveis 
i comerços.

Ocupa l’antic hospici provincial de Girona i compta amb una illa de més de 
13.000 m2 construïts.

Estructura i 
distribució

L’edifici actualment acull la Biblioteca Pública Provincial, el Conservatori de 
Música Isaac Albéniz, el Centre de Formació Teatral El Galliner i la Fundació 
Casa de Cultura, ens que gestiona el centre, i programa l’Auditori Josep Viader, 
diferents aules i la sala d’exposicions de 380 m2.

És la seu social del VAD Festival (Festival de Vídeo i Arts Digitals), de les corals 
Saba Nova i Capella Polifònica de Girona i de l’associació Inund’Art. És també la 
seu administrativa i escènica principal del FITAG (Festival Internacional de 
Teatre Amateur de Girona). 

Planta baixa

Auditori Josep Viader 
Aforament: 117 persones 
Escenari: oval de 36 m2

Equipament:   Orgue  
                     Piano Steinway & Sons de gran cua 
                     Megafonia 
                     Taula de so digital de 16 canals 
                     Aire condicionat 
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Sales d’exposicions 
Superfície: 380 m2

Espais: 
- Sala 1 (50 m lineals d’exposició) 
- sala 2 (60 m lineals d’exposició) 

Equipament: Megafonia 
                   Focus fixos 
                   Endolls per a il·luminació suplementària 
                   Mesclador de so de 6 canals 

Primer pis

Aula Magna 
Aforament: 140 persones 
Escenari: rectangular de 15 m2

Equipament:   Piano Grotian-Steinweg de mitja cua 
                     Megafonia 
                     Taula de so de 6 canals 
                     Pantalla de cinema i projector 
                     Aire condicionat 
Opcional: Portàtil, DVD, Internet  

Sala d’exposicions Domènec Fita 
Superfície: 90 m2 i 24 metres lineals d’exposició 
Focus halògens direccionals 

Aula B 
Aforament: 100 persones 
Equipament:  Megafonia 
                    Taula de so de 8 canals 
Opcional: Portàtil, Projector, DVD, Internet 

Aula C 
Aforament: 40 persones 
Opcional: Portàtil, Projector, DVD, Internet  

Segon pis

Aules 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 
Capacitat: entre 20 i 50 persones 
Opcional: Portàtil, Projector, DVD, Internet (Aula 2)  

Aula d’informàtica
Aforament: 8 alumnes 
Equipament: 8 ordinadors PC per a l’alumnat i un ordinador per al professor 

Pati
Superfície: 310 m2.

Antecedents
i història 

L’edifici original és del segle XVIII. El 1951 i el 1996 s’hi van dur a terme 
reformes importants per tal d’habilitar-hi la Biblioteca i Arxiu Provincial, i la 
Casa de Cultura, respectivament. Les intervencions més recents han estat les 
següents: 
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2008
L’obra més important va anar a càrrec de la Diputació de Girona i va ser la 
col·locació de l’orgue Salvador Aragonès a l'Auditori Josep Viader. Aquest orgue 
va ser construït per l’orguener gironí Salvador Aragonès i Ardiaca i és una 
donació de la família Altisent a la Diputació de Girona. Els constructors 
Puigmolé de Cassà de la Selva es van ocupar de l’obra de paleteria i l’empresa 
alemanya Johannes Klais Orgelbau es va encarregar de restaurar l’orgue i 
muntar-lo a l’auditori, que va restar tancat fins a l’agost de 2008. A banda de la 
col·locació de l’orgue, també es va pintar tota la sala. 

L’altra gran obra que es va executar va ser la instal·lació de l’ascensor per 
accedir a les plantes primera i segona de la Casa de Cultura. Aquesta obra, que 
també ha anat a càrrec de la Diputació, ha suposat una gran millora en 
l’accessibilitat. Els usuaris, molts dels quals són gent gran, feia temps que la 
reclamaven i finalment s’han pogut satisfer les seves necessitats. Va entrar en 
funcionament a final de setembre de 2008. 

2009
Durant el primer semestre de 2009 es va realitzar l’obra d’ordenació, 
senyalització, informació dels vestíbuls i millora en l’accessibilitat de l’entrada de 
la Casa de Cultura, a càrrec de l’estudi d’arquitectura BSB i Associats, SL de 
Banyoles. L’obra va consistir en la construcció de dues rampes, col·locació de 
doble porta principal (una d’elles automàtica per facilitar l’accés), pintat del 
vestíbul, col·locació dels displays penjats a les parets i renovació del mobiliari. 
També s’ha incorporat un aparador de llibres i un punt de consulta informàtica 
amb el catàleg de publicacions de la Diputació de Girona. 

Elements
d’interès
arquitectònic

L’edifici de la Casa de Cultura constitueix un model institucionalitzat d’hospici de 
planta quadrangular tancada, dos patis interiors i capella a l’eix, simple i 
funcional. De llenguatge auster, representa un retorn al classicisme propi dels 
tractadistes del S. XVIII, com en altres projectes de Rodríguez realitzats fora de 
la cort des del 1760. Es tracta d’un enorme contenidor, d’obertures rectangulars 
i nues que es repeteixen arreu, amb l’únic joc d’una portalada rococó. L’escut, 
de Colomer i Cruïlles, recorda la seva cofundació amb el bisbe Lorenzana. La 
implantació d’aquesta construcció va arrasar una part de la trama urbana 
medieval del barri. Posteriorment, l’extinció i subhasta del seu gran pati (1956) 
va generar la plaça de la Diputació, algun edifici notable dels seixanta i una 
especulació intensa.  

La restauració del 1957, molt sensible amb el llenguatge del pati major, va 
implantar a la façana la textura esgrafiada amb els vaires simbòlics de la ciutat. 
Es coneix la intervenció de J. M. Masramon a la capella (quan projectava un 
nou hospici fora de la ciutat); posteriorment, als anys 90, J. M. Fina hi va 
efectuar una sensible adequació com a auditori. El 1951 l’Administració hi va 
implantar la Biblioteca Provincial. D’aleshores ençà, l’edifici ha acollit activitats 
culturals i universitàries molt diverses. La reforma integral projectada per 
Ricard Mercadé i Aurora Fernández, guanyadors del concurs realitzat l’any 
2007, suposa un nou repte per al futur, amb l’obertura de la massa edificada a 
la ciutat. 

Està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional.  
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USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

La Casa de Cultura de Girona és un gran contenidor cultural que té com a 
missió la promoció, l’estudi i la difusió de la cultura gironina i catalana –
històrica i actual- per fonamentar una identitat i un sentit de pertinença oberts 
a les cultures del món i als ciutadans gironins. Té la voluntat de ser un centre 
cultural de referència a nivell ciutadà, de les comarques gironines i dels Països 
Catalans (incloent especialment el treball amb la Catalunya Nord). 

Els àmbits de treball principal són: 

- Sales d’exposicions, producció i itineraris 
- Activitat musical  
- Divulgació humanística  
- Divulgació científica
- Aparador cultural de la Diputació de Girona  
- Centre de serveis als ajuntaments, creadors i agents  
- Centre de seminaris, congressos i convencions  
- Centre cultural vinculat a tota la demarcació de Girona  
- Centre acollidor d’esdeveniments culturals d’abast nacional i 

internacional (producció pròpia, col·laboracions i acollides)  
- Centre de creació i recerca artístiques 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Cessió espais a entitats i/o institucions. 

Periodicitat
d’utilització

En funció dels cursos i les diverses activitats. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

Dades de la Fundació Casa de Cultura de Girona, que no contemplen ni 
Conservatori de Música, ni Biblioteca Central ni Escola de Teatre el Galliner. 

Any 2009:  Total usuaris: 77.631  
                  Mitjana d’usuaris diària: 272,39 

Activitats destacables: 

Cursos:
- Total cursos: 70 
- Nombre de matricules: 1.008 
- Totals d’assistències als cursos: 32.532 

Aules d’Extensió Universitària: 32 conferències 
- Total de matrícules a les Aules d’Extensió Universitària: 273 
- Total d’assistències a les Aules d’Extensió Universitària: 5.600 

Música: 
- Nombre de concerts: 111 
- Total d’assistents als concerts: 11.544 

Exposicions: 
- Sala d’exposicions planta baixa: 18 exposicions 
- Nombre total de visitants: 14.555 
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- Mitjana de visitants per exposició: 1.213 
- (excepte les exposicions vinculades al Fitag i al VAD - - Sala   

d’exposicions sala Fita 1er. Pis: 10 exposicions.No s’han comptabilitzat 
els usuaris, ja que coincideixen amb usuaris d’altres activitats culturals i 
cursos.)

Festival Internacional de Teatre Amateur, Fitag: 
- Nombre d’espectadors: Més de 6000 espectadors 
- Nombre d’espectacles: 24  espectacles de teatre + 4 vetllades de 

cabaret + 2 xerrades professionals 
- Nombre d’espectacles a la Casa de Cultura: 11 espectacles teatre + 4 

vetllades cabaret 

Giroscopi Cultural: 
- Públic general: 2.500 
- Públic professional: 400 
- 26 activitats + activitat realitzada als 31 stands expositius. 

Giroscopi Dansa: 
- Públic professional 19 tècnics / programadors + 13 companyies 
- Nombre activitats 1 conferència + 2 taules rodones + 13 activitats 

mostra dansa. 
DÈFICITS

Dèficits 
detectats

Dèficits en relació a: 
Seguretat:

- Instal·lació elèctrica: antiga i insuficient per a algunes activitats 
escèniques, que han de contractar suplements. 

- Sortides d’emergència: no n’hi ha suficients. 
- Sistema antiincendis: només n’hi ha en alguns espais. 

Manteniment i espais:

- Reformes 
- Conservació: Correcte 
- Neteja: Correcte 
- Distribució d’espais: ha sofert moltes modificacions al llarg dels anys i 

caldria redistribuir-ne alguns, i també calen nous circuits d’accés més 
raonables i còmodes. 

- Climatització: hi ha calefacció a tots els espais però hi ha mancances 
d’aire condicionat a les aules. 

Accessibilitat: L’ascensor instal·lat el 2009 ha permès superar moltes dificultats 
d’accessibilitat, però queden alguns espais sense accés amb persones amb 
dificultats.

Ubicació: Correcte. 

Actuacions
projectades

Els arquitectes Ricard Mercadé i Aurora Fernández estan portant a terme la 
redacció del projecte executiu de la reforma integral de la Casa de Cultura, que 
millorarà les instal·lacions i incrementarà l’espai de l’equipament. El projecte 
bàsic ha estat lliurat a l’Ajuntament de Girona l’estiu de 2010. 
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PERSONAL
Dotació de 
personal

- Direcció: 1 persona    
- Programació: 4 persones 
- Administració: 2 persones 
- Tecnologies de la informació: 1 persona 
- Centre de documentació: 1 persona 
- Assistència a les activitats i manteniment: 3 persones. 
- Informació i vigilància d’exposicions: 2 persones. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Diputació de Girona. 

Gestió Fundació Casa de Cultura de Girona. 

FOTOGRAFIES



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 255

DEMARCACIÓ DE GIRONA DEL COL·LEGI 
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
DESCRIPCIÓ 

Tipologia Complex cultural: Biblioteca Josep Riera, Arxiu, Sales d’exposicions “La Cova” i 
“Gran” i Sala d’actes Rafael Masó 

Ubicació Plaça Catedral, 8 
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) està 
ubicada al Barri Vell de Girona, a l’antic edifici Pia Almoina, catalogat de Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN), a tocar amb el Museu d’Història de la Ciutat, 
proper al Museu d’Art i al costat de la Catedral de Girona, al bell mig de la 
ciutat.

Estructura i 
distribució

Equipament biblioteca Josep Riera:
- Espai de 186m2.
- Capacitat de documentació: 670 metres lineals. 
- Punts de lectura: 18 
- Equips de consulta: 2 ordinadors amb connexió a Internet. 
- Fons al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: 150.000 volums 
- Fons a la Demarcació de Girona: 24.000 volums i 241 títols de 

publicacions periòdiques (90 d’actives)  
- Material electrònic (DVD’s, CD’s, vídeos, disquets): 800 unitats. 
- Bases de dades: 8. 
- Àmbit temàtic: Arquitectura, construcció, urbanisme, paisatgisme, art. 

Equipament arxiu:
- Espai: 2.617m2, dels quals 50 m2 són d’accés públic i 2.567 d’accés 

restringit (2.500 m2 corresponen a un dipòsit extern). 
- Capacitat de documentació: 3.000 metres lineals. 
- Punts de consulta: 4. 
- Fons: 2.800 metres lineals de projectes d’arquitectura, 245 calaixos i 

175 fulls de plànols, 35.000 imatges en diferents, 350 especialitzats. 
- Àmbit temàtic: Arquitectura. Història de l’art. Patrimoni arquitectònic. 
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Equipament sala d’actes:
- Espai amb capacitat per a 90 persones equipat amb aparells informàtics 

(ordinador, projector), calefacció, aire condicionat. Possibilitat de 
gravació dels actes. Accés directe des de l’exterior. 

Possibilitat de vincular l’espai amb les sales d’exposicions ja que els panells es 
poden obrir. 

Equipament sales d’exposicions:
- Sala Gran: sala rectangular de 88 m2 situada a la planta baixa de 

l’edifici. Disposa de llum natural, calefacció, aire condicionat. Accés 
directe des de l’exterior. 

Sala La Cova:
- Sala rectangular de 34,75 m2, situada a la planta baixa de l’edifici. 

Disposa de llum artificial, parets de pedra i volta catalana.  

Antecedents
i història 

El complex cultural ocupa l’edifici de La Pia Almoina. Aquesta era una institució 
benèfica característica del sistema urbà medieval, entre el poder del Bisbat i la 
catedral i el dels estaments civils. Fundada per Arnau d’Escala a partir de les 
donacions de bisbes, preveres i notables de la ciutat, jugà constantment un 
paper de penyora social en nombroses transmissions patrimonials. Arriba a 
formar una illa quasi completa, agrupant diverses finques precedents de la 
plaça dels Apòstols a la capella gòtica de Sant Mateu (1397). Exerceix una 
caritat massiva fins al 1626. El 1776 Lorenzana l’adscriu al nou hospici. La 
desamortització fa que se subhasti (1842) i retorna al clergat en forma d’escola 
pia fins al 1975. Finalment s’hi implanta el Col·legi d’Arquitectes. Un concurs del 
2007, guanyat per Fuses i Viader, anticipa una ampliació i una reconsideració 
completa de l’edifici. Actualment està pendent de realització 

Biblioteca:
La Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya està integrada pel conjunt 
de  biblioteques de totes les demarcacions (Barcelona, Ebre, Girona, Lleida i 
Tarragona). És una biblioteca corporativa que funciona en xarxa amb el fi de 
constituir un fons bibliogràfic especialitzat en arquitectura, així com gestionar, 
conservar i difondre el patrimoni documental i bibliogràfic del CoAC. 

La Biblioteca del CoAC s’inicià a Barcelona el 1890 quan encara era Associació 
d’Arquitectes de Catalunya. Posteriorment fou el CoAC, com a continuador de 
l’Associació, qui se’n va fer càrrec. El 1932 el Col·legi va obrir delegació a 
Girona però no va ser fins el 1974 quan es va crear la Biblioteca amb voluntat 
de donar servei als arquitectes i al públic en general com a única especialitzada 
en arquitectura a la ciutat de Girona. L’oferta de serveis de la Biblioteca de la 
Demarcació de Girona i l’accés al catàleg per Internet garanteixen la difusió 
d’un fons divers (des de llibres d’antiquària, biblioteques d’arquitectes, fons del 
segle XIX a documentació digital) al públic interessat. 

Arxiu:
L’Arxiu Històric del CoAC neix de la preocupació creixent entre els arquitectes 
per la ràpida destrucció del patrimoni arquitectònic que el creixement econòmic 
i la manca de sensibilitat causaven en els anys seixanta. Aquesta situació 
motiva, a principis dels 70, a un grup d'arquitectes a començar a documentar el 
patrimoni amenaçat. Recullen imatges i plànols originals per elaborar catàlegs 
d'elements que cal protegir i es personen davant l'administració en les 
comissions de defensa del patrimoni. Neix així l'Arxiu Històric del Col·legi 
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d'Arquitectes.

Després de trenta anys, l'Arxiu Històric de la Demarcació de Girona el 
conformen la documentació de l'Arxiu Col·legial, testimoni de la gestió de la 
demarcació des de l'any 1932, i els fons de plànols i imatges procedents de les 
múltiples donacions d’arquitectes col·legiats. La vocació de documentar el 
patrimoni es manté viva gràcies a la recerca constant que permet donar 
assistència als col·legiats i als ciutadans tant a nivell professional com 
acadèmic. És així com a l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes hi podem 
trobar el seu fons col·legial, entre els quals cal comptar-hi també els documents 
elaborats per la protecció el patrimoni; els fons professionals procedents de 
donacions i adquisicions i també la documentació que és fruit de l’activitat 
cultural (exposicions i publicacions) i de la investigació i estudi del patrimoni 
gironí.

Elements
d’interès
arquitectònic

Especialment interessant la façana que forma part del paisatge monumental de 
la Plaça de la Catedral. La primera gran restauració, a càrrec de Danés, 
manipula les obertures, completa les trífores i corona amb merlets el gran pany 
característic del gòtic civil, en una recreació d’un resultat escenogràfic 
extraordinari i de gran qualitat en el detall. També resulta interessant el cos de 
llevant, amb mur gòtic de base, fàbrica renaixentista i arcuacions recents sota 
teulada, així com l’estructura medieval de planta baixa. 

Catalogat com a Bé Cultural d’Interés Nacional. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

Biblioteca: Accés lliure. 

Serveis:
- Consulta a sala 
- Préstec restringit a socis 
- Informació bibliogràfica 
- Servei d’obtenció de documents 
- Videoteca, Cdteca, DVDteca 
- Hemeroteca 
- Novetats bibliogràfiques 
- Adquisicions 
- Reprografia 

Arxiu:
L’Arxiu Històric del CoAC, paral·lelament a la conservació i descripció de la 
documentació, té com a objectiu la difusió dels seus fons. Aquesta es porta a 
terme mitjançant conferències, exposicions temporals i publicacions. 
Accés lliure. 

Serveis:
- Informació sobre la història de l’arquitectura, els arquitectes i el 

patrimoni gironí. 
- Col·laboració amb les institucions locals i nacionals en el coneixement i 

la salvaguarda del patrimoni. 
- Organització d’exposicions pròpies i col·laboració en projectes de 

tercers.
- Col·laboració en les activitats de difusió de l’arquitectura i el patrimoni 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 258

a nivell de tota la demarcació. 
- Informació als particulars i a les entitats i associacions de forma 

presencial, per telèfon, correu postal i electrònic. 
- Visites concertades a grups escolars de secundària i universitat. 
- Biblioteca especialitzada en l’arquitectura,els arquitectes i el patrimoni. 
- Reproducció de documentació (textual i gràfica) en diferents mitjans i 

formats.

Sala d’Actes Rafael Masó:
Serveis:

- Conferències 
- Cursos
- Jornades 
- Presentacions de llibres 
- Projecció de documentals, pel·lícules 
- Debats, taules rodones 

Sales d’exposicions:
Serveis:

- Exposicions 
- Debats de petit format 

La crisi econòmica que esclata el 2010 i la davallada d’ingressos de les caixes 
d’arquitectes que es produeix simultàniament sumeixen el centre en una 
davallada d’activitat, recursos econòmics i de personal. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

La Biblioteca ofereix la possibilitat de dur-hi a terme actes culturals com 
presentacions de llibres, recitals de poesia, conferències – debats de petit 
format.

Periodicitat
d’utilització

Biblioteca:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. 
Accés lliure. Servei de préstec restringit. 

Arxiu:
Dilluns, dimecres i dijous 9.00 a 15.00 hores. 
Accés lliure. L’arxiu es reserva el dret de restringir la consulta i reproducció 
d’aquells documents que el seu estat de conservació així ho aconselli. 

Impacte i 
implicació
sociocultural

2009
Biblioteca: 2.473 usuaris  
Arxiu: 806 usuaris 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona. 

Gestió Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona. 
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FOTOGRAFIES
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COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES 
TÈCNICS DE GIRONA 
DESCRIPCIÓ 

Tipologia Biblioteca i Sala d’exposició. 

Ubicació Carrer de Santa Eugènia, 19 4ª planta  
Molt proper a l’Estació Espai Jove, equipament cultural juvenil i de l’estació de 
trens i autobusos de Girona. 

Estructura i 
distribució

Biblioteca:
Espai equipament: 156 m2 d’ús públic. 
Punts de lectura: 20, un dotat d’ordinador amb accés a Internet. 
Fons: 7.900 monografies i 101 títols de publicacions periòdiques (dels quals 

70 són actives), 89 projectes de fi de carrera, 4 Bases de dades en CD 
Rom, 16 fulls de mapes. (dades actualitzades l’octubre de 2008 –web-) 

Àmbit temàtic:Construcció. Arquitectura. Urbanisme. Disseny. 

Sala d’exposició: a la planta baixa, exposicions de petit format. 

Antecedents
i història 

Tot i que el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya es va 
crear l’any 1940, no és fins el juny de 1977 que la seva delegació a Girona es 
converteix en Col·legi independent i neix la seva biblioteca com a servei propi.  
Projecte arquitectònic de Rafel Masó. La relació amb l’industrial Teixidor va 
donar lloc a aquest encàrrec de magatzems i habitatges de renda, element 
preeminent d’un conjunt format per magatzems i cases unifamiliars avui 
destruïts.  

L’adquisició del malmès edifici pel Col·legi d’Aparelladors, el 1979, a fi 
d’instal·lar-hi la seu de l’entitat va comportar-ne la restauració i una 
reinterpretació ajustada al nou programa; façanes i escales van ser recreades 
d’una manera literal i minuciosa, però l’organització estructural es modificà 
radicalment i es plantejà un nou front al sud. L’actitud estudiosa del projecte no 
impedeix una plasmació precisa i de qualitat de les noves funcions. Escultura de 
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Torres Monsó al petit pati (1956). 

Elements
d’interès
arquitectònic

Edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interés Nacional i protegit que forma part 
de la ruta Masó. Un primer projecte goticitzant, en la línia modernista de Puig i 
Cadafalch, va ser recompost –progressivament, al llarg de la construcció- amb 
un llenguatge més personal; en tot cas, la mescla del coronament romàntic de 
la torre, el ràfec populista i el basament, juntament amb les altres façanes més 
“modernes”, acusa aquest moment dubitatiu.   

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

La tasca principal és la de recollir i facilitar la consulta de tot el material 
bibliogràfic que s’edita en matèria de construcció, urbanisme i arquitectura, 
essencialment en llengua castellana, necessari per al desenvolupament de 
l’activitat professional dels aparelladors i útil, també, per als estudiants 
d’arquitectura tècnica. 

A finals dels anys 1990, amb la informatització de la biblioteca i l’ increment de 
bases de dades accessibles en línia i del nivell de publicació de monografies 
tècniques, s’emfatitza en l’elaboració de serveis de difusió de la informació, 
sobretot de qüestions normatives i legals, que acostin la biblioteca a l’usuari. 
L’existència de seus comarcals a Palamós, Olot, Vilamalla i Lloret, potencia 
aquesta funció, juntament amb l’actualització del web col·legial, a partir de 
l’any 2000, en una versió més interactiva. 

Accés lliure. 
Serveis:

- Consulta de fons 
- Préstec
- Reproducció
- Servei d’alerta de legislació d’arquitectura tècnica
- Servei de difusió selectiva d’informació
- Servei d’obtenció de documents i de venda de publicacions
- Accés lliure a  Internet
- Servei de manteniment i consulta de les bases de dades a través del 

web col·legial: Normativa i legislació específica en construcció i notícies 
del sector.

- Novetats bibliogràfiques publicades al butlletí mensual d’informació 
col·legial “Gibic” i al web del col·legi.

- Catàleg en línia
- Bases de dades en CD-ROM (per subscripció)
- Bases de dades d’accés a Internet (per subscripció) 
- Buidat de revista i noves adquisicions. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

- exposicions d’art 
- presentacions de publicacions
- conferències 

Periodicitat
d’utilització

Horari:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h. 
Horari d’estiu (d’1 de juliol a 15 de setembre) 
De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h. 
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Impacte i 
implicació
sociocultural

No es disposen de dades. 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

Gestió Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

FOTOGRAFIES
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CASINO DE GIRONA 

DESCRIPCIÓ 

Tipologia Centre cultural 

Ubicació Carrer Albereda, 7 
Ubicat molt a prop de l’Ajuntament de Girona i al Teatre Municipal de Girona. 
Molt proper també a la Plaça Catalunya i al Centre Cultural La Mercè. 

Estructura i 
distribució

Es un edifici noble de tres plantes amb entrada i façana pel c/Albareda que té 
un jardí a la seva part posterior que el comunica directament amb la Pujada de 
la Mercè.  

Planta baixa
Superfície: 650 m2

S’hi situa un pati d’entrada i l’escala i ascensor per accedir als pisos superiors. 

Primera planta 
Superfície de 605 m2.
Consta de varies sales destinades a diferents activitats i comunica directament 
amb el jardí posterior que té una superfície de 486 m2.

Planta segona
Superfície de 545 m2

S’hi troba la cuina industrial, per les activitats de restauració i clubs de cuina 
organitzats per diversos grups de socis i la biblioteca. També s’hi ubica el saló 
principal apte per a ball i grans celebracions, que comunica directament amb 
una sala denominada dels miralls i barra de marbre, en la que destaca la zona 
de lavabos de les senyores amb el seu tocador.    

Antecedents
i història 

Fundat al 1848, el Casino Gerundense se situa, d’ençà els inicis de l’entitat, en 
un antic casalot de la família Rich d’època moderna al número 7 del carrer 
Albareda de Girona. En un primer moment, solament disposà de la planta 
noble, que adequà a les necessitats de l’entitat. Amb el temps, el Casino 
comprà la resta de plantes, fins que a la fi del segle XIX esdevingué propietari 
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de tot l’immoble. En aquest moment, es projectà una reforma global de l’edifici, 
que harmonitzés les distintes dependències i ho adeqüés a les necessitats dels 
socis d’aleshores. Així, entre 1923-1928 es consumà la reforma de l’edifici que 
s’havia estat projectant. Es redecoraren els salons de la planta noble i es 
traslladà la biblioteca al segon pis, on es construí un gran saló de ball amb uns 
frescos neoclàssics rellevants. Semblantment, es construïren uns banys turcs i 
establiments d’higiene a la planta baixa. En suma, la remodelació transformà 
tot l’edifici i se li imprimí el caràcter neoclàssic que ja havia anat desenvolupant 
al llarg del temps. 

Durant la Segona República espanyola l’entitat canvià de nom i passà a 
anomenar-se "Casino Gironí". En els temps de la Guerra civil espanyola l’entitat 
fou col·lectivitzada i posada a mans d’un consell obrer, que canvià radicalment 
la política i les activitats elitistes i burgeses de l’entitat. Sota la dictadura, el 
Casino es retornà als antics socis i es recuperà el nom en castellà. Durant tot el 
règim franquista la composició i la natura de l’associació es mantingué 
invariable i el Casino exercí d’autèntic baluard de les classes dirigents i 
propietàries de la ciutat, erigides en uns pocs llinatges gironins. Amb el canvi 
de règim el Casino va anant canviant fins a mantenir solament el conserge. 
Igualment, el patrimoni de l’associació va envellir notablement i pateix una 
evident inadaptació als temps moderns. Aquest fet va permetre de salvar 
intacte la decoració i l’estructura. S’accepten també dones d’ençà l’any 2006. 
Això no obstant, l’accés a l’entitat ha d’ésser avalada per dos socis. Hi ha dues 
categories de socis: els numeraris i els que ho són en propietat.  

Elements
d’interès
arquitectònic

Decoracions neoclàssiques, elements modernistes i mobiliari de diverses 
èpoques en uns espais molt efectistes, si bé amb alguns problemes de sintaxi. 
Llur pervivència és l’aspecte més interessant de l’edifici, darrera la façana 
populista i neobarroca. 

Dins el PEBV (Pla Especial del Barri Vell) el Barri Vell de Girona està qualificat 
com a Conjunt Històrico-Artístic d’interès Nacional. Així, d’acord amb l’article 33 
del Pla, les edificacions que consten en aquest llistat queden automàticament 
considerades com a catalogades. 

USOS

Principals
activitats
culturals que 
s’hi realitzen 

L’oferta d’activitats del Casino s’ha anat reduint durant els darrers trenta anys. 
Subsisteixen les activitats bàsiques d’una entitat d’aquestes característiques, 
tals com el cafè, el billar, els jocs de cartes, els escacs o les sessions televisives. 
S’han perdut l’afició a la lectura dels volums de la biblioteca, les tertúlies 
organitzades i els balls de gala que anualment organitzava l’entitat per a l’alta 
societat gironina. D’aquesta darrera pràctica sobreviu el lloguer del saló de ball 
del Casino per a festes i celebracions privades, en les quals els socis del Casino 
normalment no participen. 

Altres usos 
que s’hi 
realitzen

Sopars organitzats per diversos grups de cuina. 
Presentacions de projectes i serveis, llibres, jornades culturals. 
Casaments, congressos i altres esdeveniments culturals i socials. 

Periodicitat
d’utilització

Resta permanentment obert. 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 265

Impacte i 
implicació
sociocultural

Lloguer o cessió sense cost de l’espai per activitats culturals ciutadanes 
eventualment (Festival Jazz, Festival Pepe Sales, Concerts petit format del 
Centre Cultural la Mercè durant les reformes del seu auditori, espectacles petits 
de temporada Alta, etc.)

GESTIÓ I FUNCIONAMENT 

Titularitat Casino de Girona. 

Gestió Casino de Girona.

FOTOGRAFIES
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PUNT DE LECTURA
TORRE GIRONELLA

MAS ABELLA

PUNT DE LECTURA
SANT NARCÍS

AUDITORI LA MERCÈ

SERVEIS PATRIMONIALS
EDIFICI DE PEDRET

Centre Cívic TER

Centre Cívic PEDRET

Centre Cívic  ONYAR

Centre Cívic. PONT MAJOR

Centre Cívic SANT NARCÍS

Centre Cívic PLA DE PALAU

Centre Cívic SANTA EUGÈNIA

BANYS ÀRABS

MUSEU D'ART

CAIXAFÒRUM - 
FONTANA D'OR

FUNDACIÓ FITA

FUNDACIÓ VALVI

CINEMA TRUFFAUT

ARXIU MUNICIPAL I CDRI

CASA DE
CULTURA

TEATRE MUNICIPAL

CASINO DE
GIRONA

L'ESTACIÓ ESPAI
JOVE

BIBLIOTECA S.
ALLENDE

ARXIU DIOCESÀ DE
GIRONA

BÒLIT- SANT NICOLAU

BIBLIOTECA ERNEST
LLUCH

ARXIU HISTÒRIC DE
GIRONA

SALA DE TEATRE
LA PLANETA

CENTRE CULTURAL
LA MERCÈ

ARXIU CAPITULAR DE
GIRONA

BIBLIOTECA JUST M.
CASERO

CENTRE BONASTRUC ÇA PORTA

BIBLIOTECA ANTÒNIA
ADROHER

AUDITORI PALAU DE
CONGRESSOS

Teatre del Centre Cívic
SANT NARCÍS

BÒLIT- LA RAMBLA 
+ DADESPAI

BIBLIOTECA DE LA
UDG. CAMPUS
MONTILIVI

BIBLIOTECA DE LA
UDG. CAMPUS
EMILI GRAHIT

COL·LEGI D'APARELLADORS 
I ARQUITECTES TÈCNICS DE

GIRONA. BIBLIOTECA I 
SALA D'EXPOSICIONS

REFUGI 
ANTIAERI

BIBLIOTECA PÚBLICA
DE GIRONA

MUSEU DEL
CINEMA

MUSEU D'HISTÒRIA 
DE LA CIUTAT

TRESOR DE LA
CATEDRAL DE
GIRONA

MUSEU
D'ARQUEOLOGIA DE
CATALUNYA

BIBLIOTECA UDG
CAMPUS BARRI VELL

INSPAI, CENTRE DE LA
IMATGE DE LA
DIPUTACIÓ 

COL·LEGI D'ARQUITECTES
DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
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3.2. Els equipaments de Girona en relació 

als estàndards 

3.2.1. Assignació al PECCat 

Partint del reconeixement que l’activitat cultural pot desenvolupar-se en una 

multiplicitat d’espais sense una caracterització específica, el PECCat fixa el seu àmbit 

d’intervenció de forma específica en un conjunt d’equipaments que tenen la condició 

d’equipaments culturals bàsics. En aquest sentit, les tipologies que inclou el pla són: 

Arxius

Biblioteques 

Museus

Espais escènics i musicals 

Espais d’arts visuals 

Centres culturals polivalents 

Equipaments de nova generació 

Pel que fa a la delimitació de les assignacions, el PECCat parteix de la premissa que 

són els municipis en exercici de les seves competències i en base als principis de 

subsidiarietat i autonomia local els que promouen la implantació dels equipaments. No 

obstant, el pla estableix una delimitació per trams municipals que té en compte el 

principi de suficiència financera per poder fer front a la despesa que implica la 

implantació d’equipaments i el seu funcionament. 

D’aquesta manera, el pes demogràfic de cada població és el factor principal que 

determina el seu esquema d’estàndards corresponent en matèria d’equipaments. Un 

esquema que per als municipis amb capitalitat comarcal o centralitat subcomarcal, 

entre d’altres situacions, queda subjecte a modificacions correctives. 
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Girona (96.188 habitants, any 200911), s’inscriu en termes demogràfics en el tram 

poblacional de més de 50.000 habitants del pla. No obstant això, el fet que sigui capital 

comarcal fa que en algunes de les tipologies d’equipaments del PECCat la dotació 

corresponent a Girona es modifiqui. La concreció dels estàndards per a Girona és la 

següent:

Taula 8. Esquema de dotacions bàsiques de Girona.

Tipologia
d’equipament 

Dotació tram
>50.000 habitants 

Factor de 
correcció Dotació Girona12

Arxius Arxiu Municipal AM Capitalitat comarcal 
(arxiu comarcal)

Arxiu Municipal AM  
Arxiu Comarcal AC 

Biblioteques 
Biblioteca Central 

Urbana i 4 Biblioteques 
Locals  

Capitalitat comarcal 
(biblioteca Central 

Comarcal)

Biblioteca Central 
Comarcal amb funcions 
de Biblioteca Central 

Urbana i 4 Biblioteques 
Locals  

Museus No s’estableix - -

Espais
escènics i 
musicals

Equipament
escenicomusical Local 

Multifuncional E3 
-

Equipament
escenicomusical Local 

Multifuncional E3 

Espais d’arts 
visuals Centre d’Art Bàsic AV2 - Centre d’Art Bàsic AV2 

Centres
culturals

polivalents

Xarxa Local CCP3 (4 
bàsics o 3 bàsics i 1 

ampliat)

Població
(Unitat addicional de CCP 

ampliat) 13

Xarxa Local CCP3 (4 
bàsics i un ampliat o 3 

bàsics i 2 ampliats) 

Equipaments 
de nova 

generació
No s’estableix - -

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. 

11 La població a 1 de gener de 2011 és de 96.899 habitants. 
12 Complementàriament a aquesta dotació bàsica, el PECCat comprèn l’existència d’equipaments culturals d’àmbit 
territorial intermedi, que es detallen a l’apartat 3.2.2.  
13 Dotació de xarxa local CCP3 amb un CCP bàsic complementari. L’esquema del PECCat preveu que en els municipis de 
més de 100.000 habitants cal afegir una unitat de centre ampliat per cada 50.000 habitants o fracció, escenari en què 
es situarà Girona durant el període de desenvolupament del Pla (2010-2020).  
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Per a una major concreció sobre la dotació corresponent a Girona, a continuació es 

detallen, de forma general, les característiques dels estàndards per a cada tipologia 

d’equipament14:

a. Arxius 

Els arxius ja disposen d’un marc de regulació establert per la Llei 10/2001, d’arxius i 

documents, que fixa l’obligatorietat de prestació de servei per als municipis que superin 

el llindar dels 10.000 habitants.  

El pla d’actuació del PECCat fixa una atenció preferent en el camp dels arxius 

municipals com a responsables de l’organització de la gestió i tractament de la 

documentació municipal. No obstant, també hi queden incloses les infraestructures 

arxivístiques que completen l’esquema territorial bàsic (arxius comarcals, arxius 

històrics provincials i Arxiu Nacional de Catalunya). 

En aquest sentit, i en virtut de la seva dimensió poblacional i de la seva capitalitat 

comarcal a Girona, li pertoca la següent estructura arxivística: 

Arxiu Comarcal: segons els Criteris per a la construcció d’arxius elaborats 

per la Subdirecció General d’Arxius el març de 2009, que el PECCat pren 

com a referència, a Girona li correspon un model orientatiu de 1.680 m2

construïts (1.400 m2 útils), amb una sala de consulta per a 12 places, una 

aula-sala polivalent de 50 places i 7.000 metres lineals, entre d’altres.  

Arxiu Municipal: el PECCat compren tres modulacions de la 

infraestructura arxivística local, depenent del fons documental existent i de 

l’escenari de desenvolupament de futur, que van des dels 365 m2 útils 

(escenari baix) fins als 1.350 m2 útils (escenari alt). 

14 Les característiques específiques i detallades dels estàndards es recullen a l’Annex 1.  
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b. Biblioteques 

Com en el cas dels arxius, els equipaments bibliotecaris estan ordenats legislativament, 

mitjançant la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya. En aquest àmbit el 

PECCat assumeix de forma integral el marc de planificació i desenvolupament del Mapa 

de Lectura Pública (aprovat per Acord GOV/131/2008, de 15 de juliol), que determina 

la tipologia de biblioteca que correspon a cada municipi. 

Pel cas de Girona, el Mapa estableix la següent dotació: 

Biblioteca Central Comarcal, amb una funció estructuradora del Sistema 

de Lectura Pública. Aquesta biblioteca, a banda de les funcions específiques 

que els atorga la Llei, garanteix una cobertura de serveis de biblioteca 

pública equilibrada, harmònica i de qualitat, en un territori de desigual 

distribució poblacional com és Catalunya. Aquesta biblioteca central 

comarcal hauria de tenir en el cas de Girona 4.796 m2 de superfície amb 

una prestació de servei de 45 hores i un mínim de 110.623 documents. 

A més, Girona ha de comptar amb 4 Biblioteques Locals de 1.131 m2

cadascuna i una prestació de servei de 35 hores i un mínim de 18.437 

documents. 

Per tant, segons els estàndards del Mapa l’equipament bibliotecari de Girona 

hauria de tenir una superfície bibliotecària total de 9.320 m2 i un fons de 

184.371 documents. 

c. Museus 

La proposta del PECCat en l’àmbit dels museus difereix de la resta de tipologies 

d’equipaments, tant pel que fa a metodologia d’establiment de necessitats i dèficits 

com també de formulació de propostes i dotacions. 

Partint de la premissa, consensuada en el marc de la Junta de Museus de Catalunya, 

que la implantació d’aquests equipaments no es pot derivar únicament de criteris 
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objectius territorials i en termes de població servida, el PECCat no estableix dotacions 

predeterminades sinó que vincula l’existència i necessitat d’aquests equipaments a la 

distribució dels elements patrimonials i a la pròpia trajectòria de les institucions 

existents. Així doncs, no s’estableix cap estàndard d’aplicació directa per al cas de 

Girona. 

d. Espais escènics i musicals 

En l’àmbit de les arts escèniques i musicals el PECCat suposa el primer exercici de 

formalització d’un sistema d’ordenació d’aquest tipus d’equipaments públics a 

Catalunya. El pla estableix tres mòduls, dels quals a Girona li pertoca el d’Equipament 

escenicomusical local multifuncional (E3).

Equipament escenicomusical local multifuncional (E3): aquesta 

dotació planteja un complex escenicomusical local que pugui donar resposta 

de forma paral·lela a les necessitats d’una demanda de serveis culturals de 

proximitat i d’una oferta de centralitat amb un nivell notable 

d’especialització.

El PECCat planteja dues opcions dins d’aquest tipus d’equipaments: 

E3 (1): Un teatre de tipus frontal de 700 espectadors i sala 

de volum de únic de 300 espectadors, amb una superfície útil 

estimada de 4.265 m2.

E3 (2): Un teatre de tipus frontal de 800 espectadors i sala 

de volum de únic de 300 espectadors, amb una superfície útil 

estimada de 4.900 m2.

La decisió final està subjecta a l’opció dels propis municipis en funció de les 

dinàmiques locals i de centralitat, i atenent sempre als criteris de viabilitat.    
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e. Espais d’arts visuals 

En l’àmbit dels espais d’arts visuals el PECCat també suposa el primer exercici de 

planificació d’abast municipal. En aquest sentit, es planteja la implantació d’aquest 

tipus d’equipaments amb una doble finalitat: suplir les actuals necessitats 

infraestructurals d’espais expositius i possibilitar el desenvolupament de programes que 

abastin totes les possibilitats que suposen els processos creatius (creació, producció, 

exposició, documentació, educació, etc...). 

Pel que fa al seu programa funcional, els espais d’arts visuals es conceben com 

equipaments amb capacitat per acollir activitats de difusió de les arts visuals 

mitjançant la programació d’exposicions temporals; recursos comunicatius, d’educació i 

de recerca; activitats d’acció cultural comunitària, formació i debat; i àmbits de 

coordinació i gestió de l’equipament.    

Els estàndards s’estructuren en dos mòduls diferenciats: l’espai d’art multifuncional i el 

centre d’art bàsic. En termes d’assignació, a Girona li correspon: 

Centre d’art bàsic (AV2): Equipament especialitzat en arts visuals 

que compta amb una sala d’exposició central (200 m2), una sala 

polivalent –espai idoni per a reunions, presentacions, projeccions, 

etc.-, i tallers. La superfície útil estimada per aquesta tipus 

d’equipament és de 550 m2.

f. Centres culturals polivalents 

Els centres culturals polivalents són l’única tipologia d’equipament dins el PECCat que 

no respon a un mínim criteri d’especialització. Es conceben com infraestructures amb 

un alt grau de multifuncionalitat capaces d’acollir activitats de formació, foment de la 

creació, divulgació, difusió i contemplar la cessió d’espais a entitats i col·lectius, ja sigui 

de forma puntual o continuada. 
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El seu programa funcional contempla la realització d’activitats vinculades amb la 

dinamització cultural del municipi, la formació artística i d’àmbit relacional, el foment de 

la creació i la difusió, la divulgació cultural, la cessió d’espais i la coordinació de la 

programació de l’equipament. 

El PECCat contempla tres mòduls diferenciats de Centre Cultural (elemental, bàsic i 

ampliat), dels quals per dimensió poblacional a Girona li correspon: 

Xarxa Local (CCP3): en aquesta dotació el PECCat contempla 

l’opció de disposar de 4 centres culturals bàsics o 3 bàsics i 1 

ampliat, depenent de la realitat territorial del municipi i de l’aposta 

en les polítiques culturals i de proximitat.  

La tipologia bàsica dels Centres Culturals Polivalents consta d’una 

sala polivalent (342 m2), tallers i sales de reunions i entitats (222m2)

en un equipament amb una superfície útil estimada de 950 m2. Per 

altra banda, la tipologia ampliada compta amb una sala polivalent de 

388 m2 i superfície útil estimada de 1.220 m2.

Addicionalment, l’esquema del PECCat preveu que en els municipis 

de més de 100.000 habitants cal afegir una unitat de centre ampliat 

per cada 50.000 habitants o fracció, escenari en què es situarà 

Girona durant el període de desenvolupament del Pla (2010-2020).    

g. Equipaments de nova generació 

En el marc del PECCat s’ha desenvolupat una línia de treball per reflexionar i avançar 

en la conceptualització de fórmules d’equipaments culturals que per la seva 

singularitat, o especificitat, o per tractar-se de propostes pioneres, innovadores o amb 

un alt component d’anticipació. 
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Per tant, es tracta de models no estandarditzats que no permeten fer-ne una translació 

directa a la planificació del futur immediat i que, per tant, impossibiliten la realització 

d’assignacions a escala municipal.  
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3.2.2. Equipaments d’àmbit territorial intermedi

Els equipaments d’àmbits intermedis estan situats a cavall de l’àmbit local i el nacional. 

Per tant, es tracta d’equipaments que tenen un àmbit de referència clarament 

supralocal en la seva definició. Aquests equipaments formen estructures homogènies 

(com els arxius comarcals) o s’han implantat o s’estan creant en les demarcacions 

provincials o altres àmbits supracomarcals. Aquest grup més heterogeni estaria format 

pels centres d’arts escèniques i centres d’arts visuals, les biblioteques provincials, els 

serveis d’atenció als museus i les centrals de biblioteques.  

En el cas dels centres d’arts escèniques, corresponen als equipaments denominats 

centres de producció territorial del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 

Catalunya. Es tracta d’equipaments amb implantacions i abast de geometries variables; 

no obstant això, l’àmbit territorial de referència per a aquests equipaments, i en 

concret per als serveis d’atenció als museus i els centres d’arts escèniques i d’arts 

visuals, haurien de ser les vegueries, ja que aquestes unitats territorials constitueixen, 

amb els municipis, els àmbits necessaris de l’organització territorial de Catalunya 

segons l’Estatut de Catalunya de 2006.  

Per tant, aquest àmbit de les vegueries hauria de constituir l’àmbit de referència dels 

equipaments d’escala regional intermèdia. En aquests casos, els equipaments tendiran 

a finançar-se de manera paritària entre els ajuntaments i el Departament, no solament 

en la inversió sinó també en la despesa corrent, ja que, com en el cas dels 

equipaments de capçalera, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació també 

participa en els òrgans de gestió dels equipaments de la xarxa d’espais intermedis. 

Aquests equipaments no són objecte de regulació i dotació en el marc del PECCat en la 

mateixa escala que els equipaments culturals bàsics de titularitat municipal, ja que 

tenen la consideració d’equipaments singulars que no formen part de la lògica de la 

planificació bàsica. Tot i això, el PECCat sí que preveu dotacions a determinar dins els 

programes d’actuació del Pla. 
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En el cas de Girona, aquesta escala de planificació té afectació sobre la dotació final 

d’infraestructures culturals en algunes de les tipologies: 

Biblioteques: com s’ha fet referència, el Mapa de Lectura Pública de 

Catalunya inclou de forma complementària a la xarxa de biblioteques locals 

de proximitat, la necessitat que Girona disposi d’una Biblioteca Central 

Comarcal que desenvolupi al mateix temps les funcions de Biblioteca Central 

Urbana. Pel cas de Girona, la funció recau en l’equipament bibliotecari 

provincial (Biblioteca Pública de l’Estat a Girona). 

Arxius: la Llei 10/2001, d’arxius i documents, estableix (article 31) la 

obligatorietat de tenir arxiu per part de les diputacions provincials i en recull 

la seva inclusió dins el Sistema d’Arxius de Catalunya. 

Espais escenicomusicals: el Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema 

d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, fa referència al projecte del 

Centre d’Arts Escèniques de Salt-Girona, “El Canal”, d’orientació 

supramunicipal, que ha de contribuir a descentralitzar la producció pública, 

un equipament que tot i que té la seu física a Salt compta amb la 

participació i suport de l’Ajuntament de Girona.

Espais d’arts visuals: el PECCat fa referència al Bòlit, Centre d’Art 

Contemporani. Girona, que constituirà un equipament d’àmbit intermedi en 

l’àmbit de les arts visuals.  

Així mateix, el Decret 195/2010, de 14 de desembre, de la Xarxa Pública de 

Centres i Espais d’Arts Visuals, que constitueix un instrument complementari 

del PECCat, inclou en la seva disposició addicional quarta la inclusió del 

Bòlit. Centre d’Art Contemporani. Girona com a centre territorial d’arts 

visuals integrat a la xarxa, juntament amb l’ ACVic. Centre d’Arts 

Contemporànies, el Centre d’Art La Panera (Lleida), Can Xalant. Centre de 

Creació i Pensament Contemporani de Mataró, el Centre d’Art de Tarragona, 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 278

el Centre d’Art d’Amposta, Tecla Sala. Centre d’Art de l’Hospitalet i el 

Canòdrom. Centre d’Art Contemporani de Barcelona.   

Centres culturals polivalents: en aquest cas no es pot parlar en 

propietat d’un esquema d’equipaments d’àmbits intermedis, però en la 

hipòtesi d’un desenvolupament futur d’un esquema sistèmic d’aquest tipus 

d’equipaments, la Casa de Cultura de Girona es podria assimilar amb un 

centre d’àmbit territorial intermedi.

Serveis d’atenció als museus: en virtut del que estableix l’article 34.2 de 

la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus, els serveis d’atenció als 

museus s’han de crear amb l’objecte de garantir la conservació i la custòdia 

del patrimoni museístic i el dipòsit del material procedent de les 

intervencions arqueològiques i de donar suport tècnic als museus de 

Catalunya.

Girona disposa d’aquest servei, creat per Ordre de 10 de març de 1998, per 

la qual es crea el Servei d'Atenció als Museus de Girona.
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3.2.3. Diferencials en relació a la dotació actual 

Un cop presentada l’assignació d’equipaments que li correspon a Girona en virtut de 

l’esquema de planificació del PECCat, a continuació es procedeix a determinar quin és 

el grau de correspondència entre els estàndards i la dotació actual del municipi. Un 

exercici que servirà per determinar quins dèficits té el mapa d’equipaments de Girona 

avui en dia i, per tant, en quins camps cal actuar mitjançant nous equipaments. 

L’anàlisi es realitza de forma diferenciada utilitzant les categories d’equipaments del 

PECCat, determinant des del punt de vista estructural i constructiu si les superfícies i 

serveis actuals s’ajusten a la proposta d’estàndards. En aquest sentit, la comparativa 

d’espais segons mòduls s’ha basat fonamentalment en els usos actuals dels 

equipaments analitzats, de manera que: 

Els espais del Centre Cultural La Mercè s’analitzen de forma desagregada 

segons el seu ús preferent actual en matèria d’arts visuals, d’espai 

escenicomusical (auditori) i de centre cultural polivalent. 

No s’inclou en l’anàlisi el Cinema Truffaut, ja que es troba ubicat en un 

equipament (l’antic cinema Modern) que està pendent d’una rehabilitació 

integral per a incloure nous usos. 

Pel que fa a l’anàlisi de la infraestructura actual en matèria de centres 

culturals polivalents, es prenen com a referència el Centre Cultural La Mercè 

i el Mas Abella, que són els dos únics equipaments amb una clara orientació 

i especialització en l’àmbit de la cultura. En contraposició, no s’inclouen en 

l’anàlisi els set centres cívics de la ciutat, que si bé acullen alguns usos i 

activitats formatives i associatives d’àmbit cultural de proximitat, 

constitueixen una estructura de xarxa consolidada que dista de la tipologia 

de CCP que inclou el PECCat.       
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a. Arxius 

L’Arxiu Municipal de Girona, format per l’Arxiu Administratiu i l’Arxiu Històric, disposa en 

conjunt d’una superfície de servei que s’ajusta als paràmetres inclosos al 

PECCat. Per tant, no existeixen dèficits en aquest sentit en virtut de l’esquema 

d’estàndards. No obstant, el volum de fons de què disposa l’Arxiu Històric i el 

fet que comparteixi equipament amb el Museu d’Història de la Ciutat, fa 

necessari pensar en un nou emplaçament per al servei o en l’externalització 

física de part del fons en d’altres espais.     

b. Biblioteques 

En matèria de biblioteques, Girona no disposa d’una xarxa que englobi la Biblioteca 

Pública i les biblioteques de proximitat. No obstant, el Servei Municipal de Biblioteques 

de Girona agrupa de forma conjunta les quatre biblioteques municipals i els dos punts 

de lectura que també depenen de l’Ajuntament de Girona (Torre Gironella i Sant 

Narcís) i constitueix una estructura útil de gestió i servei. 

La Biblioteca Pública de Girona és la que hauria d’exercir de biblioteca central 

urbana (BCU) i desenvolupar la funció de coordinació i impuls que li pertoca d’acord 

amb el que preveu la Llei de Biblioteques. Actualment, però, no exerceix aquesta funció 

i disposa d’una superfície de programa de tan sols 2.029 m2, enfront els 

4.796 que comprèn el Mapa de Lectura Pública (MLP).

Pel que fa als equipaments bibliotecaris de proximitat, la dimensió de les 

infraestructures actuals és inferior a la del programa comarcal del MLP en tots els 

casos. Així, la xarxa de biblioteques de proximitat s’ajusta en termes d’unitats 

de servei (4 biblioteques), però en tots els casos disposen d’una superfície 

menor a l’estàndard per aquest tipus d’equipaments.  

No obstant, cal tenir present tres elements que condicionen aquesta realitat: D’una 

banda, el model d’estructura bibliotecària de proximitat de la ciutat, que aposta per la 

ubicació d’aquest tipus de servei sota la fórmula dels complexos d’equipaments, que 
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acullen també altres usos i els serveis de proximitat dels centres cívics (vegeu el punt 

3.4.2).

D’altra banda, cal tenir present que l’actual xarxa de biblioteques municipals va ser 

projectada en base als estàndards previs a l’aprovació de l’actual Mapa de Lectura 

Pública. En aquest sentit, existeix encara un marge temporal per a l’adaptació de les 

infraestructures al nou marc de planificació. 

Finalment, en el moment de redacció del present document ja s’han iniciat les obres de 

construcció de la nova Biblioteca Pública de Girona, disposarà d’una superfície 

bibliotecària de 7.121 m2. Per tant, quan aquest nou equipament sigui realitat, donarà 

ple compliment als estàndards del Mapa de Lectura Pública i desenvoluparà les 

funcions de biblioteca central comarcal i urbana.    

Taula 9. Situació actual en relació a l’estàndard de superfície bibliotecària de Girona.

Equipament Tipologia
Superfície
estàndard

(m2)

Superfície
actual
(m2)

Saldo
(m2)

Biblioteca Pública de Girona BCC i BCU 4.796 2.029 -2.767

Biblioteca Ernest Lluch Biblioteca Local 1.131 603,49 -527,51

Biblioteca Just M. Casero Biblioteca Local 1.131 608,16 -522,84

Biblioteca Salvador Allende Biblioteca Local 1.131 288,91 -842,09

Biblioteca Antònia Adroher Biblioteca Local 1.131 709,30 -421,70

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Lectura Pública de Catalunya. 

c. Espais escènics i musicals 

Tal i com s’ha fet referència al llarg de l’anàlisi, Girona compta amb una xarxa 

d’equipaments culturals rica en espais escènics i musicals de diversos formats. Així ho 

corrobora la comparativa realitzada entre la situació actual i l’estàndard E3(2), que 

posa de manifest que Girona té una dotació molt superior a la de l’esquema del 

PECCat.
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En aquest sentit, l’Auditori-Palau de Congressos (9.057,21 m2 útils), el Teatre Municipal 

(4.648 m2 útils), l’auditori del Centre Cultural La Mercè (479,5 m2 útils) i el teatre del 

centre cívic Sant Narcís (607,5 m2 útils) constitueixen una bateria d’espais per a usos 

escènics i musicals de configuracions i formats diversos, que: 

Des del punt de vista de la superfície d’infraestructura, superen en 9.892 

m2 les dimensions útils de l’estàndard E3(2). 

Des del punt de vista del format i aforament, compten amb sales de 

gran format (sala simfònica de l’Auditori i Teatre Municipal), de format 

mitjà (sala de cambra de l’Auditori i auditori del Centre Cultural La Mercè) i 

de petit format (Teatre del centre cívic de Sant Narcís). Així mateix, tant 

l’Auditori com el Teatre Municipal compten amb sales d’assaig o espais 

polivalents auxiliars en correspondència amb l’esquema funcional 

de l’estàndard E3(2). 

Des del punt de vista de la polivalència i l’adequació tècnica, l’Auditori de 

Girona disposa d’un equipament privilegiat i especialitzat per a la 

realització d’audicions musicals o actes de tipus congressual,

mentre que el Teatre Municipal és un equipament amb una dotació 

especialitzada per a la realització d’espectacles escènics amb 

configuració frontal.

Tant l’auditori del centre cultural La Mercè com el teatre del centre cívic 

Sant Narcís permeten completar l’esquema d’espais gràcies a la seva 

polivalència i possibilitat de canvi de configuració de la ubicació 

del públic.

No obstant, Girona no disposa avui en dia de cap espai especialitzat 

de mitjà format amb estructura de sala diàfana adequat per a la 

programació de música moderna, de manera que existeix un dèficit 

en aquest sentit.   



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 283

Figura 6. Esquema funcional de l’estàndard E3(2) i de la dotació actual.
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Font: Elaboració pròpia. 
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d. Espais d’arts visuals 

Les sales d’exposicions del Bòlit (Capella de Sant Nicolau i La Rambla - Dadespai) són 

els únics espais municipals d’arts visuals especialitzats de Girona. Les seves 

característiques en relació a l’estàndard AV2 (la configuració que li correspon a Girona) 

posa de manifest que: 

L’equipament disposa d’una superfície expositiva i un espai 

polivalent (sales d’actes del CC La Mercè) que s’adequa al mínim 

establert per l’estàndard. 

Que, en canvi, els dos espais expositius presenten dèficits en espais de 

magatzem, coordinació i comunicació. En aquest sentit, cal tenir 

present que bona part dels usos del Centre Cultural La Mercè 

desenvolupen aquestes funcions amb una dotació d’espais molt 

superior a la de l’estàndard AV2, de manera que no es pot considerar 

que existeixi un dèficit en termes globals.

En termes generals, els espais existents s’adeqüen (de forma 

desagregada) al mòdul AV2. No obstant, existeix la necessitat d’una 

nova infraestructura capaç de desenvolupar la funció d’equipament 

d’arts visuals d’àmbit territorial intermedi. Un dèficit que es 

solucionarà un cop el nou edifici del Bòlit sigui una realitat.   
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Figura 6. Esquema funcional de l’estàndard AV2 i de la dotació actual.

Font: Elaboració pròpia. 
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e. Centres culturals polivalents 

En matèria de centres culturals polivalents, la dotació d’equipaments municipals 

existents avui en dia a la ciutat que desenvolupin les funcions de dinamització cultural 

de proximitat és extensa i disposa d’una orientació especialitzada: 

El Mas Abella (708 m2) funciona com l’equipament de referència en 

matèria de cultura popular i tradicional. 

El Centre Cultural La Mercè (3.000 m2), és l’equipament de referència en 

divulgació cultural i cultura contemporània. 

Complementàriament, la xarxa de centres cívics desenvolupa una 

important tasca de suport associatiu i de desenvolupament de serveis 

formatius i artístics de proximitat, que complementen l’oferta dels 

equipaments de centralitat. 

En termes generals, i tot i que la dotació quantitativa d’espais sobrepassa el 

mòdul previst per Girona en matèria de centres culturals polivalents i per 

tant no existeixen dèficits directament reconeguts, cal tenir present l’aposta 

per la descentralització desenvolupada per l’Ajuntament en el camp dels 

centres cívics i de les biblioteques (vegeu el punt 3.4.2) que fa necessàries 

noves instal·lacions en nuclis poblacionals que avui en dia no tenen 

equipaments bàsics d’aquest tipus en un entorn de proximitat. 
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3.3. Altres accions de planificació 

De forma prèvia a l’establiment del pla d’actuació en matèria d’equipaments culturals a 

Girona, resulta necessari incorporar a la mirada analítica del PLEC totes aquelles 

iniciatives de planificació prèvies que el municipi ha emprès i que tenen afectació 

directa sobre l’àmbit de les instal·lacions i els serveis culturals. 

En aquest sentit, convé tenir en compte tres plans que determinen i condicionen les 

possibilitats d’actuació de futur:    

3.3.1. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al quinquenni 2008-2012 

(Decret 245/2007) comprèn per al municipi de Girona les següents actuacions: 

Taula 12. Actuacions a Girona en l’àmbit dels equipaments culturals dins el quinquenni 2008-
2012 del PUOSC.

Any Actuació Pressupost
(euros)

Import 
subvenció

%
subvenció

2008 Replantejament de la dimensió de la 
biblioteca de Taialà 1.026.641,90 100.000,00 9,7%

2009 Biblioteca Salvador Allende 1.370.259,17 315.000,00 23,0%

2011 Centre Cultural i social La Marfà 3.914.398,49 981.171,06 25,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de la planificació quinquennal a 7 de juliol de 2010. 

A data actual, totes les actuacions esmentades s’han executat o es troben en procés, 

de manera que no existeix cap altra partida inclosa dins el PUOSC pendent d’execució. 

No obstant, cal tenir present que la formulació del Pla per als quinquennis 2013-2017 i 

2018-2022 forma part del marc temporal d’aplicació del PECCat i del PLEC i que, per 
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tant, el PUOSC pot ser un àmbit de desenvolupament econòmic d’algunes de les 

accions que s’hi contemplen.



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
3. Els equipaments culturals de Girona 

ICC consultors 290

3.3.2. Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)

L’Ajuntament de Girona va aprovar, l’any 2002, el Pla General d’Ordenació Urbana 

(PGOU) del municipi, que ha tingut algunes modificacions puntuals durant els darrers 

anys i que va ser revisat l’any 2006. El pla classifica els sectors de desenvolupament en 

sòl urbà i compren la redacció de 16 Plans de Millora Urbana (PMU). 

El PGOU delimita el sòl urbanitzable en diferents sectors de desenvolupament, amb 

una reserva total de sòl públic de 131.323 m2 per equipaments: 

Taula 13. Reserva de sòl urbanitzable per sectors de desenvolupament. PGOU de Girona.

Plans de millora urbana (PMU) Superfície pla 
(m2)

Reserva per sòl 
públic
(m2)

PMU Illa Formentera 1 12.550 5.625

PMU Illa Formentera 2 5.398 2.429

PMU L’Aurora - -

PMU Del Cerdà 1.955 513

PMU Torre de Sant Narcís 32.346 180

PMU Polvorins 13.748 -

PMU Travessia de Santa Eugènia 3.634 -

PMU Masó-Valentí 5.010 2.062

PMU Santa Caterina 9.761 9.574

PMU Les Casernes 7.298 7.298

PMU Estació de Mercaderies 194.835 77.934

PMU Carrer Aragó 2.852 506

PMU Carrer Barcelona 55.506 22.202

PMU La Presó 4.862 2.188

PMU Sistema Ferroviari - -

PMU Mercat de Santa Eugènia 1.160 812,35

TOTAL 350.915 131.323

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. 
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D’altra banda, una mirada atenent a la situació actual, prenent en consideració aquells 

equipaments o equipaments culturals en sòl urbanitzable segons el PGOU (2002) que 

en l’actualitat estan lliures (no ocupats per cap construcció o amb llicències d’obres en 

curs), posa de manifest que Girona compta amb una reserva de sòl per equipaments 

de 96.532, 89 m2.

Taula 14. Reserva de sòl urbanitzable per equipaments. Situació actual.

Sector Sòl lliure per 
equipaments  (m2)

SU Sector Accés Nord 2.856,23

SU Sector Pla de Baix de Domeny 16.945,67

Sector Vilablareix 8.325,61

Sector Torre Rafaela 5.696,03

Sector Mas Masó 30.183,35

ARE Mas Marroc15 32.526,00

Total 96.532,89

Font: Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT). Ajuntament de Girona. 

15 Zona ARE (Àrees Residencials Estratègiques) amb la previsió de sòl per equipament però encara no projectada 
exactament  la seva localització. Inclou equipaments més espais lliures. 
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Figura 7. Reserves de sòl per a equipaments.

Font: Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT). Ajuntament de Girona. 
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3.3.3. Pla Estratègic de Cultura de Girona

Com s’ha fet esment al punt 2.2.1, l’Ajuntament de Girona ha elaborat l’any 2010, en 

col·laboració amb els agents culturals de la ciutat i amb la participació de la ciutadania, 

el Pla Estratègic de Cultura de Girona, que constitueix un nou marc de planificació per 

al sector de la cultura de la ciutat. 

En l’àmbit dels equipaments, l’estratègia del pla inclou programes i actuacions per 

possibilitar que des de les infraestructures culturals sigui possible avançar cap al model 

de ciutat que Girona persegueix. Certament, el pla d’actuació del PLEC no pot 

desvincular-se del marc de referència que suposa el Pla Estratègic per al futur cultural 

de la ciutat. Així doncs, a continuació es reprodueixen les actuacions que el pla 

incorpora i que cal tenir en compte en matèria d’equipaments, la primera de les quals 

és la pròpia elaboració del propi PLEC: 

Finalitzar el Pla local d’equipaments i validar-lo amb el PECCat: s’haurà 

d’actualitzar periòdicament l’inventari d’equipaments i apostar per un manteniment 

regular dels edificis culturals i de les instal·lacions per tal que permetin 

desenvolupar un treball cultural de qualitat. 

Parc Cultural del Migdia: creació d’un nou pol cultural de centralitat a l’Eixample 

Sud, mitjançant la construcció de dos nous equipaments: l’obertura del Bòlit i el 

trasllat de la Biblioteca Pública. Amb aquesta actuació es crearà un nou pol 

d’activitat cultural que ha de generar nous fluxos en la dinàmica social de Girona. 

És un pas important per passar de la concentració d’oferta al Barri Vell a una 

concepció territorial més descentralitzada i en forma de xarxa. Entre els dos nous 

equipaments se sumaran més de 10.600 m2 destinats a la cultura (8.000 la 

Biblioteca i 2.600 el Bòlit) i, per tant, suposaran una important concentració d’oferta 

cultural.

Nou Centre Cultural i social de La Marfà: impuls i dinamització de La Marfà

com a centre cultural polivalent de referència a la ciutat, no només per al seu 

àmbit immediat d’influència, actuant com un nou punt de centralitat de ciutat al 

barri de Santa Eugènia. El nou equipament, de 3.000 m2, ha de combinar els 

serveis de proximitat (trasllat de la Biblioteca Salvador Allende, espais per a 
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entitats, etc.) amb altres que tenen una dimensió de ciutat (bucs d’assaig, espai 

patrimonial, exposicions i activitats a la sala polivalent, etc.). Un cop construït 

l’equipament cal fer-ne una gestió àgil que el dinamitzi com a nou equipament 

cultural de referència per a la ciutat. 

Nova Casa de Cultura: la Casa de Cultura de Girona té un important projecte 

de remodelació amb una intervenció integral en tot l’edifici i l’ampliació d’espais. 

El nou equipament comptarà amb una superfície útil de 12.103 m2 i acollirà els 

projectes i serveis que actualment ja funcionen a l’equipament però millorarà i 

ampliarà les condicions amb nous espais formatius, un espai escènic i musical, una 

sala d’exposicions de 1.180 m2, la biblioteca i l’arxiu, entre d’altres. 

Rehabilitació de l’antic Cinema Modern: rehabilitació de l’equipament amb 

l’ampliació del Cinema Truffaut i amb nous usos culturals, una actuació que 

ha de fomentar la revitalització del Barri Vell.  

Remodelació i ampliació del Museu d’Història de la Ciutat: tant pel que fa a 

l’edifici com al contingut de les sales i, per tant, del seu discurs museològic. 

Respecte a la infraestructura, calen millores clares en la seva accessibilitat i 

en la comoditat en el seu ús. Sobre el discurs, cal repensar com es presenta la 

història de la ciutat, incorporant a aquesta explicació la pròpia ciutat i els seus 

elements patrimonials. El museu ha de ser un agent dinàmic i dinamitzador, una 

porta d’entrada a un discurs que es completa entre el museu i els elements 

patrimonials de la ciutat (entre els quals cal incorporar el Refugi antiaeri i l’espai 

d’arqueologia industrial de La Marfà). 

Ampliar l’Arxiu Històric Municipal: l’arxiu i el museu municipals comparteixen 

un edifici de tal forma que tots dos equipaments tenen dificultats espaials que 

s’han de resoldre en el futur. Caldrà aprofitar al màxim els espais existents de 

l’edifici pendents de rehabilitar, reforçar la complementarietat i ús comú d’alguns 

espais o cercar localitzacions exteriors per encabir determinats usos, d’un o altre o 

de tots dos. 

Trasllat de l’Arxiu Provincial: està previst el trasllat d’aquest equipament a un 

nou edifici projectat a Fontajau. 
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GironaMuseus: el treball conjunt i la coordinació entre els diferents museus de 

Girona sota el paraigua de GironaMuseus s’ha de mantenir i potenciar (...) 

GironaMuseus ha de permetre afrontar les necessitats de forma conjunta com ara: 

magatzem conjunt per a les col·leccions dels museus, difusió, serveis 

educatius, gestió conjunta de fons, catalogació, etc.  

Pla de Biblioteques: està projectat el trasllat de les biblioteques Salvador Allende 

al Centre Cultural i Social La Marfà i de la Biblioteca Ernest Lluch a la Casa de 

Cultura, un cop aquests equipaments hagin completat les respectives reformes, 

també està projectada la nova Biblioteca Pública. Actualment s’està elaborant el Pla 

Municipal de Biblioteques i per a la planificació de futur caldrà elaborar el Pla de 

Biblioteques de l’àrea metropolitana a través del qual es podran definir les 

estratègies de coordinació i de desenvolupament dels equipaments bibliotecaris. A 

més, el Pla també definirà els requisits mínims i de localització dels punts de 

lectura.

Suport a la creació artística en l’àmbit de la música: (...) estudiar la 

construcció d’un equipament musical de mitjà format o un equipament capaç 

d’acollir també els grans concerts comercials en gira.

Arquitectura, patrimoni i creació: finalitzar les obres de rehabilitació i 

adequació de la Casa Masó i impulsar i potenciar la Fundació Rafel Masó com a 

nou centre expositiu, de recerca i divulgació en relació al patrimoni arquitectònic 

contemporani de la ciutat. 

Cultura tradicional i popular: (...) Mantenir Mas Abella com a seu de les 

principals entitats i com equipament vinculat a la cultura tradicional i popular. 
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3.4. Dèficits, necessitats i oportunitats 

3.4.1. Dèficits 

Els dèficits que es contemplen a continuació provenen de dues fonts diferents:  

Els que deriven de la confrontació de l’assignació dotacional que fixa el PECCat 

per a Girona i el mapa actual d’equipaments del municipi. 

Els que deriven de l’anàlisi tècnic fet en procés d’elaboració del PLEC, que 

tenen a veure amb la singularitat del municipi i l’estat actual dels seus 

equipaments culturals.  

A continuació es presenten els dèficits detectats en cadascuna d’aquestes dues 

mirades a la realitat dels equipaments culturals de Girona, als que el pla d’actuació del 

PLEC ha de donar resposta: 
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a. Dèficits en l’ajustament als estàndards del PECCat 

La comparativa realitzada entre l’assignació que li correspon a Girona en virtut de 

l’esquema de planificació del PECCat i la dotació actual del municipi ha permès detectar 

els dèficits en equipaments culturals existents a la ciutat avui en dia: 

La dotació en espais d’arxius s’adequa als estàndards.

La ciutat disposa d’un important dèficit en estructura bibliotecària, que té dos 

elements explicatius:

La dotació que li correspon a Girona en matèria de BCC (i BCU) és 

de 4.796 m2. La Biblioteca Pública de Girona actualment no fa 

aquesta funció i té un dèficit de 2.767 m2. No obstant, el nou 

equipament serà de 7.055 m2 i, per tant, superarà en escreix la 

dotació de programa del Mapa de Lectura Pública, de manera que 

l’actuació resoldrà el dèficit existent. 

En matèria de biblioteques locals, cap de les quatre biblioteques 

existents actualment assoleix la dimensió establerta pel Mapa (1.131 

m2).

Per tant, cal planificar actuacions que contribueixin a adaptar l’estructura 

bibliotecària de la ciutat als paràmetres del marc de planificació del Mapa, entenent 

que Girona disposa d’elements singulars que n’exigeixen una modulació.    

Els equipaments escenicomusicals superen en 9.892 m2 l’estàndard 

corresponent E3(2), tot i que no existeix cap espai adequat per a concerts 

de música moderna a peu dret.

En matèria d’arts visuals, s’acompleix amb els requisits espacials i 

funcionals de l’estàndard AV2. No obstant, la ciutat té un dèficit 
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d’equipament adequat en virtut de les necessitats d’un centre d’arts 

visuals d’àmbit territorial intermedi (Bòlit).

Els espais assimilables als centres culturals polivalents superen la dotació 

estàndard de l’esquema del PECCat. No obstant, existeixen dèficits des del 

punt de vista de la distribució territorial al Barri Vell i a Santa Eugènia.
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b. Dèficits fruit de l’anàlisi tècnic fet pel PLEC 

Paral·lelament a la determinació de les dotacions necessàries per a l’acompliment del 

PECCat, l’anàlisi tècnic realitzat als equipaments públics de Girona ha posat de 

manifest altres dèficits de les instal·lacions actuals que cal tenir en compte per a la 

definició de l’estratègia de futur: 

Arxiu Municipal de Girona 

Accessibilitat: L’accés a l’equipament des de la Placeta de l’Institut Vell no està 

adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. 

Arxiu Històric de Girona 

Seguretat: La instal·lació elèctrica és antiga, caldria una revisió i reformar-ne la 

potència. Així mateix, el mal estat de la façana provoca esporàdicament petits 

despreniments. 

Climatització: no es disposa de climatització als dipòsits i la calefacció no arriba 

correctament als espais comuns de sala d’actes i despatxos d’entitats. 

Espais: atesa la mancança d’espais s’han ocupat espais de pas per a ús d’oficines o 

de dipòsits. 

Accessibilitat: no compta amb accés per a persones amb mobilitat reduïda i els 

ascensors no arriben al nivell del carrer. L’entrada al centre s’ha de fer per una 

escala molt inclinada. 

Biblioteca Just M. Casero 

Seguretat: La instal·lació elèctrica té una potencia insuficient per l’activitat i els 

usos de l’equipament. Així mateix, una de les sortides d’emergència de 

l’equipament dóna a una zona enjardinada el paviment de la qual (de formigó amb 

forats per deixar créixer la gespa) dificultaria l’evacuació. 
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Manteniment: El sistema de calefacció de l’equipament no funciona correctament 

impedint l’adequada aclimatació dels espais, especialment el de la sala polivalent. 

Així mateix, hi ha humitats i filtracions per resoldre. 

Biblioteca Salvador Allende 

Seguretat: La instal·lació elèctrica té una potencia insuficient per l’activitat i els 

usos de l’equipament. 

Manteniment: Els aparells de climatització són insuficients per escalfar tot el 

recinte.

Accessibilitat: Hi ha barreres arquitectòniques a l’entrada, dificultant l’accés a 

persones amb mobilitat reduïda. 

Biblioteca Antònia Adroher 

Seguretat: La instal·lació elèctrica té una potencia insuficient per a l’activitat i els 

usos de l’equipament. Les sortides d’emergència no estan senyalitzades, està en 

tràmit el projecte per adequar-les a la normativa.

Manteniment: Així mateix, hi ha humitats i filtracions per resoldre.

Biblioteca Ernest Lluch 

Seguretat: La instal·lació elèctrica té una potencia insuficient per a l’activitat i els 

usos de l’equipament.  

Espais: La zona infantil no està aïllada acústicament.  

Ventilació: Hi ha problemes de ventilació degut a la reduïda dimensió de les 

finestres.

Biblioteca Pública de Girona 

Espai: Els espais públics són totalment insuficients per a una biblioteca pública 

d’aquestes característiques i funcions.  
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Bòlit_LaRambla

Seguretat: La instal·lació elèctrica té una potencia insuficient per a l’activitat i els 

usos de l’equipament. No es disposa de sortides d’emergència i el sistema 

antiincendis és insuficient. 

Accessibilitat: hi ha dos graons a l’entrada principal sense sistema d’accessibilitat 

per a persones amb mobilitat reduïda.  

Bòlit_SantNicolau

Seguretat: La capella, on s’hi ubica l’espai expositiu, no disposa de mesures 

antiincendis. 

Accessibilitat: L’accés a la cripta no està adaptat per a persones amb mobilitat 

reduïda. Tot i això, es valora que no hi ha una solució desitjable atès que, per les 

casuístiques de l’espai patrimonial, no és possible realitzar una adaptació que no 

suposi malmetre l’edifici. 

Casa de Cultura de Girona 

Seguretat: Ni hi ha suficients sortides d’emergència i hi ha espais sense sistema 

antiincendis.

Instal·lació elèctrica: la instal·lació és antiga i insuficient per a algunes activitats 

escèniques, que han de contractar suplements. 

Accés: caldria replantejar els circuits d’accés als espais per fer-los més raonables. 

Accessibilitat: l’ascensor instal·lat el 2009 ha permès superar moltes dificultats 

d’accessibilitat, però queden alguns espais sense accés per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

Centre Cultural La Mercè 

Seguretat: La instal·lació elèctrica té una potencia insuficient per a l’activitat i els 

usos de l’equipament. No es disposa de sortides d’emergència arreu, tot i que 

estan projectades. 
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Accessibilitat: Parcialment adaptat. 

Teatre Municipal de Girona 

Seguretat: En aquest moments, i degut a les obres del pàrking de la plaça Pallol, 

les portes que donen a la mateixa, estan clausurades però s’ha aprovat un pla de 

sortida provisional mentre duren les obres del pàrking. 

Manteniment: Està pendent la revisió de la pintura ornamental de la platea del 

teatre, ja que hi ha un informe tècnic on s’estima la necessitat d’una revisió de la 

qualitat de la pintura dels daurats utilitzada en la reforma. 

Cinema Truffaut 

Manteniment: La conservació de l’equipament presenta alguns dèficits degut a la 

seva antiguitat.  

Centre cívic Onyar 

Entorn: resta pendent d’adequació. 

Centre cívic de Pedret 

Espais: La superfície es considera insuficient per a l’ús que se’n fa.  

Centre cívic de Santa Eugènia 

Espais: La superfície es considera insuficient per a l’ús que se’n fa.  

Centre cívic Pla de Palau 

Espais: La superfície es considera insuficient per l’ús que se’n fa. 
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Mas Abella 

Sistema antiincendis: Resta pendent realitzar-ne la instal·lació. 

Accessibilitat: No hi ha ascensor. 

L’Estació Espai Jove 

Accessibilitat: L’equipament té dèficits en senyalització. 

Manteniment: La climatització i ventilació de la planta soterrani és insuficient.  

Centre Bonastruc Ça Porta 

Seguretat: Les sortides d’emergència són insuficients. 

Manteniment: La climatització és exclusiva de la zona de despatxos i recepció. 

Museu d’Història de la Ciutat de Girona 

Seguretat: La instal·lació elèctrica està compartida amb l’Arxiu Històric. Està 

pendent legalitzar el projecte elèctric. Les sortides d’emergència són insuficients. 

Manteniment: Té una climatització parcial, hi ha zones climatitzades (oficines) i 

altres que no ho són. 

Accessibilitat: L’edifici té un ascensor compartit amb l’Arxiu Històric tot i que només 

s’utilitza des de l’arxiu. El Museu, doncs, té els recorreguts supeditats a escales 

entre nivells. 

Refugi antiaeri 

Instal·lació elèctrica: Instal·lació molt precària, va ser reformada fa 10 anys. 

Sortides d’emergència: No n’hi ha. 

Sistema antiincendis: Només hi ha enllumenat d’emergència.
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Museu d’Art de Girona

Climatització: no es pot dur a terme el control climàtic de les col·leccions, tant de 

les sales d’exposició permanent com les dels magatzems.

Seguretat: Pel que fa a les sortides d’emergència, i tot i que l’edifici està dotat de 

plans d’evacuació i es fan simulacres periòdicament, la seguretat en general es 

difícil de gestionar donada la complexitat de l’edifici. Pel que fa al sistema 

antiincendis, caldria poder dotar parts del recorregut amb sistemes talla focs. Això 

no obstant requereix un projectes arquitectònic del Palau i de Can Falló que 

haurien de formar part d’un projecte mes general de reforma de tot l’edifici.

Espai de magatzem: no hi ha espai suficient per emmagatzemar les obres.
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3.4.2. Necessitats específiques fruit de les 

singularitats de Girona 

Hi ha diferents elements que caracteritzen la realitat cultural de Girona que la fan 

singular i que cal tenir en consideració en la planificació d’equipaments culturals. De 

tots aquests elements se’n fa referència en el Pla Estratègic de Cultura i són 

determinants en la política cultural tant pel que fa a la programació com a la dotació 

d’infraestructures: 

a. Realitat metropolitana 

El primer d’aquests elements és la necessària mirada metropolitana. En efecte, la ciutat 

té uns límits administratius, però les dinàmiques culturals els sobrepassen de forma 

clara. En aquest sentit, en la planificació d’equipaments cal tenir present el paper que 

estan desenvolupant infraestructures situades en municipis de l’entorn urbà de Girona.  

Un dels exemples més clars el trobem a Salt. En aquest municipi veí, amb continuïtat 

urbana, es troben equipaments de referència com ara el nou centre de creació d’arts 

escèniques El Canal, en el qual participa de forma important l’Ajuntament de Girona. 

També a Salt hi ha un equipament de referència en l’àmbit musical: la Mirona. Aquest 

equipament municipal, de gestió privada, és la seu de la Casa de la Música Popular 

(participada a parts iguals per La Mirona, La Diputació de Girona i el Departament de 

Cultura) i s’ha consolidat com a referent de la música moderna en directe.  

També cal fer esment al paper que té Celrà en la mapificació d’equipaments vinculats a 

les arts escèniques i, en concret a la Dansa. En aquest municipi, a més de l’Animal a 

l’Esquena, un espai de creació de referència en dansa contemporània, hi ha l’Escola 

Municipal de Dansa de Celrà, la principal oferta formativa en aquesta disciplina artística 

de l’àrea urbana.  

Igualment, en aquest marc cal tenir presents els nous equipaments escènics que s’han 

posat en funcionament recentment: Teatre Ateneu de Celrà (Celrà - públic); La Pineda 
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(Sant Gregori – públic); Teatre del Centre Cívic La Sitja (Fornells de la Selva - públic); 

Teatre de Bescanó (Bescanó – públic). 

Finalment, cal considerar el treball i la projecció metropolitana que desenvolupa la 

xarxa de biblioteques. En aquest sentit, des de fa cinc anys s’ha establert una 

coordinació tècnica entre les biblioteques de l’àrea metropolitana (Girona, Salt i Sarrià 

de Ter), que reforça i consolida aquest paper i que pot constituir un embrió d’un òrgan 

o servei metropolità de biblioteques.      

b. Estructura urbana i aposta per la descentralització 

La segona de les singularitats a tenir present en la planificació d’equipaments és 

l’estructura urbana de Girona. Una estructura que mostra diferents nuclis de població 

en el territori i a la qual s’ha dotat d’equipaments de proximitat, amb centres cívics i 

biblioteques repartits pels diferents barris de la ciutat. 

Precisament, l’aposta per la creació d’equipaments de proximitat i la descentralització 

de la infraestructura bibliotecària de la ciutat ha permès desenvolupar complexos 

d’equipaments que integren en un mateix edifici el servei de préstec i consulta 

bibliotecària i la generació d’un programa de recursos i serveis culturals per a la 

ciutadania i les entitats. Tot i que amb configuracions i matisos diferenciats, aquest és 

el cas dels edificis compartits següents: centre cívic de Pla de Palau i biblioteca Ernest 

Lluch, centre cívic Pont Major i biblioteca Just M. Casero, centre cívic del Ter i 

biblioteca Antònia Adroher i centre cívic de Sant Narcís i punt de lectura Sant Narcís. 

Per tant, aquesta és una política de descentralització que disposa d’un important 

bagatge i que cal seguir potenciant mitjançant nous equipaments culturals de 

proximitat amb la voluntat de generar noves centralitats de ciutat i nous pols culturals, 

que reforcin la imatge de ciutat amb serveis descentralitzats per tot el territori. 

Des del punt de vista dels dèficits existents, l’aposta per a la generació de serveis 

culturals en equipaments de proximitat fa que sigui necessari replantejar els esquemes 

de planificació en matèria de biblioteques i centres culturals polivalents: 
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En l’àmbit bibliotecari, la xarxa actual de biblioteques i punts de lectura disposa 

d’un dèficit de superfície respecte al Mapa de Lectura Pública, que resulta més 

factible solucionar mitjançant la creació de nous equipaments bibliotecaris en els 

barris que no disposen d’instal·lacions d’aquest tipus, que no pas per via de 

l’ampliació dels equipaments existents. 

De la mateixa manera, en l’àmbit dels centres culturals de proximitat, l’aposta per 

la descentralització fa necessari plantejar nous espais per a l’activitat cultural i 

associativa de tipus bàsic en aquells sectors de Girona que actualment no tenen un 

centre cívic de referència. 

c. La importància del patrimoni 

Finalment, la tercera de les singularitats remarcables i a tenir en compte en la 

planificació dels equipaments és la importància que té el patrimoni per a la ciutat. 

Aquesta ha estat una qüestió treballada des de l’Ajuntament i altres administracions 

presents a la ciutat i ha donat com a resultat la possibilitat d’oferir una lectura molt 

completa del passat amb els diferents accents i possibles mirades. Igualment, però hi 

ha elements sobre els que cal seguir treballant com ara el patrimoni industrial, 

l’arquitectura noucentista o la necessitat de millora d’algunes de les infraestructures 

actuals per tal que aquesta lectura quedi complerta.
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3.4.3. Espais amb potencials usos culturals 

De forma complementària a l’anàlisi dels equipaments culturals existents i projectats a 

Girona, s’han volgut incloure dins la mirada del PLEC altres instal·lacions i equipaments 

municipals que avui en dia acullen usos culturals que estan pendents de ser reubicats 

en d’altres instal·lacions i que, per tant, no tenen un ús definit de futur. 

En aquest sentit existeixen tres equipaments que per les seves característiques tenen 

potencialitats per acollir nous usos culturals en un escenari de futur i que cal 

considerar: 

Edifici de l’Arxiu Històric Provincial: el futur trasllat del servei de l’arxiu 

al nou equipament que el Ministeri de Cultura ha de construir al barri de 

Fontajau deixarà sense ús l’actual equipament de l’antic convent de les 

carmelites descalces, al Barri Vell, amb una superfície total de 4.200 m2.

Edifici de la biblioteca municipal Salvador Allende: el trasllat de la 

biblioteca Salvador Allende al nou centre cultural de La Marfà un cop s’hagi 

culminat el procés de rehabilitació de la fàbrica (en curs) deixarà sense un 

ús definit l’actual infraestructura d’una sola planta de 289 m2 al barri de 

Santa Eugènia. 

Espais de la biblioteca municipal Ernest Lluch: els espais que 

actualment ocupa la biblioteca Ernest Lluch (603,49 m2) a l’equipament del 

centre cívic Pla de Palau quedaran disponibles un cop es completi el trasllat 

projectat del servei bibliotecari a la reformada Casa de Cultura de la 

Diputació de Girona.   
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4. PLA D’ACTUACIÓ
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Els apartats anteriors han permès conèixer quina és la dotació de Girona en matèria 

d’equipaments culturals i quines són les necessitats, dèficits i mancances que el PLEC 

ha de resoldre. Per fer-ho possible, a continuació es presenta el pla d’actuació del Pla, 

que inclou totes les actuacions en matèria d’equipaments a la ciutat necessàries per a 

l’acompliment dels marcs de planificació que suposen el PECCat i el Pla Estratègic de 

Cultura de Girona.  

En aquest sentit, cal fer notar que si bé l’Ajuntament de Girona és el principal agent de 

desenvolupament del mateix, s’hi inclouen alguns programes amb responsabilitats que 

fan necessari el compromís d’altres administracions supralocals. 

El pla d’actuació inclou els següents continguts: 

Objectius del pla: es presenten els objectius generals que el pla 

d’actuació del PLEC ha de contribuir a assolir, que s’han plantejat tenint en 

compte el model de futur en matèria d’equipaments a Girona. Els objectius 

es diferencien entre objectius generals i específics. De la mateixa manera, 

es plantegen una sèrie d’objectius específics, vinculats amb la situació 

actual de les instal·lacions culturals al municipi i els dèficits detectats.  

Criteris: de manera complementària als objectius del pla, es presenten els 

criteris que orienten les actuacions plantejades. Es tracta de condicions 

operatives que s’han tingut en compte a l’hora d’articular els projectes 

d’equipaments i les actuacions complementàries que el PLEC inclou. 

Projectes d’equipaments: es presenten de forma extensa totes aquelles 

actuacions que tenen per objecte la construcció de nous equipaments al 

municipi o la reforma o millora dels existents, per al compliment dels 

paràmetres dotacionals que estableix el PECCat.

Mapa d’equipaments: l’emplaçament dels nous equipaments a 

implementar, així com la ubicació de les instal·lacions actuals es presenta de 

forma conjunta en forma de plànol, de manera que sigui possible disposar 
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d’una representació gràfica de la distribució final dels equipaments un cop 

desenvolupat el pla d’actuació del PLEC.   

Cronograma: s’inclouen els projectes d’equipaments de forma 

temporalitzada, aportant una visió global i calendaritzada de les inversions 

econòmiques i els costos de gestió derivats de cadascun d’ells, que es recull 

al darrer apartat. 

Esquema del pla d’actuació: 

Objectius generals

PLA D’ACTUACIÓ

Projectes d’equipaments

Objectius específics

Criteris d’actuació

Mapa d’equipaments

Cronograma

Impacte i objectius ambientals

1. Rehabilitació de La Marfà com a CCP, biblioteca i equipament patrimonial

2. Casa-Museu Rafael Masó

3. Nova oficina de venda d’entrades i d’informació cultural

4. Rehabilitació d’El Modern com a CCP

5. Nova Biblioteca Pública de l’Estat

6. Nou equipament del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

7. Nou Arxiu Històric Provincial de Girona

8. Reforma de la Casa de Cultura i trasllat de la biblioteca Ernest Lluch

9. Reforma del Museu d’Història de la Ciutat 

10. Nou equipament musical de mitjà format
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4.1. Objectius 

El Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona assumeix plenament els principis rectors 

del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. En aquest sentit, el pla es concep com 

una eina capaç de funcionar en una doble escala d’actuació (a nivell local i català), per 

tal d’assolir els objectius generals i específics que planteja: 

Objectius generals: 

Dotar Girona d’una xarxa d’infraestructures que permetin garantir la igualtat 

d’oportunitats en l’accés a la cultura per a tota la població i minimitzin les 

barreres que limiten aquest accés, en correspondència amb les actuacions i 

criteris inclosos en el recentment aprovat Pla Estratègic de Cultura de la 

ciutat. 

Assolir una dotació d’equipaments culturals equilibrada territorialment, tant 

pel que fa a l’àmbit del propi municipi (barris, sectors i noves zones de 

creixement i desenvolupament) com en relació als municipis de l’entorn i la 

comarca, actuant com a àmbit de centralitat i capitalitat.  

Implantar infraestructures i recursos capaços de generar desenvolupament 

cultural, econòmic i de cohesió social al municipi. 

Avançar cap a l’assoliment d’elevats estàndards de qualitat de les 

instal·lacions, optimitzant l’adequació de les mateixes per donar resposta a 

les concepcions més actuals de la cultura i les seves pràctiques. 

Impulsar la construcció de nous equipaments i instal·lacions, evitant 

l’existència de paral·lelismes i redundàncies respecte a les instal·lacions 

actuals i garantint-ne la seva utilitat i funcionalitat segons els paràmetres 

tècnics i programàtics recollits al PECCat. 
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Objectius específics: 

 

 Finalitzar la rehabilitació de La Marfà i realitzar la rehabilitació de l’antic 

cinema Modern, generant dos nous equipaments culturals de proximitat, 

que completin la xarxa d’infraestructures existents als barris de Girona i 

possibilitin un accés a la cultura per part de tota la ciutadania, combinant la 

dinamització cultural de proximitat i el caràcter de centralitat dels mateixos. 

 

 Impulsar la creació d’un nou equipament patrimonial a La Marfà, apostant 

per la recuperació i conservació física del patrimoni industrial gironí i 

contribuint a completar el relat actual dels equipaments patrimonials de la 

ciutat. 

 

 Seguir avançant en l’aposta de ciutat per a la conservació, interpretació i 

difusió del patrimoni material i immaterial gironí mitjançant la posada en 

marxa de la Casa-Museu Rafael Masó. 

 

 Crear una nova oficina de venta d’entrades del SMTA (Sistema Metropolità 

de Teatres i Auditoris) per millorar els espais d’atenció i d’informació cultural 

i avançar en la supressió de barreres d’accés a la cultura. 

 

 Millorar els paràmetres de servei de la Biblioteca Pública de Girona i de 

l’Arxiu Històric Provincial, mitjançant dos nous equipaments específics de 

nova planta. 

 

 Ampliar i millorar la xarxa bibliotecària de la ciutat, adaptant-la als 

paràmetres establerts pel Mapa de Lectura Pública de Catalunya, mitjançant 

la posada en marxa de la nova biblioteca provincial, el trasllat del servei de 

les biblioteques municipals Salvador Allende i Ernest Lluch a nous 

emplaçaments i l’estudi de necessitats per a projectar nous equipaments 

bibliotecaris en zones de la ciutat que no disposin d’aquest servei en 

proximitat. 

 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
4. Pla d’actuació 

 
 
 

ICC consultors 314

 Impulsar el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona mitjançant un nou 

equipament d’àmbit territorial intermedi en matèria d’arts visuals capaç de 

funcionar com a motor del sector i de combinar projecció exterior i discurs 

de proximitat. 

 

 Reformar la Casa de Cultura de Girona per millorar-ne la infraestructura, 

reorganitzar-ne els usos i posar a disposició de la ciutadania de Girona un 

centre cultural adaptat al segle XXI. 

 

 Modernitzar el Museu d’Història de la Ciutat de Girona, adaptant-lo a les 

noves necessitats i oportunitats museístiques i als requisits tècnics i 

normatius d’accessibilitat i seguretat. 

 

 Garantir que el sector musical de Girona disposa dels espais adequats per a 

la seva creació i exhibició en condicions tècniques òptimes, amb la posada 

en funcionament de noves instal·lacions d’assaig a La Marfà i la creació d’un 

nou equipament musical de mitjà format. 
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4.2. Criteris

La transposició dels objectius del pla d’actuació del PLEC en projectes i accions 

concretes ha tingut en compte quina és la realitat cultural de Girona i dels seus 

equipaments avui en dia, així com les possibilitats i els límits de l’actuació de les 

administracions responsables de desenvolupar-los. En aquest sentit, l’elaboració de les 

propostes d’actuació s’ha realitzat a partir de sis grans criteris: 

1. Aprofitament i millora de les infraestructures actuals: el model de 

futur en matèria d’equipaments culturals a Girona s’ha construït partint del 

coneixement de la dotació i situació actual de les instal·lacions culturals del 

municipi. En aquest sentit, s’ha maximitzat l’aprofitament o rehabilitació dels 

espais actuals prioritzant aquesta opció envers la inversió en nous 

equipaments, sempre i quan se n’asseguri la viabilitat tècnica i funcional.   

2. Adequació de la dotació del PECCat a la realitat local: partint de la 

dotació actual, s’ha intentat avançar en la concreció de propostes d’actuació 

que permetin que Girona disposi, l’any 2020, d’una xarxa d’instal·lacions 

culturals ajustada als paràmetres que el PECCat proposa per a municipis de 

la seva dimensió i capitalitat. En aquest sentit, la translació dels estàndards 

al pla d’actuació del PLEC no s’ha fet de forma automàtica, sinó que s’han 

tingut en compte els paràmetres singulars en relació a les necessitats del 

municipi que fan necessària la seva modulació.  

3. Viabilitat tècnica i econòmica: els projectes d’equipaments que 

s’inclouen al PLEC s’han elaborat entenent que no es tracta de fer un Pla 

que dibuixi horitzons no assolibles per part de l’Ajuntament i la resta 

d’administracions responsables, sinó de possibilitar que els objectius que es 

proposen i les accions que se’n deriven puguin portar-se a la pràctica en el 

seu conjunt. Per tant, l’estratègia del PLEC queda emmarcada en les 

possibilitats de l’Ajuntament i les administracions que poden donar-li suport.
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4. Progressivitat d’aplicació: de la mateixa manera, la garantia de viabilitat 

fa necessària partir de la premissa que el pla d’actuació no es pot aplicar 

totalment de forma immediata. Molts dels projectes i accions que es 

proposen precisen d’un treball progressiu i continuat per optimitzar recursos 

i esforços i garantir-ne els resultats. Així doncs, s’ha apostat per generar 

recorreguts d’actuació que partint de la situació actual observada permetin 

aplicar progressivament l’estratègia, contemplant un marge de temps 

prudent per part de l’Ajuntament a l’hora d’implementar-los. 

5. Ecoeficiència i sostenibilitat: els projectes constructius de nous 

equipaments que s’inclouen al pla d’acció incorporen criteris d’ecoeficiència i 

sostenibilitat, de forma que es minimitzin els impactes ambientals i es 

promogui el desenvolupament sostenible de les instal·lacions culturals de la 

ciutat.

6. Corresponsabilitat: l’escenari d’aplicació del Pla i la determinació i 

configuració dels projectes que s’hi inclouen tenen en compte la necessitat 

d’actuació de les administracions supralocals en les inversions. Igualment, 

es comprèn la necessitat d’apostar per un compromís compartit entre 

l’ajuntament i les entitats en matèria d’equipaments culturals. Un 

compromís que necessàriament s’ha de vincular amb l’aposta per la 

polivalència i inclusivitat dels espais associatius, renunciant a la creació 

d’àmbits exclusius sempre i quant no sigui necessari.   
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4.3. Projectes d’equipaments 

A continuació es presenten les propostes d’actuació que es deriven dels objectius 

plantejats, fent especial incidència en l’àmbit operatiu. La presentació de les accions es 

realitza a través de fitxes-programa específiques, entenent que d’aquesta manera es 

maximitza la concreció de les actuacions a emprendre, així com la seva viabilitat i 

terminis d’execució. 

01 Rehabilitació de La Marfà com a CCP, Biblioteca Local i equipament 
patrimonial 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Centre Cultural Polivalent i Biblioteca Local 

Tipus
d’actuació

Rehabilitació per a nous usos. 

Antecedents i 
motivació

El projecte de rehabilitació de l’antiga fàbrica de Can Marfà forma part del Projecte 
d’Intervenció Integral de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, del Pla de Barris, i té per 
objectiu contribuir decisivament a la dotació d’equipaments per al barri de Santa 
Eugènia, generant un nou centre capaç de potenciar i promoure activitats pròpies de la 
vida cívica, associativa i cultural del barri. 

El conjunt actual de la fàbrica consta d’una nau principal de finals del segle XIX, 
ampliada posteriorment en planta baixa, i un edifici aïllat, situat a ponent, possiblement 
de la mateixa època. 

Pel que fa als usos culturals, el nou equipament permetrà crear un nou centre cultural 
polivalent amb atenció a l’associacionisme cultural i dinamització cultural de l’entorn i, 
al mateix temps, incorporarà un nou emplaçament per a la Biblioteca Local Salvador 
Allende, adaptant els seus paràmetres de servei als contemplats pel Mapa de Lectura 
Pública de Catalunya. 

Descripció de 
l’actuació

El projecte d’equipament inclou la rehabilitació complerta de la nau principal, la 
construcció de l’edifici annex destinat a sala d’actes, la rehabilitació del cos 
independent situat al costat oest de l’edifici per a usos museístics i l’arranjament de 
l’entorn de la nau. 

A través del Pla Especial de Protecció del Patrimoni es reserven uns 3.000 m² de sostre 
existent, corresponents al conjunt de la nau i als edificis annexes de l’antiga fàbrica de 
Can Marfà, de propietat municipal, per a usos associats a un nou centre cultural i 
d’activitats cíviques a nivell local i municipal.

El projecte de rehabilitació comprèn la supressió de totes aquelles construccions 
auxiliars no originals, destacant així el volum principal de la nau industrial i accentuant 
la seva geometria, alhora que planteja una nova ampliació en planta baixa que permet 
ordenar l’espai exterior i establir un diàleg amb el Centre Cívic de Can Ninetes, situat 
davant mateix, així com també amb l’edificació existent a ponent destinada al taller 
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museu.

També s’inclou com a actuació l’enderroc de l’últim habitatge adossat al lateral de la 
nau, que obre un passatge que deixa entreveure l’entorn sense que perdi el seu 
caràcter singular. Així doncs, l’enderroc dels cossos baixos adossats a la façana 
principal de la nau fa aparèixer un nou espai públic entre Can Marfà i Can Ninetes, que 
actua com a vestíbul del nou centre i com a nexe d’unió entre els dos edificis. 

Els espais principals del nou equipament es destinaran a allotjar la nova biblioteca 
Salvador Allende (actualment ubicada al carrer Montseny del Barri de Santa Eugènia), 
ampliar l’actual Centre Cívic de Santa Eugènia, situat a l’edifici annex de Can Ninetes, i 
a ubicar els futurs espais per a la divulgació del patrimoni cultural, amb exposició 
permanent dels elements propis de l’arqueologia industrial, del Museu d’Història de la 
Ciutat de Girona, de l’antic poble de Santa Eugènia de Ter i de la pròpia Marfà. 

En aquest sentit, el projecte arquitectònic existent, de Pere Joan Ravetllat i Carme 
Ribas, comprèn únicament la rehabilitació de la nau industrial i la construcció de la sala 
d’actes annexa, de manera que la rehabilitació del cos independent per a l’exposició 
permanent del patrimoni industrial de Girona i l’arranjament de l’entorn requerirà una 
actuació posterior. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Carrer de baix, número 6 del barri de Santa Eugènia de Ter.  
La fàbrica de Can Marfà se situa al barri de Santa Eugènia, al nord-oest del casc antic 
de Girona i està qualificada com a Sistema d’Equipaments Comunitaris (Clau E) segons 
el Pla General d’Ordenació Urbana de Girona. El solar resultant, després de l’execució 
de la Unitat d’Actuació Can Marfà recollida al mateix Pla, limita al sud amb el carrer 
Baix, a ponent amb els antics habitatges dels treballadors de la fàbrica, avui rehabilitats 
en una operació conjunta, i al nord i a llevant amb dos nous edificis d’habitatges 
previstos en la Unitat d’Actuació. 

Necessitats
de sòl 

Com que es tracta d’una rehabilitació, no es requereixen reserves de sòl 
complementàries.

Usos
previstos 

Els usos i serveis de La Marfà s’adreçaran preferentment a la ciutadania del barri de 
Santa Eugènia i del seu entorn, que té més de 35.000 habitants i una escassa dotació 
d’equipaments públics. En aquest sentit, es preveu que La Marfà sigui un àmbit 
d’activitat associativa i de serveis capaç d’acollir usos diversos: 

Culturals: formació, difusió, divulgació, foment de la creació i cessió d’espais i 
dinamització cultural del territori. 

Cívics: dinamització sociocultural i acció comunitària, atenció i informació, 
formació, promoció del civisme i col·laboració amb el teixit associatiu. 

Biblioteca local: reunirà i conservarà documents, facilitar-ne l’ús amb l’objectiu de 
promoure la lectura pública. Els serveis bàsics que proporcionarà són: informació i 
referència, cessió (préstec) de llibres i altres materials, servei de consulta i de 
lectura, informació local i comunitària, formació d’usuaris, suport a l’educació 
reglada i no reglada, promoció i foment cultural, servei de reprografia, servei 
públic de processador de textos públic, servei wi-fi, assessorament informàtic, 
servei de visites guiades, activitats de promoció de la lectura, hora del conte, 
minicontes, activitats de caire familiar, clubs de lectura infantils, per adults, de 
lectura fàcil, exposicions, tallers, xerrades amb autors, etc. 

I+R+D: promourà la investigació, la recerca i el desenvolupament del procés previ 
a la producció artística, exercint de laboratori d’idees. 
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Bucs d’assaig: disposarà de les condicions necessàries per a desenvolupar l’acte 
creatiu i/o artístic, amb o sense residència, atenent tant a la creació amateur, jove 
o emergent (que és el nivell que es prioritzarà) com a la creació professional (com 
a complement i enriquiment del nivell amateur). 

Espais de creació comunitària: tindrà els recursos i les capacitats suficients per a 
produir obres i projectes artístics específics amb la finalitat de ser exhibits en el 
mateix centre o en altres centres. 

I també: 

Exposicions temàtiques. 
Xerrades i conferències. 
Visites  guiades / visites teatralitzades / Itineraris 
Suport a les iniciatives personals o col·lectives de noves produccions culturals 
dins l’àmbit territorial i d’influència dels centres. 
Fer de pont amb altres centres i institucions. 
Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de béns materials, 
mobles o immobles, o immaterials que són patrimoni de la societat. 

Espais El nou edifici s’articula en 3 plantes amb uns 2.700 m2 construïts i incorporats al Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni i uns 300 d’exteriors. La rehabilitació permetrà 
ampliar i completar la dotació d’equipaments per a un barri poc dotat i es contempla en 
aquesta primera fase, rehabilitar els espais que han d’acollir la biblioteca Salvador 
Allende, afectada per l’actuació 1.6 del Pla de Barris, i construir els accessos i elements 
estructurals del conjunt de l’edifici. 

Els espais dedicats a activitats sumen un total de 1.714,60 m2 i inclouen els següents 
serveis i funcions: 

Recepció: espai de recepció únic per a tot l’edifici que servirà com a punt d’acollida 
o coordinació. Prop de la recepció hi haurà una cafeteria, autèntic espai relacional i 
social de tot el conjunt de serveis culturals i cívics. 

Acollida- cafeteria: un paper fonamental en aquest àmbit és sens dubte el bar o 
cafeteria: Aquest espai amb una superfície destinada de 215,52 m², hauria de ser 
la porta a l’expressió espontània i el primer entorn de detecció del procés de 
dinamització de l’equipament. A més, ha de permetre ser un espai d’exhibició i 
presentació cultural informals.

Per això caldrà el seu adequat equipament amb sistemes de suport per a la 
instal·lació d’exposicions d’arts visuals, projector de vídeo i un equipament bàsic en 
so si aquest element pot resultar complementari. Cal entendre el bar com un espai 
d’informació on aquesta corre de forma espontània, no únicament la disponibilitat 
de plafons o espais d’informació general sinó fins i tot de generació d’informació. 
Així doncs, és necessària la instal·lació de pantalles d’informació, així com els 
possibles nous serveis de descàrrega Bluetooth o punts d’accés a la xarxa 
d’Internet en Wimax o xarxa pròpia. El bar es planteja no només com a espai de 
trobada, intercanvi i creació sinó com a pal de paller de finançament del projecte. 

Biblioteca Salvador Allende: es situa entre la planta baixa i el primer pis i ocupa 
792,99 m2. Compta amb un pla d’usos específic. En la distribució per àrees s’ha 
atribuït un 20% de la superfície a les àrees d' acollida i promoció, foment i espais 
polivalents i a l’àrea d’administració i serveis. L’àrea d’administració i serveis 
contempla una zona de repòs per al personal de la biblioteca. 

Punt d’informació juvenil: estarà situat en un espai compartit amb la biblioteca, a 
la planta baixa de l’edifici. Superfície destinada: uns 12 m2 inserits dins l’espai 
biblioteca. 

Aules i espais polivalents: al primer pis hi haurà aules i despatxos destinats a 
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funcions de caire cívic associades al Centre Cívic Santa Eugènia, que és veí de la 
Marfà, però que té unes dimensions reduïdes per poder desenvolupar tota la tasca 
civicosocial i comunitària que la zona requereix. Superfície destinada: 291,40 m2.

Sala de cos i activitats dirigides: aquest espai es situarà al segon pis de l’edifici, i 
estarà dirigit a la programació d’activitats esportives i corporals. Destinat a acollir 
pràctiques de dansa, tai-txi-txuan, ioga i expressió corporal. Equipada amb terra 
adient (tou), miralls i barra. Superfície destinada: 146,15 m2.

Espais d’activitats musicals: Es tracta de la zona dedicada als bucs de música, que 
queda situada a la segona planta de l’difici. Es preveu que la seva gestió 
s’adjudicarà a alguna empresa o entitat externa, mitjançant procediment de 
concurs. Hi haurà bucs d’assaig per a una capacitat simultània de 10 grups, amb 
capacitat de 3 a 15 persones. Aïllats acústicament i amb sistema de dipòsit i 
magatzem d’instruments. Els 2 majors, equipats amb sistema bàsic 
d’enregistrament. Serveis. Accessos i circulacions (muntacàrregues) i espai 
d’administració d’aquests espais. Superfície destinada: 170,12 m2.

Sala d’actes: En aquesta sala, que queda exterior al recinte, s’hi podran portar a 
terme activitats vinculades a l’equipament dels bucs de música, a les 
programacions del centre cívic, de la biblioteca o a altres demandes ciutadanes i 
del barri. Superfície destinada: 205,23 m². 

Espais per a la divulgació del patrimoni cultural: Aquest espai es situarà al taller, 
edifici annex i exterior a La Marfà, i permetrà explicar la història de La Marfà i de la 
industrialització tèxtil a Girona. Es preveu vincular les turbines existents, que es 
restauraran, a l’antic taller de manteniment de la fàbrica. Al mateix temps 
s’ordenarà l’espai sobre la sèquia Monar com entorn enjardinat que esdevindrà un 
petit parc d’arqueologia industrial.  

Està concebut per ser un espai obert al públic en horari concertat mitjançant el 
sistema de visites guiades, tallers i itineraris, amb una oferta que s’adapti a les 
necessitats dels grups d’educació infantil, primària, secundària i també més 
específica per a graus d’FP, sense desatendre el públic adult. 

El Taller es destinarà a l’exposició estable d’objectes del patrimoni industrial avui 
conservats al Museu d’Història de la Ciutat, de l’antic poble de Santa Eugènia de 
Ter i de la mateixa Marfà. Alhora acollirà serveis didàctics, sala de conferències i 
un petit magatzem. Superfície destinada: 266,83 m² de planta baixa. 

Espais de circulació, magatzems, serveis, instal·lacions: Superfície destinada: 
823,88 m2

Planta baixa 

ESPAIS GENERALS   248,85 m² 

Cancell   12,67 m²

Vestíbul 156,51 m²

Recepció     7,21 m²

Despatx 11,86 m²

Magatzem general i bústia 6,22 m²

Serveis 17,75 m²

Bar 14,77 m²

Cuina 6,82 m²

Magatzem bar 5,70 m²

Neteja 1,88 m²

Quadres 2,56 m²

Circulacions 4,90 m²

BIBLIOTECA 542,15 m² 

Accés 13,45 m²
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Quadres 2,56 m²

Àrea infantil 108,15 m²

Acollida i promoció 67,08 m²

Despatx 7,37 m²

Ordinadors, Música, Cinema 73,67 m²

Diaris i revistes 69,18 m²

Informació i referència 200,69 m²

SALA D’ACTES 205,23 m² 

Vestíbul 35,97 m² 

Sala d’Actes 116,12 m²

Magatzem 17,49 m²

Serveis 14,21 m²

Pati Instal·lacions  21,44 m²

TOTAL PLANTA BAIXA (sup. útil) 996,23 m²

Planta primera 

ESPAIS GENERALS 137,11 m² 

Vestíbul 137,11 m²

CENTRE CÍVIC 291,40 m² 

Despatx 1 20,66 m²

Despatx 2 27,87 m²

Despatx 3 26,86 m²

Sala reunions 1 26,90 m²

Sala reunions 2 23,43 m²

Sala polivalent 2 50,04 m²

Sala polivalent 3 97,01 m²

Control sales 18,63 m²

SERVEIS 44,12 m² 

Bany 1 15,40 m²

Bany 2 15,40 m²

Bany 3 4,10 m²

Bany 4 4,10 m²

Distribuidor banys 5,12 m²

CIRCULACIONS 18,12 m² 

BIBLIOTECA 250,84 m² 

Vestíbul 42,92 m²

Sala polivalent 71,84 m²

Dipòsit 44,43 m²

Zona de treball 21,32 m² 

Sala de reunions 14,98 m²

Despatx 15,32 m²

Sala d’estudi 1 13,46 m²

Sala d’estudi 2 13,46 m²

Bany 1  3,67 m²

Bany 2   3,67 m²

Distribuidor 5,77 m² 

TOTAL PLANTA PRIMERA (sup. útil) 741,59 m² 

Planta segona 

ESPAIS GENERALS 145,73 m² 

Vestíbul 145,73 m²

ESPAI MÚSICA 170,12 m² 

Administració 13,70 m²
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Buc 1 15,89 m²

Buc 2 15,01 m²

Buc 3 14,12 m²

Buc 4 14,38 m²

Buc 5 11,78 m²

Buc 6 11,78 m²

Buc 7 11,78 m²

Buc 8 11,78 m² 

Buc 9 11,78 m² 

Buc 10 11,78 m² 

Sala de gravació 1 8,17 m² 

Sala de gravació 2 8,17 m² 

ESPAI COS 146,15 m² 

Sala del Cos 93,57 m²

Vestuari 1 24,79 m²

Vestuari 2 24,79 m²

Magatzem 3,00 m²

SERVEIS 16,24 m² 

Bany 1 4,00 m² 

Bany 2 4,12 m² 

Bany 3 4,00 m² 

Bany 4 4,12 m² 

INSTAL·LACIONS 235,42 m² 

Instal·lacions generals 196,51 m²

Annex instal·lacions 25,10 m²

Distribuïdor instal·lacions 13,81 m²

CIRCULACIONS 87,02 m² 

TOTAL PLANTA SEGONA (sup. útil) 800,68 m² 

Superfície total 

PLANTA BAIXA 1.390,41 m² 

NAU PRINCIPAL 964,05 m² 

SALA D’ACTES 211,02 m² 

TOTAL CENTRE CÍVIC I BIBLIOTECA 1.175,07 m² 

Annex Turbines 51,49 m² 

Annex Museu 163,85 m² 

PLANTA PRIMERA 951,52 m² 

NAU PRINCIPAL 900,03 m²

TOTAL CENTRE CÍVIC I BIBLIOTECA 900,03 m²

Annex Turbines 51,49 m²

PLANTA SEGONA 973,41 m²

NAU PRINCIPAL 973,41 m²

TOTAL CENTRE CÍVIC I BIBLIOTECA 973,41 m²

TOTAL CENTRE CÍVIC I BIBLIOTECA 3.048,51 m²

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 5.390,44 m²
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Gestió i 
programació

El model de gestió previst per aquest equipament és la gestió directa. Resulta 
imprescindible la creació de la figura d’un coordinador/a i administrador/a de 
l’equipament que sigui qui l’administri en el seu conjunt i es faci càrrec de totes les 
qüestions comunes.

Aquest/a coordinador tècnic no haurà d’assumir tasques de programació, però si de 
coordinació i gestió. L’Ajuntament realitzarà de forma centralitzada les funcions de 
secretaria, intervenció i gestió de recursos humans, coordinació amb les àrees de 
referència. L’Ajuntament donarà els serveis següents: intervenció, brigades, secretaria, 
reprografia, gestió de recursos humans,  gestió documental i gabinet de premsa. 

Es preveu externalitzar determinats serveis com són la neteja i el monitoratge en 
l’àmbit de l’activitat física i la salut; monitors/es i guies de visites a l’equipament 
patrimonial, monitors/es d’activitats de la biblioteca i monitors/es ús ordinadors i, 
probablement, part de serveis de porteria. 

Respecte el Taller, no és previst de dotar-lo de personal assignat al mateix taller ja que 
les operacions d’obertura i tancament les realitzarà la mateixa empresa de serveis 
culturals que es farà càrrec de la visita guiada i les operacions de neteja aniran a càrrec 
d’una empresa externa. A més a més, el servei de manteniment podrà ser assumit pel 
personal del Museu d’Història de la Ciutat. 

Personal Un equipament d’aquestes característiques, per volum d’activitat, afluència de públic i 
horari de servei, hauria de comptar amb la disponibilitat d’un equip mínim (a banda de 
la dedicació a temps parcial del personal dels serveis vinculats i de la possibilitat 
d’externalitzar part del servei de consergeria) de:  

- 1 tècnic en gestió cultural 
- 1 auxiliar pràctic i de manteniment 

Es parteix d’una situació en què la majoria de serveis que està previst incorporar a La 
Marfà depenen d’àrees o serveis de l’Ajuntament que tenen la seva pròpia estructura 
organitzativa i criteris de programació i gestió. Per tant, s’entén que cadascun 
d’aquests espais s’haurà de continuar coordinant amb les àrees i serveis corresponents, 
d’acord amb els seus criteris.

Pla de viabilitat 

Inversió 
estimada

Projecte i obra: 4.916.689,52 € 
Equipament: 592.214,68 € 
Centre d’Interpretació del Patrimoni Industrial: 515.200,00 € 

Resta pendent l’elaboració d’un projecte complementari i de consignació pressupostària 
per a la reforma del Taller per a usos patrimonials. 

Agents
inversors

Ajuntament de Girona: 2.754.452,10 € (50%) 
Generalitat de Catalunya: 2.754.452,10 € (50%) 
Pendents de consignació: 515.200 € 

Costos de 
gestió 

El manteniment del servei tindrà tres vies de finançament a partir de les tres 
administracions responsables: 

- Ajuntament de Girona: 86% 
- Diputació de Girona: 8% 
- Generalitat de Catalunya: 6% 

Ingressos
previstos 

Lloguer del bar i preus públics per la cessió dels bucs d’assaig i l’estudi de gravació. 
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Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de rehabilitació de La Marfà ha tingut  en compte els requeriments 
inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. En aquest sentit, s’han 
analitzat els impactes ambientals que es poden derivar de l’actuació en aspectes com la mobilitat o 
l’aparcament i s’han previst mesures adreçades a la sostenibilitat ambiental. Pel que fa al CTE DB HE 
Estalvi d’Energia, com que l’edifici principal de Can Marfà està catalogat segons el Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni de Girona amb un nivell de protecció de l’edificació de grau C, aquesta situació l’exclou del 
compliment de la majoria de les seccions del DB. 

No obstant l’exempció de tot el DB HE per al cas de la nau principal de Can Marfà s’ha comprovat el 
rendiment tèrmic del conjunt de l’edifici, tant per a la nau principal com per a la sala d’actes annexa, amb 
resultats satisfactoris que compleixen les exigències establertes al DB HE 1. 

Calendari

Finalització dels treballs de rehabilitació: 2011 
Redacció del projecte complementari de rehabilitació de l’antic taller per a usos museístics: Per definir 
Elaboració del projecte museístic del patrimoni industrial gironí: Per definir 
Execució de la segona fase d’actuació (taller i entorns): Per definir 
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02 Casa-Museu Rafael Masó 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Patrimonial

Tipus
d’actuació

Reforma de la Casa Masó per a usos culturals de la Fundació Masó 

Antecedents i 
motivació

La casa Masó (1911) és una de les obres més significatives de l’arquitecte noucentista 
Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880-1935), no només perquè va ser la casa familiar i 
natal de l’arquitecte sinó perquè en ella hi va plasmar els trets més rellevants que 
defineixen la seva obra, sobretot la seva lectura de la tradició com a element essencial 
de l’arquitectura moderna.  

A més del seu valor arquitectònic, la casa Masó serà properament l’única de les 
emblemàtiques cases de l’Onyar que estarà oberta al públic, com a seu de la Fundació 
Rafael Masó. Això permetrà als visitants no només apreciar l’obra de Masó sinó 
descobrir el valor patrimonial, històric i artístic que conté, tant pel fet de guardar el 
llegat de la seva família com també el mobiliari i els ornaments que l’arquitecte va 
dissenyar expressament per a diferents espais de la casa. 

La Casa Masó parla no només d’arquitectura i urbanisme, sinó també de literatura, 
periodisme, història, política, pintura, escultura, fotografia i arts decoratives. En 
definitiva, és un immoble de gran valor patrimonial per entendre i explicar la història 
moderna de Girona, la que va des de mitjans del segle XIX fins a la República, passant 
pel període àlgid del noucentisme, i enllaça amb el present i les generacions futures 
gràcies a la posada en funcionament de la Fundació Rafael Masó.  

Descripció de 
l’actuació

La reforma de la Casa Masó disposa d’un Pla Director elaborat l’any 2007 que 
contempla cinc fases d’actuació diferenciades i consecutives:  

Primera Fase 

Estructura, tancaments i acabats del buit de l’ascensor i dels passos instal·lacions. 
Instal·lació d’un ascensor practicable amb parada a les plantes baixa, primera, 
segona, tercera i quarta. 
Reforma de la tercera planta per condicionar-la com a habitatge i estudi. 
Reforma i ampliació dels trasters i serveis de la planta quarta per condicionar-los 
com a espais de treball de la fundació. 
Reforma de les cobertes, tant les de teula àrab com els terrats a la catalana i 
revisió dels baixants. 
Restaurar balustres i coronaments de ceràmica vidriada de les baranes terrats. 

Segona Fase 

Remodelació de les sales d’exposició temporal de la planta baixa i la restauració dels 
interiors de les plantes primera i segona: 

Reforma dels espais interiors de la planta baixa per condicionar-los com a espais 
d’exposició temporal i altres activitats complementàries. 
Restauració de la planta baixa de la façana del carrer Ballesteries i nous 
tancaments de les obertures dels arcs. 
Restauració dels acabats interiors de les plantes primera i segona, per retornar-los 
al seu estat original. 
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Tercera Fase 

Restauració de la façana de l’Onyar (galeries i cobertes): 

Substitució d’obertures amb mal estat de conservació. 
Substitució de les peces de ceràmica vidriada malmeses als plafons façana, a les 
peces coronament terrats, a la jardinera de la planta primera, i altres. 
Reconstrucció de les cobertes galeries plantes baixa i primera (cases 31, 33 i 35) i 
planta tercera (casa 29) acabades amb ceràmica vidriada. 
Reconstrucció de la pèrgola del terrat planta quarta amb columnes de ceràmica de 
quart i bigues de fusta. 
Pintura sobre paraments d’obra i sobre fusteria. 

Quarta Fase 

Completar la reforma de la planta quarta:

Reforma de l’actual habitatge, per condicionar-lo com a espai de la Fundació. 

Cinquena Fase 

Completar la restauració de la façana de les Ballesteries:  

Refer l’estucat de la façana de les plantes pis i restaurar. 
Segellar i pintar les fusteries de la façana. 

De les cinc fases contemplades, se n’estan desenvolupant les tres primeres. La quarta i 
la cinquena, en canvi, quedaran pendents d’executar un cop es disposi del finançament 
i de les possibilitats d’intervenció als espais. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Ubicada al carrer Ballesteries, número 29 de Girona, un dels carrers comercials més 
emblemàtics del Barri Vell de Girona, coincideix amb la part del darrera del Museu 
d’Història de la Ciutat i és molt proper als diversos equipaments culturals ubicats a la 
part antiga de Girona. 

Necessitats
de sòl 

No hi ha noves necessitats de sòl. L’edifici té una superfície total de 406 m2: Té una 
planta baixa, 4 plantes més i una terrassa, la primera i segona són per la Fundació, la 
tercera i la quarta, de particulars. És una edifici cedit per l’Ajuntament a la Fundació 
Masó que n’és usuària. 

Usos
previstos 

L’equipament acollirà la seu de la Fundació Masó, que té com a missió l’estudi, la 
recerca, el debat, el foment i la difusió dels diferents aspectes vinculats a l’arquitectura 
i l’urbanisme contemporanis.  

La Fundació també promou la posada en valor, l’estudi i la preservació del patrimoni 
arquitectònic del nostre país i de manera singular i específica de l’obra de Rafael Masó i 
Valentí. 
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Espais Un cop finalitzats els treballs de rehabilitació, la Casa-Museu es conformarà de diversos 
ambients:

Primera baixa 

Recepció i escala d’accés: Espai al qual s’accedirà a través d’una petita porta des 
del carrer Ballesteries. Aquest espai, proporcionarà la informació sobre les 
activitats, les visites, les exposicions, i les rutes turístiques que es poden fer a la 
ciutat. Inclourà un taulell de recepció, guixetes i mobiliari amb fulletons 
informatius.

Espai ascensor: Espai que s’ubicarà entremig de la recepció i l’espai d’acollida, i 
que donarà servei a les persones amb problemes de mobilitat, i també perquè 
baixin els usuaris una vegada hagin visitat la segona planta. 

Espai d’acollida: una primera sala dotada d’audiovisuals, perquè els visitants 
puguin fer un breu recorregut virtual de les obres més emblemàtiques de 
l’arquitecte. A continuació, una segona sala amb unes pantalles tàctils on es 
podran contemplar fotografies, perquè els visitants puguin fer-se la idea de com 
era viure en l’època de la família de Rafael Masó. 

Escala d’accés: reflexa l’estètica de la decoració de la Família Masó, amb tot un 
seguit de rajoles i d’escuts identitaris dels oficis dels membres de la família. 

En el futur, a l’espai que actualment ocupa la llibreria Ulyssus, s’instal·laran unes sales 
d’exposicions temporals.  

Primera planta 

Menjador i tot un seguit d’estances decorades amb mobiliari original de l’arquitecte 
Rafael Masó, que actuaran com a sales d’exposició permanent. Per aquestes 
estances s’accedirà a la galeria de l’edifici, que també serà visitable i des de la qual 
es podran obtenir vistes del riu. Serà la primera casa del riu que podrà oferir vistes 
al públic des del seu interior.  

Escala interior: una escala feta pel propi arquitecte Masó, que només s’utilitzarà 
pels visitants, en sentit de pujada a la segona planta. 

Segona planta 

Es convertiran algunes sales d’aquesta planta en zona de despatxos, biblioteca i arxiu, 
on es conservaran molts dibuixos i cartes de l’arquitecte. Aquestes àrees serviran per 
donar constància i poder explicar l’època en la qual va viure l’arquitecte. 

Els investigadors i estudiosos podran consultar arxius, i també hi haurà una zona per 
treballar. Dues sales d’aquesta segona planta s’habilitaran també com a magatzems, i 
trobarem dues sales més que acolliran les funcions de sales d’exposicions temporals, 
amb un altre accés a la galeria del riu. Una vegada els usuaris hagin completat la seva 
visita en aquesta planta, agafaran l’ascensor i baixaran. 

Tercera i quarta planta 

Pel que fa al tercer i quart pis, que actualment compleixen amb la funció de vivenda ja 
que encara hi viuen els antics propietaris en usdefruit, s’ha planejat ubicar-hi espais 
funcionals per a magatzems i despatxos de la Fundació Masó, quan els inquilins 
abandonin la vivenda.  

Gestió i 
programació

Fundació Rafael Masó 
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Personal 1 Director, 1 tècnic de gestió cultural i 1 administratiu 

Pla de viabilitat 

Inversió 
estimada

El cost de les intervencions per les tres primeres fases (les que estan previstes d’executar 
actualment) és de 915.878,91 €. Pel que fa a la fase quarta i cinquena, el Pla Director 
estimava un cost de 173.580 €, que caldrà actualitzar.   

Agents
inversors

Ajuntament de Girona i Ministerio de Vivienda 

Costos de 
gestió 

200.000 € anuals. 

Ingressos
previstos 

Pendent d’estudi. 

Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de la reforma ha tingut en compte bona part dels requeriments 
inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya.  

Calendari

1ª Fase: finalitzada el gener de 2009 
2ª Fase: actualment en curs, previsió de finalització: maig 2011 
3ª Fase: actualment en curs, previsió de finalització: abril de 2011 
4ª i 5ª Fase: sense calendari d’execució  
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03 Nova oficina de venda d’entrades i d’informació cultural 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Oficina de venda d’entrades i d’informació cultural 

Tipus
d’actuació

Reforma per a nous usos 

Antecedents i 
motivació

L’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Girona ha deixat de prestar els seus serveis 
com a tal pel seu trasllat al nou edifici de Santa Caterina de la Generalitat de Catalunya. 
La proposta de l’Ajuntament és traslladar a aquest espai de la Rambla de la Llibertat les 
actuals taquilles del Teatre Municipal que actualment no disposen d’un emplaçament en 
condicions.

La proposta de l’Ajuntament és obrir en aquest espai de la Rambla de la Llibertat el 
servei de taquilles del Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris de Girona. D’aquesta 
manera, s’oferirà més comoditat tant per al públic com per al personal que hi treballa, i 
donarà molta més visibilitat a l’oferta musical, teatral i cultural de la ciutat. Així mateix, 
la taquilla del Teatre Municipal es mantindrà per la venda d’entrades l’hora prèvia a les 
funcions. 

Descripció de 
l’actuació

L’actuació comprèn la reforma de l’espai que ocupava l’Oficina de Turisme per adaptar-
lo als nous usos mitjançant l’adequació i racionalització de l’espai, per fer-lo més 
accessible i adequat als seus nous usos culturals.  

Al mateix temps la reforma permetrà ampliar i millorar l’espai que actualment ocupa el 
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. En qualsevol cas, es tractarà d’una intervenció 
mínima i de baix cost. 

L’actuació comprèn la realització de les següents intervencions a l’espai: 

Desmuntatge de l’expositor de l’antiga Oficina de Turisme. 

Disposició d’una taula per l’atenció directa de públic sense divisió de vidre de 
seguretat.

Instal·lació de punts de cablejat per a 4 punts de treball i un punt de treball fora 
del taulell. 

Equipament tècnic i informàtic: 2 ordinadors, 2 impressores, 2 telèfons, 2 datàfons 
amb connexió RSDI. 

Instal·lació d’una pantalla LCD de gran format per informació i expenedors de 
fulletons a la part de recepció d’usuaris.  

Instal·lació de càmeres de videovigilància i alarma. 

Reparació del paviment, arranjament de parets i d’altres desperfectes. 

L’actuació compren també una millora en la distribució la sala Dadespai del 
Bòlit_LaRambla, que millorarà la seva capacitat expositiva ja que passarà a ser 
rectangular amb un creixement estimat de 12 m2. En motiu d’aquesta reforma s’ha 
previst instal·lar una plataforma elevadora per permetre l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda, que s’instal·larà entre la sala de venda d’entrades i el Dadespai. 
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Característiques de l’equipament 

Emplaçament Rambla de la Llibertat, 1. L’oficina s’ubica a l’espai annex del Dadespai (Bòlit). 

Necessitats
de sòl 

No existeixen necessitats de reserva de sòl complementàries, ja que es tracta d’una 
reforma i millora dels espais ja existents.  

Usos
previstos 

Es preveu que l’oficina desenvolupi les següents funcions: 

Servei de venta d’entrades de tot el Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris de 
Girona en horari habitual i també en els horaris ampliats d’ocasions puntuals, com 
el Festival Temporada Alta i la temporada estable. 

Per tal d’augmentar-ne la visibilitat, puntualment s’hi presentaran instal·lacions 
artístiques vinculades a la programació teatral i/o bé dispositius promocionals que 
facin d’aparador dels esdeveniments culturals i festivals. 

De cara al futur, es planteja la possibilitat d’ampliar els usos de l’espai per tal que 
funcioni com a Punt d’informació cultural i serveixi per difondre el conjunt de 
l’oferta cultural de la ciutat. 

Malgrat aquests nous usos culturals, l’espai mantindrà un punt d’informació turístic 
electrònic.

Espais L’actuació a l’espai inclou l’habilitació dels següents elements: 

Taulell d’informació i atenció 
Taula per l’atenció directa de públic 
Expenedors de fulletons 

Gestió Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Girona. 

Personal L’actuació implicarà la reubicació del personal municipal del serveis a aquest nou punt 
d’atenció.

Pla de viabilitat 

Inversió 
estimada

Reforma espai de l’antiga oficina de turisme: 50.000 €. 

Agents
inversors

Ajuntament de Girona: 50.000 € 

Calendari

Realització dels treballs de reforma: 2011
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04 Rehabilitació d’El Modern com a Centre Cultural Polivalent 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Centre Cultural Polivalent 

Tipus d’actuació Rehabilitació

Antecedents i 
motivació

L’Ajuntament va comprar l’antic cinema Modern el gener de 2001 i va signar 
un conveni de col·laboració amb el Col·lectiu de Crítics de Girona (elegit per 
concurs públic) per tal que l’entitat gestionés l’equipament com a sala de 
programació d’interès públic. El cinema Truffaut només ocupa una part de 
l’edifici, l’accessible des del sector sud-est amb entrada des del c/ Beates, de 
manera que la resta de l’edifici roman actualment tancada. 

L’equipament es situa en una zona (Barri Vell i Mercadal) ja molt densament 
poblada d’equipaments socials, educatius i culturals. Però malgrat aquesta 
densitat d’equipaments i espais públics educatius i culturals que hi ha a la 
zona, s’ha anat detectant al llarg del temps una sèrie de mancances que el 
nou equipament d’El Modern podria resoldre de manera idònia. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona té la voluntat de rehabilitar 
l’equipament i incloure-hi nous usos vinculats a l’audiovisual, el suport a 
l’associacionisme i a la cultura de proximitat, en correspondència amb el 
mòdul de centre cultural polivalent que proposa el PECCat. Per fer-ho, durant 
l’any 2010 s’ha desenvolupat un procés participatiu per a la definició dels 
usos de futur de l’equipament que constitueix la base per a l’execució de les 
actuacions de reforma i millora. 

Descripció de 
l’actuació

L’actuació té com a objectiu la intervenció arquitectònica a l’edifici d’El 
Modern (planta baixa més tres plantes, de 1.800 m2 de superfície total) per a 
la rehabilitació dels espais malmesos i l’adequació de l’equipament per als 
nous usos projectats. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Ubicat al Barri Vell de la ciutat, entre el carrer Portal Nou i el carrer Nou del 
Teatre. La situació del Modern en el plànol de la ciutat el situa al bell mig 
d’un continuum, d’un eix d’equipaments culturals municipals format pel 
Teatre Municipal, el Truffaut actual i el Centre Cultural la Mercè.

L’equipament es troba al bell mig d’una anella de centres educatius: al costat 
de la UNED, en un dels vials d’accés de la Facultat de Lletres de la UdG i de 
l’IES Vicens Vives, i molt proper a les escoles públiques Annexa, Eiximenis i 
Bruguera. 

Necessitats de sòl No s’estableixen noves necessitats.  
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Usos previstos La proposta d’equipament planteja els següents usos per a l’edifici del 
Modern: 

1. Centre cívic del Barri Vell – Mercadal / Ateneu d'entitats 

Ateses les peculiaritats del seu emplaçament, el centre cívic de l’equipament 
pretén tenir aspectes propis respecte el que suposen els altres centres cívics 
de la ciutat, ja que hi ha una diferència important que és precisament els 
molts equipaments que estan situats en la mateixa zona. 

Al Centre Cívic se li atorgarà l’especialització en cinema i mitjans de 
comunicació (Internet i ràdio) i treballarà en la mateixa línia que la resta de 
centre cívics de la ciutat, generant una oferta adreçada al territori 
promocionant i dinamitzant els diferents moviments associatius i oferint una 
programació liderada i ideada pel conjunt de les seves entitats. Es preveu 
que comptarà amb uns 3.000 usuaris anuals i que estarà obert unes 75 hores 
setmanals. Donarà la possibilitat a unes 50 entitats de tenir-hi la seu i de 
realitzar unes 300 activitats i 120 tallers anuals. Es preveu cedir-ne l’ús dels 
espais unes 150 vegades l’any i que l’ocupació de l’equipament sigui del 
85%.

D’altra banda, i responent a les característiques del teixit social de la ciutat, 
es considera adient que en aquest edifici es disposi d’un espai específic que 
podríem anomenar Ateneu d’entitats, en el qual s’instal·larà el servei de 
suport a totes les entitats gironines, amb l’objectiu de potenciar el moviment 
associatiu, donar resposta a les noves necessitats i demandes de les entitats 
i facilitar la relació i el treball en xarxa entre elles i amb l’Ajuntament. 

Aquest centre donarà serveis i assessorament a les més de cinc-centes 
entitats que hi ha actualment a Girona, portarà a terme funcions 
informatives, a través d’un punt d’informació sobre associacionisme; 
formatives, per mitjà de la creació d’una oferta formativa conjunta per a 
totes les associacions; de foment del voluntariat, amb la instauració d’un 
espai dedicat a les persones que volen fer-se voluntàries; i de suport en les 
tasques ordinàries que desenvolupa l’entitat a través del servei 
d’assessorament i de l’ampliació de recursos materials i espais disponibles 
que es posaran al seu abast.  Així donarà a conèixer les entitats existents a la 
ciutat i les activitats que realitzen ja que això facilita l’accés de la ciutadania 
als seus serveis i promou la seva participació, i per últim promourà la 
realització d’estudis sobre l’estat de l’associacionisme a la ciutat. 

2. Cinema Truffaut / Girona Film Office 

L’altre bloc del Modern es preveu continuar destinant-lo, com fins ara, al 
Cinema Truffaut (ampliat i reformat) i a oferir un servei com el de la Girona 
Film Office. En aquest sentit, l’objectiu és aprofitar les sinèrgies que puguin 
generar ambdós projectes, tots dos vinculats a l’àmbit audiovisual, i 
potenciar així aquest sector tant des de la perspectiva cultural com 
econòmica. 

El Cinema Truffaut constarà de dues sales de cinema de mides diferents per 
continuar amb les projeccions de cinema d’autor i en versió original, amb 
especial atenció als autors catalans i gironins, i on es realitzaran activitats 
culturals com ara presentacions de pel·lícules, conferències, tallers i recursos 
educatius, per la qual cosa està previst dotar el cinema d’una segona sala 
preparada per a la difusió cultural i l’educació a través del cinema. Es 
considera desitjable situar l’entrada a peu del carrer Portal Nou, i no, com 
ara, al final d’un llarg i poc acollidor passadís. Així mateix, es contempla la 
possibilitat que l’espai de recepció pugui ser un espai polivalent i lúdic. 

Pel que fa a la Girona Film Office, els serveis que hauria de portar a terme 



Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
4. Pla d’actuació

ICC consultors 333

són bàsicament tasques de promoció de la ciutat, a més dels serveis 
audiovisuals que ofereix (coordinació i gestió de rodatges, documentació de 
rodatges realitzats i contacte amb les promotores i altres agents del sector). 

Espais La proposta d’espais per a l’equipament és la següent: 

Centre cívic: 

Recepció del centre: 14 m2

Bar: 20 m2

Serveis socials d’atenció primària: 110 m2

Espai per a la gent gran: 100 m2

Espai familiar: 100 m2

Ràdio: 40 m2

Espai de formació i tallers: 80 m2

Sala de cos: 110 m2

Sala polivalent: 110 m2

Despatxos: 60 m2

Sala d’ordinadors: 60 m2

Total: 824 m2

Ateneu d’Entitats: 

Punt d’informació obert al públic: 30 m2

Sala polivalent: 100 m2

Sala de reunions: 50 m2

Aula: 20 m2

Despatxos: 40 m2

Accés a ordinadors: 20 m2

Magatzem (a poder ser, en planta baixa): 50 m2

Zona dedicada a exposicions: 20 m2

Taquilles i bústies per a correspondència 10 m2

Total: 340 m2

A més d’aquests usos i espais, cal tenir en compte també l’espai pels serveis, 
circulació, recepció, magatzems, pati,... Així mateix, es considera important 
que s’instal·li al pati un ascensor que comuniqui aquest, i per tant l’edifici del 
centre cívic, amb l’entrada del Truffaut, i que per tant doni sortida a peu de 
carrer a Portal Nou, per tal de facilitar la mobilitat del barri i entre els 
diferents equipaments. Igualment, al pati es planteja la possibilitat 
d’instal·lar-hi un rocòdrom en alguna de les parets. 

Cinema Truffaut: 

Sala gran: 150 m2

Sala mitjana: 100 m2

Hall/recepció/taquilles: 20 m2

Oficina: 15 m2

Lavabos, etc.: 20 m2

Magatzem: 20 m2

Total: 325 m2

Girona Film Office: 

Oficina: 15 m2

Sala de reunions: 20 m2

Serveis: 10 m2

Total: 45 m2

Els serveis i espais de circulació es podrien compartir amb l’oficina del 
Truffaut. La mida dels espais ha de ser compatible amb l’existència de dues 
sales de projecció i l’oficina de gestió del Cinema Truffaut. 
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Gestió i programació Regidoria de Polítiques Socials, Regidoria de Participació Ciutadana i 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Girona  

Personal La dotació de personal de l’edifici s’haurà de determinar mitjançant 
l’elaboració del pla d’usos de l’equipament, que fixarà el cos de gestió 
de l’equipament i dels nous serveis. 

Pla de viabilitat 

Inversió estimada En termes globals, i degut a la manca d’un projecte arquitectònic que detalli i 
concreti les actuacions a l’edifici, s’ha realitzat un càlcul en base a un mòdul 
de cost de 2.100 €/m2 a 2.500 €/m2, que en base als espais que es projecten 
suposaria una inversió de 3.234.000 € a 3.850.000 €. 

Agents inversors Ajuntament de Girona: inversió inicial de 800.000 € l’any 2011. Resta d’anys, 
per consignar 
Altres administracions: per consignar 

Costos de gestió A definir, a partir del pla d’usos. 

Ingressos previstos Taquillatge de les entrades del Truffaut i lloguer del bar. 

Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de rehabilitació preveurà mesures adreçades a la sostenibilitat 
ambiental.

Calendari

Redacció del projecte de reforma: 2011 (serveis tècnics municipals) 
Fase 1 (rehabilitació de la part enderrocada, mantenint l’activitat del Cinema Truffaut): inici 2011 
Fase 2 (adequació resta d’espais): a determinar 
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05 Nova Biblioteca Pública de l’Estat 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Biblioteca 

Tipus
d’actuació

Edifici de nova construcció 

Antecedents i 
motivació

2001:
Acord del Ple de la Diputació de Girona de 24.7.2001 per a les obres de remodelació i 
ampliació de la biblioteca. La Diputació cedeix a l’Estat la propietat de l’espai necessari 
per a l’ampliació i reforma de la biblioteca ubicada a l’edifici de la Casa de Cultura (Plaça 
de l’Hospital, 6). 

2005
El 2 de febrer de 2005, l’Ajuntament de Girona ofereix un solar municipal per construir 
un nou edifici per a la biblioteca. 

2006
Acord del Ple de l’Ajuntament de Girona de 4 d’abril sobre la cessió al Ministerio de 
Cultura d’un solar situat a la zona de les antigues casernes per a la construcció de la 
nova seu de la biblioteca. 

Acord de 2 d’octubre entre l’Ajuntament de Girona, la Generalitat i el Ministerio de 
Cultura per dur a terme el projecte de la nova seu. 

2010
Redacció del projecte executiu i adjudicació de les obres 

Descripció de 
l’actuació

El projecte té per objectiu la construcció d’un nou equipament bibliotecari. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Carrer Emili Grahit. Parc del Migdia, a l’Eixample Sud de Girona, als terrenys que 
ocupaven les antigues casernes, en un solar de 3.100 m2 de forma rectangular de 55 x 
56 m aproximadament, entre els carrers Emili Grahit al nord, el carrer Oriol Martorell i 
Codina al sud, l’avinguda Barcelona a l’oest i el carrer Migdia a l’est.

El terreny és pràcticament pla. L’emplaçament es situa a l’est de la futura edificació del 
Centre d’Art de Girona com a part de l’equipament del Parc Cultural del Migdia, i 
envoltat de vivendes unifamiliars en forma claustral.  

Dades urbanístiques: 
Planejament general vigent: PMU-10 Les Casernes 
Data d’aprovació: 26-05-2006 
Planejament complementari: PGOU vigent data d’aprovació. 
Qualificació urbanística: equipament públic de tipus cultural. 
Classificació del solar: Sòl urbà. 
Usos previstos del planejament: Cultural. 
Superfície de la parcel·la: 3.100 m2  
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Necessitats
de sòl 

Referides a l’emplaçament 

Usos
previstos 

Serveis d’informació i consulta de documents: 

Servei de consulta de documents   
Servei de préstec de documents 
Servei de préstec interbibliotecari 
Servei d’informació i referència 
Servei d’informació local 
Servei de patrimoni bibliogràfic 
Serveis virtuals d’accés a la informació 
Servei multilingüe 
Serveis de formació i suport a l’autoaprenentatge 
Servei d’aparador de noves tecnologies 

Serveis per a infants i joves 

Serveis per a nadons i famílies 
Servei d’ajuda escolar 

Serveis a les entitats 

Serveis educatius destinats a les escoles 
Serveis d’informació a les empreses 
Serveis d’informació als centres d’estudi de les terres gironines 
Serveis d’obtenció de documents a mida de les entitats 
Servei de cessió d’espais 

Serveis d’extensió bibliotecària 

Servei descentralitzat en punts d’accés als barris  
Bibliobús
Servei a domicili i servei de voluntariat 
Servei d’instal·lació mòbil 

Serveis de programació i de difusió cultural 

Servei de publicacions del Centre Cultural Parc del Migdia 

Espais Superfície útil total: 7.055  m2 
Superfície construïda total: 8.073 m2 

Planta B: 2.293, 19 m2 
Planta – 1: 2.308, 79 m2 
Planta + 1: 1.931, 09 m2 
Planta + 2: 1.539, 59 m2  
Total:    8.072,66 m2 

Es conceptualitza en una biblioteca introspectiva que mira cap a patis i terrasses de 
superfícies verdes; i de façanes amb vidrieres de visió i comunicació puntual amb 
l’entorn. L’arquitectura del projecte s’organitza a l’entorn de la llum natural que a la nit 
es converteix en una caixa de llum o làmpada urbana. 

S’organitza en 4 nivells seguint el programa funcional o de necessitats: 

Planta baixa 

Accessible a peu pla, connecta el Parc del Migdia amb l’avinguda Emili Grahit. Ubica la 
zona d’acollida i informació amb un vestíbul que és el punt neuràlgic de les 
comunicacions de l’edifici; conté la cafeteria amb una terrassa exterior i l’àrea de 
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revistes i lectura informal amb un gran lluernari que dóna a la façana nord. 

A la part est es projecta la zona d’exposicions i un auditori amb capacitat per a 168 
persones. La zona d’exposicions és una àrea oberta d’expansió del vestíbul i d’exposició 
informal.

Al llarg de la façana sud, s’ubica la zona infantil que es vincula visualment al pati del 
nivell inferior. En aquesta planta hi ha un pati central arbrat i dues àrees de doble 
altura.

Zona d’acollida i informació                      382,25 m2 
Cafeteria                                                 140,90 m2 
Auditori (sala polivalent)                           213,10 m2 
Zona d’exposicions (espai polivalent)         192,65 m2 
Àrea de revistes i premsa diària                195,15 m2 
Zona infantil                                           548,05 m2 
Zona logística i circulació                          346,25 m2 

Planta semisoterrani 

És una àrea de serveis, sense accés per al públic o usuaris.  S’hi accedeix per escales i 
ascensors o muntacàrregues d’ús restringit al personal de la biblioteca. 

A la part sud hi ha la zona de treball intern al costat d’un pati lineal i protegida per un 
porxo. També hi ha el dipòsit general vinculat a les sales de treball, el garatge (amb 
accés des de l’exterior del bibliobús), els magatzems, dipòsits de llibres, la sala de 
l’equipament de neteja i l’àrea d’instal·lacions. 

Zona de treball intern                                              788,95 m2 
Magatzem de materials                                            196,30 m2 
Garatge de bibliobús (amb sala de treball i bany)        256,75 m2 
Sala equipament neteja                                              34,40 m2 
Magatzems                                                                 4,20 m2 
Zona logística i circulació                                          264,70 m2 
Sala d’instal·lacions                                                  512,10 m2 

Planta primera 

Conté principalment la “biblioteca d’adults”. La planta està articulada pels espais de 
doble altura i els patis verds. El punt d’informació es troba al centre vinculat  a la 
circulació vertical i l’escala principal. S’hi troba l’àrea d’informació i referència, la sala de 
lectura general i préstec subdividida en àmbit temàtics,  i espais complementaris. 

Àrea d’informació i referència                   473,15 m2 
Àrea general i préstec                              736,55 m2 
Zona informàtica                                       81,50 m2 
Sales de treball                                       113,25 m2 
Banys                                                      18,40 m2 
Sala neteja                                                 3,65 m2 
Sala treball personal (treball intern)             28,30 m2 
Zona logística i circulació                          222,45 m2 

Planta segona 

La planta té patis verds d’expansió visual de l’espai interior.  
Conté els fons especialitzats així com l’àrea de música i imatge, amb espais 
complementaris per a aquests tipus de fons.  

Àrea de música i cinema                          287,80 m2 
Àrea de fons especialitzats                       408,05 m2 
Sala de projeccions                                 109,50 m2 
Sala d’estudi i autoaprenentatge               178,60 m2 
Chil out                                                    57,75 m2 
Banys                                                      18,40 m2 
Sala neteja                                                3,65 m2 
Zona logística i circulació                          238,75 m2 
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Planta coberta 

No ubica cap funció del programa. Té un valor visual per als veïns de la zona. La 
coberta segueix la lògica ecològica dels patis interiors i es resol amb una coberta de 
vidre reciclat. Mentre que els patis (d’ entre 45 i 155 m2) justifiquen l’ús de cobertes 
verdes, 1.935 m2 susposen un manteniment excessiu, per la qual cosa la coberta de 
vidre reciclat ofereix una alternativa pel que fa al nul consum d’aigua, al manteniment 
mínim i la millora notable del rendiment tèrmic de l’edifici perquè redueix la incidència 
dels raigs de sol. La coberta permet una variació cromàtica segons les estacions de 
l’any i la incidència de la llum solar. 

Gestió i 
programació

Biblioteca de titularitat estatal gestionada per la Generalitat de Catalunya.  
És un centre de titularitat estatal  gestionat pel Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya en virtut de les transferències en matèria 
de cultura entre l'Estat i la Generalitat (Reials Decrets 1676/1980, de 31 de juliol i 
1010/1981, de 27 de febrer i Conveni de 12 de març de 1982 publicats al DOGC núm. 
82 de 1980, núm. 132 de 1981 i núm. 220 de 1982 respectivament). 

Els temes de gestió, pressupostaris, tècnics i de personal són competència del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 
L'Estat, mitjançant la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri 
d'Educació, Cultura i Esports, té cura de les inversions (obres, equipaments informàtics, 
mobiliari, etc.). 

Personal D’acord amb el programa bàsic del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya: 

3-5 bibliotecaris. 
8-9 tècnics auxiliars. 
0-1 tècnics auxiliars administratius. 
2 subalterns. 

En un horari de 45 hores setmanals.

Pla de viabilitat 

Inversió 
estimada

La inversió prevista és 11,6 milions d’euros 

Agents
inversors

Ministerio de Cultura. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura: 
Projecte, direcció i execució de les obres i adquisició de mobiliari i equipament

Generalitat de Catalunya:
Gestió de l’equipament. 

Ajuntament de Girona: 
Cessió del solar. 

Costos de 
gestió 

El Pla de gestió final de l’equipament acabarà per determinar quin volum pressupostari 
requerirà en matèria d’activitat, manteniment, personal i programació.

Ingressos
previstos 

No se’n contemplen. 
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Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de construcció del nou equipament té en compte bona part dels 
requeriments inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya.  

Calendari

Projecte bàsic i executiu: 2010 
Adjudicació de les obres 2010 
Inici de les obres 2011 
Finalització 2013

Documentació gràfica
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06 Nou equipament del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona 

  
Síntesi del projecte 
  
Tipologia 
d’equipament 

Espai d’arts visuals d’àmbit territorial intermedi 

Tipus 
d’actuació 

Nova construcció 

Antecedents i 
motivació 

L’any 2002 l’Ajuntament de Girona va encarregar la redacció d’un avantprojecte de 
Centre d’Art Contemporani que es va presentar i discutir al segon debat del Consell de 
les Arts i de la Cultura de Girona (juny de 2003). 
 
A partir de l’any 2005, la Generalitat de Catalunya també va apostar per la creació a 
Girona d’un Centre d’Art, i conjuntament amb l’Ajuntament de Girona es van establir les 
bases d’un acord per impulsar la creació del Centre. Per aquesta finalitat es va constituir 
el Comitè Impulsor del Centre d’Art Contemporani de Girona. El mateix any, el Comitè 
Impulsor del Centre d’Art de Girona va redactar la proposta de Centre d’Art. 
 
L’actuació s’emmarca en la creació d’un Sistema Públic de les Arts Visuals de Catalunya i 
de la Xarxa de Centres Territorials d’Art que impulsa el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el nou equipament del Bòlit ha 
de ser una concreció del treball del Departament per estendre i desenvolupar les arts 
visuals al conjunt de la geografia gironina i, especialment, per garantir una activitat 
pública adreçada a la ciutadania, amb el concurs indispensable dels creadors i la resta 
de professionals vinculats a les arts visuals. 
  
El 2008 es va fer el concurs per la primera direcció artística del Bòlit essent escollida 
Rosa Pera. Aquell mateix any el Bòlit va començar a desenvolupar la seva activitat 
emprant les sales de la Rambla i la Capella de St. Nicolau com espais d’exposició i va 
instal·lar les seves oficines en dos despatxos del Centre Cultural La Mercè, de forma 
provisional fins que el nou edifici del Bòlit sigui una realitat. 
 
El 2010 es va dur a terme el concurs d’idees per la redacció del projecte de l’edifici del 
Bòlit i va ser escollit l’avantprojecte de l’arquitecte Josep Llinàs entre altres 5 finalistes 
escollits entre les 60 propostes que es van presentar al concurs. 
 

Descripció de 
l’actuació 

El projecte té per objectiu la construcció d’un nou equipament d’arts visuals que 
contribueixi a solucionar el dèficits existents avui en dia en aquest tipus d’infraestructura 
i que tingui un abast supralocal i s’insereixi en el Sistema Públic de les Arts Visuals de 
Catalunya i a la Xarxa de Centres Territorials d’Art. 
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Característiques de l’equipament 
  
Emplaçament El nou equipament del Bòlit es construirà al solar de les antigues casernes proper al 

parc del Migdia, al bell mig de l’eixample comercial de la ciutat i al costat de la futura 
Biblioteca Pública de Girona, que l’estat construirà. Per tant, l’emplaçament és una zona 
de gran afluència ciutadana, a peu de dos eixos principals de comunicacions (el carrer 
Emili Grahit i la Carretera de Barcelona) i molt proper a l’estació de trens, nova estació 
del tren de gran velocitat. 
 
La parcel·la on s’ha de construir l’edifici del Bòlit és plana i de forma rectangular de 58 
x 20,92 m., amb una superfície de 1.213,20 m2. Segons el Pla de Millora Urbana del 
Sector 10 Les Casernes a aquesta parcel·la li correspon una edificabilitat de 3.325,48 
m2 de sostre, una ocupació que pot ser del 100% i una alçada màxima de 13,50 m. (o 
de PB+2), que només podrà fer-se efectiva, sobrerasant, més enllà de la reculada de 8 
m. prevista pel mateix Pla respecte a la partió Sud de la parcel·la.  
 
 

Necessitats 
de sòl 

No existeixen necessitats de reserva de sòl complementàries, ja que la parcel·la on s’ha 
de construir l’equipament ja està reservada per a aquesta utilització.  
 

Usos 
previstos 

Es preveu que el nou equipament del Bòlit aculli els següents usos: 
 
1. Programa de producció/creació: 
 

 Fomentar i fer accessible la recerca, així com totes les formes de suport als 
artistes. 

 

 Fer seguiment de línies de treball dels artistes. 
 

 Propiciar formes de treball conjunt amb empreses per fomentar el treball 
artístic i creatiu com a formes d’I+D. 

 

 Produir projectes culturals i artístics i documentar els processos productius, 
creatius i de comunicació. Emprant recursos com l’Anella Cultural, col·laborant 
amb altres centres de documentació o amb altres entorns de producció. 

 

 Posar en relació disciplines artístiques a través del debat, la interacció, 
Internet, les xarxes col·laboratives i la col·laboració amb diferents unitats 
expertes, de gestió i/o de coneixement, com la universitat, el Parc Científic i 
Tecnològic, els artistes o els col·lectius, per posar uns exemples. 

 

 Producció de documentació, prioritzant documentar l’acció artística des dels 
seus processos. 

 
2. Programa de formació: 
 

 Incloure el públic en totes les diferents situacions i programes del procés de 
creació, amb esperit pedagògic. Mitjançant la producció de projectes en procés 
que facin explícites les seves fases de realització, tallers i activitats integrades 
específiques en cada cas, tot implicant quan sigui possible a diferents entitats i 
equipaments de la ciutat, com la universitat o el cinema local. 

 

 Comunicar els continguts a diferents nivells, adaptats a diferents tipus de 
públic i diversificant la seva presentació, per tal d’aprofundir en l’acció 
educativa i participativa. 

 

 Proposar activitats educatives de suport en relació amb els programes del 
Centre, conjuntament amb els professors d’escoles i instituts, tot cercant 
vincles i metodologies de treball específiques amb organitzacions educatives o 
d’altres equipaments, com les biblioteques municipals i els espais de lleure per 
infants, joves i gent gran o les mateixes escoles o altres centres educatius, 
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casals, etc. 
 
3. Programa de difusió: 
 

 Incloure en l’encàrrec als creadors (artistes visuals i dissenyadors) la inclusió 
de la vessant comunicativa a les seves propostes. 

 

 Facilitar les exposicions i activitats a tots els públics, treballant diversos nivells 
de lectura i tenint cura de comunicar de forma clara i concisa per regla 
general, però oferint també altres nivells o espais de lectura en profunditat per 
a experts. 

 

 Comunicar als mitjans de masses i als especialistes, a través de mitjans 
tradicionals i dels més innovadors. 

 
4. Programa d’ Arxiu – Documentació: 
 

 Produir i fer accessible la documentació derivada dels processos d’investigació, 
producció i exhibició vinculats amb la seva programació, mitjançant un espai 
físic des d’on consultar i treballar amb la documentació, així com 
emmagatzemant la informació en el seu propi web, fent assequible i fàcil la 
transmissió de coneixement de les dades (entrevistes, vídeos, imatges 
fotogràfiques, textos, enllaços, etc.) amb la implementació i ús de les eines 
pròpies d’Internet, incloses les xarxes socials. 
 

 D’altra banda, augmentarà el fons documental del Centre amb adquisicions 
dels fons que cregui oportuns en relació a cada programa i gestionarà les 
donacions en matèria documental que pugui rebre d’altres institucions i 
equipaments. 

 
 

Espais L’avantprojecte del nou equipament inclou la següent distribució espais: 
 
Planta baixa: 
 

Espai d’acollida als usuaris. Permetrà la visibilitat i accessibilitat a les diferents àrees de 
treball del centre, de recerca, educativa, expositiva, documentació i lleure.  
 
Des del Dadespai es podrà accedir tant a referències documentals relacionades amb els 
projectes expositius en curs com a la presentació de projectes creatius i d’investigació 
basats en la informació i les dades.  A més de la connexió visual amb la sala 
d’exposicions petita els usuaris tindran accés a diferents aules on assistir a activitats i 
presentacions de petit format. Així mateix, es disposarà de llibreria, un Bar-Brunch i 
espais a disposició dels agents i del públic per reunions i encontres informals, això com 
una sala de consulta de documents. 
 
Es preveu un porxo d’entrada obert a la plaça que dirigeix al visitant cap al vestíbul. El 
bar-brunch està situat amb visibilitat des del recorregut del porxo. L’accés de públic 
situa al visitant al mig de l’edifici, quedant l’espai del bar-brunch a la dreta de l’entrada. 
Al fons s’hi situa l’espai de mediació amb les aules, els espais educatius i tallers i els 
banys públics. A l’espai esquerra des de l’entrada es situen els espais de recepció, que 
comuniquen visualment amb la sala petita del soterrani primer per una balconada, amb 
el bar-brunch i la l’espai de mediació al fons, i el centre de documentació a la dreta, 
que queda també a l’esquerra de l’entrada. Darrera de l’espai de recepció hi ha l’accés 
al Dadespai.  
 
Les escales i ascensor de públic es troben a continuació de la recepció, i donen accés a 
totes les plantes (excepte al soterrani segon, comunicat només per escales i 
muntacàrregues, per no ser una àrea prevista per a circulació de públic). Hi ha un altre 
accés extern per escales a la part dreta de la façana de l’edifici, a continuació del bar, 
que permetrà accedir a les plantes primera i soterrani segon sense necessitat de passar 
per l’accés principal. 
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Esquema d’espais de la planta baixa 
1.1 Dadespai 
1.2 Bar+llibreria 
1.4 Mediació 
6. Circulacions 
 
Planta primera: 
 

Sala gran d’exposicions, diàfana i compartimentable, equipada amb les condicions 
tècniques necessàries per a l’exposició òptima de projectes d’art contemporani amb 
tota la seva varietat de llenguatges i formats. Disposarà dels mecanismes adequats per 
enfosquir totalment l’espai quan sigui necessari, així com les infraestructures 
necessàries per a la rebuda, muntatge i desmuntatge d’objectes artístics de gran 
format.  També l’espai de gestió i sales de reunions. 
 
L’accés del públic per escales i ascensor des de la planta baixa condueix a un hall que 
comunica per l’esquerra amb la sala gran d’exposicions, i al fons amb l’àrea de gestió.  
 
La sala gran ocupa tota la façana posterior de l’edifici i compta amb accés -per la banda 
esquerra de l’edifici- a una zona de servei de suport a l’àrea expositiva, i al 
muntacàrregues que comunica amb la planta baixa i als soterranis 1 i 2. També s’hi pot 
accedir des de l’escala exterior de la banda dreta de l’edifici, sense passar per l’espai de 
recepció de la planta baixa. 
 
A l’àrea de gestió s’hi accedeix en primer lloc per un espai diàfan amb zona de recepció 
i taules per a l’equip de treball. Comunica a un passadís que dona accés a la sala de 
reunions, el despatx de direcció, els lavabos de l’àrea de gestió i un petit magatzem. 
 

2.1

 
Esquema d’espais de la planta primera 
2.1 Sala d’exposició gran 
4. Àrea de gestió 
6. Circulacions 
 
Planta soterrani: 
 

 Planta soterrani 1: Sala petita d’exposicions, auditori, espais de trobada, arxiu, 
recerca i producció; aquests espais seran utilitzats per els artistes en residència i 
professionals que en cada moment estiguin treballant en projectes del Bòlit així 
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com pels col·lectius i agents artístics de la ciutat.   
 

Aquests espais tindran una entrada de llum indirecte per el pati adjacent. Per les 
característiques de l’activitat i dels serveis a disposició tant d’usuaris com de 
creadors aquesta planta disposarà d’un accés independent des de les escales 
exteriors de la banda dreta de l’edifici, sense necessitat d’haver de tenir la zona 
expositiva i de recepció en funcionament per fer servir aquests espais. També 
comptarà amb un magatzem 

 
 Planta soterrani 2: Magatzem. Accés pel muntacàrregues i per l’escala que 

comunica amb el soterrani 1. 
 
L’accés de públic és per escales i ascensor des de la recepció, i dona accés a un hall 
que distribueix els espais: per una banda la sala petita, que rep la llum al tenir una part 
del sostre descobert al pis superior, per una altra l’arxiu i per una altra un passadís que 
comunica amb l’Auditori, la zona de creació-producció i l’Aula-documentació. També als 
lavabos. 
 
L’espai de creació-producció es situa a la banda dreta del soterrani, i podrà tenir accés 
des de les escales exteriors. Podrà ser un espai tancat. Tindrà un taller col.lectiu i dos 
tallers individuals 
 

 
Esquema d’espais de la planta soterrani 
1.3 Auditori 
2.2 Sala exposicions petita 
3.1 Creació producció 
3.2 Espai documentació 
3.3 Arxiu 
3.4 Magatzem 
6. Circulacions 
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Superfícies per àrees d’utilització 
 

Espais m2 

1. ARÈA DE PÚBLIC 

Dadespai: acollida informacío treball comunitari    250

    Recepció 70

    Espai informatiu 40

    Espai rebuda-descans 70

    Espai expositiu DADESPAI 50

Magatzem de proximitat 20

Bar-brunch + Llibreria. Restaurant  100

Auditori 100

Mediació. Aules/espais educatius 50

Taller 70

Lavabos àrea de públic 20

2. ÀREA D'EXPOSICIÓ  

Sales Exposició  1.000

     Sala gran 700

     Sala petita 300

3. ÀREA ARTÍSTICA/ESPECIALITZADA  

Creació Producció  100

Taller individual 1 20

Taller individual 2 20

Taller col·lectiu 60

Espai documentació 50

Arxiu 100

Magatzem 180

Lavabos àrea artística/especialitzada 5

4. ÀREA GESTIÓ  

Despatxos  115

     Rebuda 10

     Direcció 20

     Equip 60

     Sales de reunions 20

Lavabos àrea gestió 5

5. ÀREA TÈCNICA  

Instal.lacions 200

6. CIRCULACIONS 

Circulacions 277

TOTAL  2.617  
 

Gestió i 
programació 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Girona i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

Personal A l’espera de la definició d’un Pla de Gestió per a l’equipament i en funció dels usos 
projectats, es proposa la següent dotació: 
 

 Direcció: 1 persona 
 Tècnic de producció: 1 persona 
 Tècnic de difusió: 1 persona 
 Administratiu: 1 persona 
 Oficial de 1a especialitzat: 1 persona (externalitzat) 
 Servei educatiu: 1 persona (externalitzat) 
 Porteria/vigilància: 1 persona (externalitzat) 
 Operari de neteja: 1 persona (externalitzat) 
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Pla de viabilitat 
  

Inversió 
estimada 

El càlcul d’inversió necessària per a la construcció de l’equipament segons l’aproximació 
realitzada en l’avantprojecte signat per l’arquitecte Josep Llinàs i Carmona és el següent:  
 

Excavacions i moviment de terres 262.798,18 € 

Fonaments i contencions 467.395,95 € 

Estructures 361.956,13 € 

Cobertes 197.894,89 € 

Tancament i divisòries 58.854,60 € 

Revestiment i acabats 409.833,93 € 

Fusteria exterior 147.463,61 € 

Fusteria interior 222.037,46 € 

Envidraments 100.326,02 € 

Serralleria 66.390,54 € 

Instal·lacions 853.182,31 € 

Seguretat i salut 43.728,39 € 

PEM (Pressupost de Execució Material) 3.191.853,01 € 

13% Despeses generals 414.940,89 € 

6% Benefici industrial 191.511,18 € 

PEC (Pressupost de Execució per Contracte) 3.798.305,08 € 

18% IVA 683.694,91 € 

TOTAL PRESSUPOST 4.482.000,00 €  

Agents 
inversors 

Ajuntament de Girona: aportació de sòl i dotació econòmica per consignar 
Ministeri de Cultura: 400.000 € per finançar la redacció del projecte executiu 
Altres administracions: per consignar 

Costos de 
gestió 

El Pla de gestió final de l’equipament acabarà per determinar quin volum pressupostari 
requerirà en matèria d’activitat, manteniment, personal i programació. 
 

Ingressos 
previstos 

Es contemplen diverses vies d’ingressos de l’equipament: 
 

 Els derivats de la concessió d’explotació del bar. 
 Els derivats del taquillatge. 

 
Complementàriament, l’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat 
assumiran el cost del servei per tal que aquest assoleixi l’equilibri pressupostari necessari.

  
Impacte ambiental 
  
El desenvolupament del projecte tècnic de construcció del nou equipament del Bòlit haurà de tenir en 
compte els requeriments inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya. 
 
En aquest sentit, s’analitzaran els impactes ambientals que es poden derivar de l’actuació en aspectes com 
la mobilitat o l’aparcament i es preveuran mesures adreçades a la sostenibilitat ambiental. En concret, cal 
que el futur projecte tècnic tingui en compte: 
 

 La necessitat de realitzar un estudi de la mobilitat generada. 
 Aparcaments de bicicletes. 
 Nivell d’eficiència C o superior. 
 Sistemes de captació d’aigües pluvials i reaprofitament d’aigües grises. 
 Memòria de sostenibilitat. 

 
No obstant, l’avantprojecte presentat ja contempla algunes mesures:  
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En matèria de climatització: 
 
 El sistema a projectar aprofitarà l’energia geotèrmica de baixa entalpia. Es preveu utilitzar la 

temperatura constant del subsòl per a l’intercanvi tèrmic de les bombes de calor.  
 

 S’ha pensat en dos tipus d’espais diferenciats pel seu ús i geometria. Els espais d’exposició i públics 
s’ha pensat en projectar un terra radian tant per la calefacció com per climatització. En canvi, els 
espais d’oficines, serveis, magatzems, etc. es climatitzaran amb fan-coils de sostre de conductes, o 
amb cassets de sostre. 

 
 En l’aportació d’aire de renovació també s’ha tingut en compte l’eficiència energètica. L’arquitectura 

de l’edifici amb una cambra d’aire entre la pell exterior i la façana interior ajuda en aquest aspecte i 
permet disminuir l’aportació d’energia en el procés del seu escalfament. Els estalvis previstos d’aquest 
sistema en conjunt comparant-lo en un sistema eficient modern normal que compleixi amb tots els 
requisits del codi tècnic es poden estimar en un 30-35%. 

 
En matèria d’enllumenat: 
 
 L’avantprojecte proposa aprofitar la llum natural sempre que es pugui i emprar la llum artificial amb 

llums de baix consum en zones baixes i llums decoratives suspeses en les zones de gran alçada. Totes 
amb balast electrònic i encesa amb telerruptors.  

 
 S’estudiarà en el moment del projecte introduir la tecnologia led. 

 
 A les zones comunes, es posaran detectors de presència tèrmics per activar l’enllumenat, i en les 

sales grans es regularà automàticament la seva intensitat dependent de la llum natural, intentant 
aconseguir els 500 lux d'una manera uniforme.  

 
Finalment, el consum d’aigua no és crític en aquest edifici i per tant no es preveu acumular aigua de pluja 
ni emmagatzemar aigües grises. Al no haver jardins ni zones a regar, l’avantprojecte no creu raonable 
acumular aigua de pluja i al no haver un consum important d’aigua no resulta econòmicament raonable 
invertir en la minimització del seu petit consum. En aquest mateix sentit, el fet de disposar d’una 
instal·lació de clima amb aprofitament geotèrmic, considerada com una energia renovable, juntament amb 
el baix consum previst d’aigua calenta sanitària no és raonable ni sostenible la instal·lació de plaques 
solars. 
 
  
Calendari 
  

 Redacció del projecte bàsic i executiu: 2011 
 Obres de construcció: 2012-2014 

  
Documentació gràfica 
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07 Nou Arxiu Històric Provincial de Girona 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Arxiu Històric Provincial 

Tipus
d’actuació

Nova construcció 

Antecedents i 
motivació

El Ministeri de Cultura va adjudicar un projecte de construcció de nou edifici l’octubre de 
2008 per tal de superar els problemes de creixement i accessibilitat als que la reforma 
del convent no podia donar resposta. Actualment es disposa del projecte arquitectònic 
de l’equipament. 

Descripció de 
l’actuació

El projecte té per objectiu la construcció d’un nou equipament arxivístic que contribueixi 
a solucionar el dèficits existents avui en dia a la ubicació actual del servei. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament carrer Pont de la Barca, número 17 al barri de Fontajau de Girona. 

Necessitats
de sòl 

No existeixen necessitats de reserva de sòl complementàries, ja que la parcel·la on s’ha 
de construir l’equipament ja està reservada per a aquesta utilització.  

Usos
previstos 

Custòdia, consulta i gestió documental. 

Espais Accessos: L’entrada principal s’ofereix cap el punt de major proximitat al centre urbà. 
La major proximitat s’ha de prendre tenint en compte tant l’accés per als vianants com 
el rodat.

L’accés natural des del centre urbà es produeix sobre el carrer Pont de la Barca per 
l’extrem sud del solar. En aquest punt, entre l’Arxiu i la Rambla de Xavier Cugat, 
l’ajuntament preveu l’ordenació d’un espai públic obert i vinculat a l’Arxiu. La solució 
adoptada pel pòrtic d’accés a l’Arxiu aprofita aquesta oportunitat per protagonitzar 
l’espai. Al mateix temps, aquesta posició, en l’extrem sud-est, suggereix un tractament 
a escala major que la de vianants, al ser un punt en què el solar es fa visible des de 
l’accés rodat a Girona.

L’espai urbà que en resulta resta limitat per l’arbrat de la Rambla Xavier Cugat i el 
volum de l’Arxiu que busca l’alienació de les façanes del carrer Valentí Almirall que 
s’uneix al carrer de l’Amical Mauthausen per l’oest. Com a contrapunt funcional, i per 
dimensionar l’espai urbà a una escala més humana, es proposa una construcció 
lleugera en el límit amb l’amical Mauthausen. El pòrtic d’accés adquireix una posició 
preferent prop de la rotonda. La concreció de l’accés públic en l’extrem sud, aconsella 
situar l’accés de documentació i de serveis en una posició allunyada. El carrer Font de 
l’Abat, que voreja el límit nord del solar, ofereix unes característiques ambientals 
idònies per establir l’accés de documents. 

Organització de zones: Una  separació entre àrea pública i àrea privada. D’aquesta 
última se segrega una tercera zona corresponent a l’àrea de dipòsits. La posició 
d’accessos segons l’eix nord-sud es pren com a punt de partida per organitzar els 
recorreguts interns i es reforça amb la disposició volumètrica adoptada. 

Zona pública: El cancell dóna accés al vestíbul de l’arxiu front al punt de control i 
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informació. Des del vestíbul s’organitzen els espais de l’àrea d’accés públic que es situa 
completament en planta baixa. L’aposta per situar tots els espais al nivell d’accés s’ha 
pres des del punt de vista de la comoditat pels usuaris, però també atenent l’objectiu 
de clarificar l’organització dels sectors i facilitar-ne el control. Si el solar ho permet, el 
desenvolupament de bona part del programa en planta baixa és sempre benvinguda 
mentre els desplaçaments horitzontals es mantinguin curts.  

És el cas de l’arxiu de Girona. La sala de consulta queda immediatament accessible des 
del vestíbul sense que això comporti pèrdua de control en el seu accés, que es 
garanteix per la posició de control de sala situat en primer terme. Addicionalment la 
posició del conserge permet que aquest recolzi el control de la sala. 

Tampoc resulta llunyà l’accés a l’aula de formació i de suport a associacions ni l’accés a 
la sala polivalent. Es tracta d’una disposició que afavoreix la visibilitat de les diferents 
activitats de l’arxiu. Junt al vestíbul es troben, discreta, però fàcilment, els espais de 
suport: vitrina de publicacions o novetats, serveis per el públic, armaris guarda-roba, 
màquines per a begudes. 

L’accés de materials pel muntatge d’exposicions queda garantit des de la porta que 
connecta amb la zona de descàrrega de l’àrea restringida. L’esmentada porta es dota 
de tanca mitjançant clau de seguretat. 

Zona restringida: La major part dels recintes de l’arxiu tenen accés restringit al personal 
propi. Es tracta d’una àrea que ocupa la part nord de la planta baixa on es disposen els 
recintes vinculats a l’ingrés de la documentació.  

Ingrés de documentació i serveis: L’accés al moll de descàrrega es produeix amb la 
protecció del pati d’operacions de l’arxiu. A la vegada el moll de descàrrega es separa 
del recorregut intern mitjançant una porta de seguretat que atorga una major 
confiança en els moments de certa desatenció que de forma inevitable poden produir-
se en una operació de descàrrega de documentació o bé de materials per a ús de 
l’arxiu.

Junt al moll es situa un accés independent que dóna entrada directa al circuit restringit. 
Aquest accés permet tant l’entrada de personal de l’arxiu, com del personal de serveis 
de neteja o manteniment de les instal·lacions de l’edifici. 

Es tracta d’un accés que s’uneix al d’ingrés de documentació una mica abans d’arribar 
al pati que, en planta baixa, separa el sector restringit de la zona pública. Es tracta d’un 
pati interior que, tot i separar àrees que forment part de circuits diferents, permet la 
relació visual entre les parts de l’arxiu. 

Zona de treball intern: El programa d’usos previst per als recintes de l’àrea restringida 
no es pot desenvolupar completament en planta baixa sense produir una clara 
desagregació de les parts i un increment poc raonable dels recorreguts horitzontals. 

Tot i mantenint la mateixa organització volumètrica i de circulacions (en base a l’eix 
nord-sud) els espais de treball es distribueixen en 2 nivells. En planta baixa es situen 
recintes vinculats a la revisió inicial de la documentació ingressada, mentre que en 
planta primera es situen els espais de treball del personal tècnic. 

Es prima la qualitat ambiental dels espais amb permanència més continuada en el 
temps situant-los en les posicions més tranquil·les i dotades de millors vistes sobre el 
centre de la ciutat de Girona i el paisatge circumdant. 

Administració i Direcció: L’organització del primer nivell es produeix en funció de la 
necessitat de contacte amb persones alienes a l’arxiu mitjançant una gradació que 
augmenta la privacitat amb la distancia recorreguda des de l’accés. 

Així a l’extrem nord se situen els espais tècnics vinculats de manera més propera a la 
gestió de la documentació. Tot seguit l’espai de treball dels tècnics arxivers i del 
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responsable del centre de documentació d’arxius. 

El director de l’Arxiu ocupa una posició central donat que la seva tasca interna, en el 
sector restringit, ha de ser compatible amb l’accessibilitat des del sector públic. La seva 
tasca de frontera entre ambdues es reflexa en la zona intermitja que se li assigna en el 
moment de definir els diferents sectors de l’arxiu. 

Aquest punt de frontera també s’assigna a l’administració de l’arxiu, donat que la seva 
tasca de suport intern a la Direcció i al personal tècnic, no els eximeix d’atendre 
demandes exteriors des de la zona pública. 

Atenent a aquestes particularitats, se’ls situa en la posició immediatament contigua al 
nucli de comunicació vertical per afavorir les tasques d’atenció i filtre. 

Zona de dipòsits: El desenvolupament de les circulacions en planta baixa i planta 
primera al voltant de l’eix nord-sud resta incomplet si no enllaça correctament amb el 
circuit de documentació. Els dipòsits configuren una àrea específica i diferenciada dins 
de la zona restringida. La seva posició admet un fàcil aïllament alhora que una àgil 
maniobra d’ingrés de documentació o de servei de la mateixa a la sala de consulta. 

La disposició i característiques dels dipòsits resulta cabdal per ser la conservació dels 
fons documentals l’objectiu primer de l’arxiu. També ho és per ser aquests una part 
quantitativament predominant de l’edifici. 

Si bé la disposició de cada cèl·lula d’emmagatzematge s’orienta d’est a oest, el corredor 
que els uneix discorre novament en direcció nord-sud en paral·lel a l’eix organitzador 
de les zones de treball i accés públic. 

La disposició triada garanteix la formació d’un by-pass que uneix l’ingrés de la 
documentació amb la seva presentació a la sala de consulta després de la sol·licitud 
realitzada per un investigador o el simple ciutadà. Lògicament es tracta d’un circuit que 
queda vetat al públic per la presència del punt de control i d’informació de sala. 

Sala de consulta: Els avantatges de situar-la en planta baixa o en planta primera es van 
contrastar abundantment amb els inconvenients d’una opció o l’altra. La comoditat per 
l’usuari, però també per als responsables de l’arxiu, apunten al seu desenvolupament 
en planta baixa. 

La sala guanya qualitat ambiental al situar-la en una posició interior, protegida de la 
proximitat a l’accés rodat a Girona a través del carrer Pont de la Barca. 

La seva posició es vincula al pati interior que li garanteix bona il·luminació perquè ara 
la orientació nord-sud queda oberta a ponent però protegida de la sobre-insolació per 
disposició volumètrica del propi dipòsit documental que protagonitza el fons del pati. 

La seva presència es correspon amb la del corredor d’accés als dipòsits pel que 
s’aprofita la oportunitat per mostrar els dipòsits de forma matisada. 

La sala s’atén des d’una posició immediata al seu accés de forma que les tasques 
d’informació i control es fan amb el màxim control visual de la sala. Fins i tot els espais 
singulars de consulta es troben en disposició per ser controlats. A manera de suport 
addicional, el conserge disposa de visió directa sobre la sala. 

Quadre de superfícies 

A. Lliure accés i ús públic: 557,8 m2 

1. vestíbul+ exposicions 149,2 m2 (PB) 
2. sala polivalent (81p) 96,7 m2 (PB) 
3. aula de formació (32p) 53,5 m2 (PB) 
4. zona de consulta 258,4 m2 (PB) 
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B.1. Accés restringit i ús semipúblic 124,7m2 

5. direcció 28,7 m2 (P1) 
6. sala de reunions (12p) 26,9 m2 (P1) 
7. personal tècnic 69,1 m2 (P1) 

B.2. Accés restringit i ús del personal 384,7 m2 

8. classificació i descripció 40,9 m2 (P1) 
9. administració i reprografia 57,9 m2 (P1) 
10. office 16,8 m2 (P1) 
18. guarda-roba 9,4 m2 (P1) 
11. digitalització i microfilmació 39.0 m2 (PB) 
12. taller de restauració 27,8 m2 (PB) 
13. moll de càrrega/descàrrega 84,9 m2 (PB) 
14. sala de recepció 53,5 m2 (PB) 
15. avaluació i preclassificació 46,7 m2 (PB) 
16 desinsectació i desinfecció 7,8 m2 (PB) 

C. Accés reservat dipòsits:  2.781,9 m2 (PB/1/2/3) 

D. Circulacions i espais logístics: 1.303,1 m2 (PB/1/2/3)  

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL: 5.152,2 m2 

PI PLANTA INSTAL·LACIONS: 171,1m2 
P3 PLANTA TERCERA: 981,3 m2 
P2 PLANTA SEGONA: 1.135,6 m2 
P1 PLANTA PRIMERA: 1.719,2 m2 
PB PLANTA BAIXA: 2.482,2 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 6.489,4 m2 
ESPAIS A URBANITZAR: 4.107,2 m2 

Gestió i 
programació

Departament de Cultura de la Generalitat. 

Personal A definir. 

Pla de viabilitat 

Inversió 
estimada

Obra: 12.351.509 € 
Equipament (previsió): 1.250.000€ 

Agents
inversors

Govern d’Espanya (Ministeri de Cultura, Subdirecció General dels Arxius Estatals) 
Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura) 

Costos de 
gestió 

El Pla de gestió final de l’equipament acabarà per determinar quin volum pressupostari 
requerirà en matèria d’activitat, manteniment, personal i programació.

Ingressos
previstos 

No se’n contemplen. 
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Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de construcció del nou equipament de l’arxiu ha tingut en compte 
bona part dels requeriments inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya.  

Calendari

Licitació obres de construcció: pendent de definir

Documentació gràfica
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08 Reforma de la Casa de Cultura de Girona i trasllat de la biblioteca 
Ernest Lluch 

Síntesi del projecte 

Tipologia d’equipament Centre cultural d’àmbit territorial i Biblioteca local 

Tipus d’actuació Reforma de l’edifici de la Casa de Cultura i trasllat de la Biblioteca 
Ernest Lluch al nou equipament 

Antecedents i motivació La degradació de l’edifici i la necessitat de reformular l’activitat de la 
Fundació Casa de Cultura de Girona, van dur a la seva Junta Rectora a 
encarregar la redacció d’un projecte conceptual a la direcció del 
centre. Aquest projecte va ser sotmès a la consideració de diferents 
personalitats de l’àmbit cultural de la ciutat de Girona i de les seves 
comarques. De la reflexió comuna, dels suggeriments aportats, en va 
sortir una proposta definitiva, que va ser el document de treball pel 
concurs d’avantprojectes arquitectònics celebrat entre l’any 2006 i el 
2007.

El mes de juliol de 2007 es va seleccionar l’avantprojecte BOIRA 
presentat pels arquitectes Ricard Mercadé i Aurora Fernández al 
considerar el tribunal qualificador que assolia encaixar d’una manera 
més satisfactòria el programa previst amb les dimensions de l’edifici, 
respectant la part catalogada però introduint els elements de 
contemporaneïtat i adaptabilitat necessaris als equipaments culturals 
del segle XXI.

Pel que fa a l’àmbit bibliotecari, en virtut del Mapa de Lectura Pública a 
la Biblioteca Ernest Lluch li pertoca una superfície com a Biblioteca 
Local de 1.131 m2 de superfície útil, que actualment el servei no 
assoleix al centre cívic Pla de Palau. 

El trasllat de la Biblioteca Pública de la Casa de Cultura a l’edifici de 
nova planta a la zona de les Casernes alliberarà espai a la Casa de 
Cultura de Girona possibilitant la seva ocupació per part de la 
Biblioteca Ernest Lluch.  

Descripció de l’actuació Reforma de l’edifici de la Casa de Cultura i reserva i arranjament 
d’espais per al trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch a l’edifici. 
Remodelació respectant elements arquitectònics i amb una nova 
edificació al pati central de l’edifici. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Casa de Cultura de Girona (Plaça Hospital, 6) 

Necessitats de sòl No s’estableixen noves necessitats  

Usos previstos 1) Fundació Casa de Cultura de Girona  
2) Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet
3) Centre de la Cançó
4) Conservatori de Música
5) Escola de Teatre "El Galliner"  
6) Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
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Espais Segons la proposta, el nou equipament comptarà amb una superfície 
útil de 12.103 m² en l’edifici actual, remodelat, i en un cub de vidre 
que es construirà en un dels seus patis interiors. Acollirà els projectes i 
serveis que actualment ja funcionen a l’equipament però millorarà i 
ampliarà les condicions amb nous espais formatius, un espai 
escenicomusical, una sala d’exposicions de 1.180 m² o l’arxiu, entre 
d’altres.

Pel que fa a l’equipament bibliotecari, ha d’ocupar 1.131 m2 incloent el 
30% d’instal·lacions i circulació sobre la superfície mínima de 
programa. Ara bé, com que el projecte s’integra en la remodelació de 
la Casa de Cultura, la superfície programada pot patir variacions 
segons les necessitats del projecte global.

Gestió i programació Fundació Casa de Cultura 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Girona (biblioteca)  

Personal La dotació de personal del conjunt de l’equipament s’haurà de definir 
en funció del pla d’usos i el projecte de gestió global. 

Pel que fa a la biblioteca local, el Mapa de Lectura Pública determina la 
dotació mínima de personal de servei: 

1 director/a bibliotecari/ària 
3 tècnics/ques auxiliars

Pla de viabilitat 

Inversió estimada La reforma de l’edifici de la Casa de Cultura té un cost estimat de 34 
M€.  

L’actuació de la biblioteca municipal s’emmarca en la inversió del la 
remodelació de la Casa de Cultura, de la qual caldrà determinar quina 
part correspon a la biblioteca.  

Agents inversors Ajuntament de Girona: no existeix una previsió al respecte, però es 
treballa amb la hipòtesi que l’Ajuntament assumirà la part corresponent 
a l’equipament i les instal·lacions del servei bibliotecari. 
Diputació de Girona: per consignar 
Altres administracions: per consignar 

Costos de gestió Cal fer un estudi específic donat que l’equipament variarà les seves 
dimensions i serveis. També cal tenir en compte que els costos derivats 
de la gestió no seran nous sinó que, en bona part, ja existeixen en 
l’activitat actual. 

Ingressos previstos A determinar.
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Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de reforma del complex cultural haurà de tenir en compte els 
requeriments inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya.  

En aquest sentit, s’analitzaran els impactes ambientals que es poden derivar de l’actuació en aspectes com la 
mobilitat o l’aparcament i es preveuran mesures adreçades a la sostenibilitat ambiental. En concret, cal que 
el futur projecte tècnic tingui en compte: 

La necessitat de realitzar un estudi de la mobilitat generada. 
Aparcaments de bicicletes. 
Nivell d’eficiència C o superior. 
Sistemes de captació d’aigües pluvials i reaprofitament d’aigües grises. 
Memòria de sostenibilitat. 

Calendari

Pendent d’establir – depenent de les fonts de finançament

Documentació gràfica 
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09 Reforma del Museu d’Història de la Ciutat de Girona 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Museu

Tipus d’actuació Reforma

Antecedents i 
motivació

El Museu d’Història de la Ciutat de Girona està ubicat en un edifici històric 
que data del s. XV i presta el servei de museu des de fa 30 anys en aquest 
emplaçament. Tot i les reformes realitzades per a la rehabilitació de l’edifici 
de forma esglaonada, l’estructura d’accés i distribució interna de 
l’equipament presenta dèficits sobre els quals cal actuar: 

Els diferents nivells dins l’edifici produeixen barreres arquitectòniques 
entre les diferents sales del museu. 

L’actual escala d’accés al nivell superior es troba lluny de l’entrada i no 
té continuïtat a les plantes superiors fent que la lectura dels recorreguts 
dins el museu no sigui clara i no existeix una comunicació vertical 
contínua entre plantes que creï en recorregut museístic per nivells. 

No existeix un ascensor propi del MHCG que connecti els diferents 
nivells.

Els visitants amb mobilitat reduïda no poden seguir l’ordre del projecte 
museístic actual. 

El MHCG comparteix l’edifici amb l’Arxiu Històric Municipal. Tots dos 
serveis tenen dèficits d’espai i necessitats de creixement. 

El projecte museístic i la museografia del MHCG precisa una 
modernització que el faci més atractiu i interactiu. 

El juliol de 2010 l’empresa 3C33 va elaborar, per encàrrec del mateix Museu, 
una memòria valorada de reforma de l’equipament. No obstant, es tracta 
d’una proposta que a dia d’avui no ha estat validada i que no inclou la 
modificació del projecte museològic i museogràfic. Així mateix, el propi 
museu ha elaborat un esbós de pla d’usos provisional.  

Descripció de 
l’actuació

La memòria valorada de reforma interior de l’equipament per tal de facilitar-
ne la mobilitat interior i garantir el compliment de la normativa en matèria 
d’accessibilitat, seguretat i emergències comprèn les següents actuacions: 

Implantació d’un nou recorregut vertical que connecti les diferents 
plantes del museu des del nivell del carrer de Ballesteries a través de la 
instal·lació d’un ascensor i de la construcció d’una escala. 

Modificació dels nivells actuals retornant als originals de l’edifici, 
eliminant els diferents desnivells de les sales de la planta baixa, 
principal, segona i tercera. 

Pati: pintat de les façanes interiors, formació de noves obertures d’accés 
a les diferents plantes i formació de coberta al pati, pavimentació interior 
i il·luminació. 

Vestíbul: millora del desnivell i substitució dels graons per rampes. 

Planta baixa: adequació zona “ossari” (il·luminació i protecció), 
instal·lació d’una zona de banys propera a l’escala principal i col·locació 
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de mobiliari, enllumenat i senyalètica.  

Tal i com s’ha fet referència, caldria que les actuacions estructurals 
anteriorment esmentades fossin validades en virtut d’un nou pla d’usos i d’un 
nou projecte museològic del museu.   

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Carrer de la Força número 27. Sales d’exposicions a la placeta de l'Institut 
Vell número 1 i a la pujada de Sant Feliu número 2 (Barri Vell). 

Necessitats de sòl En principi no s’estableixen noves necessitats. No obstant, i en funció de la 
solució constructiva que s’acabi implementant en matèria d’accessos, cal 
considerar les necessitats de sòl complementari. 

Usos previstos Els actuals 

Espais El pla d’usos provisional elaborat pel propi museu contempla els següents 
espais:

Espai accés: Nou accés que faci més visible el museu des del carrer 
Ballesteries, a través d’una construcció de nova planta que, a més a 
més, contingui l’espai de l’ascensor. 

Espai botiga: espai de l’antiga botiga del carrer de la Força reconvertit 
per a ser la nova botiga adaptada a l’espai de nova planta, just al costat 
de l’accés al museu. 

Espai permanent d’exposició: diverses sales d’exposició equipades amb 
quadres tècnics dotats de connexions elèctriques i d’il·luminació que 
permetin treballar amb diverses llengües i formats (imatges en 
moviment, reproduccions sonores, obres bidimensionals, grans objectes, 
etc).

Espai d’exposicions temporals: espai per a exposicions itinerants sobre la 
història de la ciutat de Girona i altres temes de petit format a les sales 
de la Carbonera, de la Cisterna i del claustre. 

Espai d’oficines i de treball intern: destinat a l’àrea tècnica del museu, on 
els tècnics portaren les seves tasques més importants per l’organització 
de les exposicions i altres actes. 

Magatzem: àrea destinada a guardar i preservar tots aquells objectes 
relacionats amb exposicions. 

Bar-restaurant: nous usos a l’antiga sala d’exposicions de les màquines 
d’impremta, l’espai de direcció del museu i una part de la terrassa de la 
primera planta. 

Sala d’actes: situada al costat de l’accés del carrer de la Força, destinada 
a fer tot tipus d’actes i conferències, relacionades amb l’historia de la 
ciutat i altres tasques educatives. 

Gestió i programació Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Girona. 

Personal Es compta amb el personal actual.
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Pla de viabilitat 

Inversió estimada El càlcul d’inversió necessària per a la reforma, segons les actuacions incloses 
a la memòria valorada de l’any 2010, és el següent:   

FASE 1. Millora accessibilitat 453.919,97 € 

FASE 2. Millora accessibilitat / reordenació d’espais 240.605,94 € 

FASE 3. Ampliació del museu 859.654,68 € 

FASE 4. Obra nova 456.876,00 € 

Total fases 2.011.056,59 € 

Honoraris tècnics 160.884,53 € 

Estudis previs 40.211,13 € 

Llicències 40.211,13 € 

Grues i mitjans auxiliars 100.552,83 € 

TOTAL PRESSUPOST 2.352.936,21 € 

No obstant, cal prendre aquesta quantitat de forma orientativa, ja que caldria 
adaptar-la en funció del pla d’usos de l’equipament i incloure-hi la inversió 
destinada a la reformulació del projecte museístic, a l’actualització de la 
museografia i a la redacció del projecte executiu de reforma.  

Agents inversors Ajuntament de Girona: per consignar 
Altres administracions: per consignar 

Costos de gestió El pla d’usos haurà d’incloure un estudi específic per valorar si la nova 
configuració de l’equipament i del servei generarà costos suplementaris de 
personal, activitat o subministraments per tal de garantir la viabilitat de la nova 
estructura.

Ingressos previstos Es preveuen possibles nous ingressos derivats de la botiga i de la posada en 
funcionament d’un bar-restaurant. 

Impacte ambiental 

El desenvolupament del projecte tècnic de reforma de l’equipament haurà de tenir en compte els 
requeriments inclosos dins la Memòria Ambiental del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya.  

En aquest sentit, s’analitzaran els impactes ambientals que es poden derivar de l’actuació i es preveuran 
mesures adreçades a la sostenibilitat ambiental. En concret, cal que el futur projecte tècnic tingui en 
compte:

La necessitat de realitzar un estudi de la mobilitat generada. 
Aparcaments de bicicletes. 
Nivell d’eficiència C o superior. 
Sistemes de captació d’aigües pluvials i reaprofitament d’aigües grises. 
Memòria de sostenibilitat. 

Calendari

Elaboració del nou pla d’usos: pendent d’establir
Elaboració del nou projecte museístic: pendent d’establir
Concurs per a la redacció del projecte arquitectònic de la reforma: pendent d’establir
Redacció del projecte de reforma: pendent d’establir
Definició de la nova museografia, senyalètica i imatge gràfica: pendent d’establir
Obres de reforma: pendent d’establir
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10 Nou equipament musical de mitjà format 

Síntesi del projecte 

Tipologia 
d’equipament 

Equipament escenicomusical d’especialització musical 

Tipus d’actuació Cal valorar les possibilitats i necessitats del nou equipament com a base per 
definir si cal un espai de nova construcció, si és viable la reforma o 
aprofitament d’un equipament ja existent a la ciutat (implementant-hi obres 
de millora o de canvi d’usos) o si és factible treballar en la línia de la 
concertació amb equipaments de titularitat privada. 

Antecedents i 
motivació

El sector musical de la ciutat demanda un espai de centralitat per a la música 
en viu que tingui un accés, un model de gestió i unes característiques 
tècniques i d’espai diferents i complementàries a les de l’Auditori de Girona 
principalment per concerts de música pop, rock i electroacústica en viu amb 
un format concertístic amb el públic dempeus.  

En aquest sentit, diferents agents s’han organitzat sota aquesta demanda i 
han realitzat treballs previs per a concretar-la. El recentment aprovat Pla 
Estratègic de Cultura de Girona recull aquesta demanda i, entre les seves 
propostes apareix la necessitat de construir un nou equipament d’aquestes 
característiques.

Descripció de 
l’actuació

L’actuació comprèn tres fases de treball: 

L’estudi de les necessitats tècniques i funcionals de l’equipament en 
col·laboració amb els agents del sector musical de la ciutat. 

La definició de l’emplaçament del futur equipament i l’elaboració del seu 
projecte tècnic. 

La construcció de l’equipament i la seva posada en funcionament. 

Característiques de l’equipament 

Emplaçament Pendent d’establir 

Necessitats de sòl Pendent d’establir  

Usos previstos Programació musical de música moderna o electrificada 

Espais En l’equipament a projectar cal comptar orientativament amb:  

Un espai per a concerts amb capacitat per unes 400 persones a peu dret 
Escenari i camerinos 
Àrea tècnica i de magatzem 
Espais de serveis 
Bar

Estimativament l’equipament hauria de disposar d’una superfície útil de 1.000 
m2.
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Gestió i programació Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Girona (caldria analitzar la 
conveniència d’externalitzar-ne la gestió) 

Personal Caldrà realitzar un estudi específic per a definir les necessitats de personal en 
funció del volum d’activitat del nou equipament.

Pla de viabilitat 

Inversió estimada Tot i que serà el projecte arquitectònic el que acabarà per determinar quina 
és la inversió necessària per a poder fer realitat l’equipament, el càlcul 
aproximat en funció de la proposta d’espais i superfícies prenent un mòdul de 
cost de 3.066 €/m2 útil16 és de 3.066.000 € amb el 18% d’IVA inclòs17.

Així mateix, cal tenir present que en el cas que s’opti per una actuació de 
rehabilitació o d’intervenció d’adequació d’espais ja existents, la inversió 
estimada seria substancialment menor. 

Agents inversors Ajuntament de Girona: per consignar 
Altres administracions: per consignar 

16 Mòdul de cost dels equipaments escenicomusicals inclòs als estàndards del PECCat, actualitzat al 18% d’IVA. 
17 No s’inclouen els costos derivats de la urbanització ni els honoraris. 
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4.6. Impactes i objectius ambientals 

El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat) inclou una memòria ambiental, 

d’acord amb el que preveu la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans 

de programes. El document recull els principals aspectes del Pla amb incidència 

ambiental, els objectius ambientals que hauria d’assolir i la seva avaluació ambiental.  

La memòria és d’aplicació directa sobre el contingut dels Plans Locals d’Equipaments 

(PLEC) i, per tant, hi queden subjectes els projectes d’equipaments que s’hi proposen. 

En aquest sentit, a continuació es presenten de forma sintètica els principals aspectes 

amb incidència ambiental i objectius que les actuacions en equipaments culturals 

hauran de tenir en compte.  

a. Aspectes amb incidència ambiental 

Les principals implicacions ambientals derivades del desenvolupament del PLEC són: 

Increment del consum de sòl. La localització d’equipaments culturals en 

sòls per urbanitzar podria generar un increment en el consum de sòl, el qual 

s’ha de considerar com un recurs limitat.  

Increment del consum energètic. El desplegament del PLEC 

representarà un increment del consum energètic tan en la fase de 

construcció dels equipaments que planteja el pla com en la fase de servei i 

ús d’aquests equipaments.  

És factible que el desenvolupament del pla augmenti la mobilitat al crear 

nous pols d’atracció al municipi. Així mateix, és possible que redueixi la 

distància dels desplaçaments generats per motius culturals en tant 

que generarà equipaments més pròxims a l’usuari. En aquest sentit caldrà 

que s’analitzi cada casuística en concret.  

Directament proporcional a l’increment del consum energètic i l’increment 

de la mobilitat, es preveu un increment de l’aportació de gasos 
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d’efecte hivernacle a l’atmosfera fet que contribuirà a incrementar el 

canvi climàtic.  

Increment de la producció de residus. Tan durant el procés de 

desplegament del pla com en l’etapa d’us dels equipaments culturals 

s’incrementarà la producció de residus.  

Increment del consum de materials. Sobretot per la construcció de 

nous equipaments. 

Afectació al cicle de l’aigua. Del desenvolupament del Pla se’n poden 

derivar diferents efectes relacionats amb el cicle de l’aigua, com l’increment 

del consum d’aigua o la generació d’aigües residuals. 

Possibles alteracions del paisatge en les noves ubicacions d’equipaments 

culturals.  

Alteracions en la qualitat acústica dels entorns. Tot i que en tractar-se 

majoritàriament d’espais tancats, el compliment de la normativa vigent en 

matèria d’aïllament acústic hauria de garantir la no afectació a l’entorn en el 

cas dels equipaments nous o reformats de manera integral. 

En qualsevol cas, val a dir que la majoria d’aquests impactes ambientals són en certa 

mesura intrínsecs a qualsevol actuació antròpica i d’altres s’han de considerar poc 

rellevants en quan a la seva incidència absoluta sobre el medi ambient. De totes 

maneres, és necessari que els projectes d’equipaments prenguin les mesures 

necessàries per a minimitzar, dintre del seu àmbit d’actuació, els principals impactes 

ambientals que es puguin derivar de la seva aplicació. 
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b. Objectius ambientals 

D’acord amb els aspectes amb incidència ambiental descrits en el punt anterior, a 

continuació es presenten de forma jerarquitzada els objectius ambientals que caldrà 

considerar en el desenvolupament del pla d’actuació del PLEC: 

Objectius prioritaris: 

Consum de sòl: prioritzar la reutilització d’edificacions existents, i en tot 

cas evitar la classificació de nou sòl sempre que existeixin alternatives 

raonables i ambientalment més adequades en sòl urbà o urbanitzable. 

Energia: minimitzar el consum energètic, especialment en els aspectes de 

climatització i enllumenat que son els principals consumidors d’energia dels 

equipaments. 

Mobilitat sostenible: fomentar l’accessibilitat en mitjans de transport 

sostenible (a peu, bicicleta, transport col·lectiu). Entre d’altres, caldrà tenir 

en compte els següents sub-objectius:  

Prioritzar localitzacions pròximes a les zones de màxima 

densitat per fomentar el transport a peu.  

Considerar el sistema de transport públic existent i 

previst i la proximitat de les parades a l’hora de localitzar 

els equipaments, i quan aquest sigui insuficient (en quan 

a rutes, freqüència o horaris) facilitar nous serveis de 

transport públic o ampliar els existents per tal d’assolir 

l’objectiu ambiental esmentat. 

Objectius rellevants: 

Energia: fomentar les fonts d’energia renovables i els sistemes solars 

passius per a avançar en l’autoabastament dels equipaments. 
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Cicle de l’aigua: minimitzar el consum d’aigua de les instal·lacions i 

fomentar la reutilització de les aigües pluvials i grises. 

Compra verda: potenciar la compra verda per tal de reduir l’impacte 

ambiental de l’equipament, introducció de criteris de compra verda en la 

contractació pública. Introducció d’estàndards ambientals als contractes de 

productes i serveis dels equipaments tant en la fase de disseny i 

construcció.

Objectius secundaris: 

Integració paisatgística: dimensionar i dissenyar els nous equipaments 

atenent a la seva integració paisatgística. 

Materials: minimitzar l’ús de materials i potenciar l’ús de materials reciclats 

o fàcilment reciclables en l’edificació. 

Gestió ambiental: assegurar una gestió dels equipaments en termes 

d’ecoeficiència. Introduir la gestió ambiental i la gestió energètica dels 

equipaments com un element més en la vida d’us de les instal·lacions 

culturals. 
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Annex 1. Estàndards del PECCat 

Arxius:
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Espais escènics i musicals: 

Organització funcional general tipologia E3
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Espais d’arts visuals: 
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Centres culturals polivalents: 
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Biblioteca Municipal Antònia Adroher
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Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona 
Crèdits 

ICC consultors

Crèdits

El Pla Local d’Equipaments Culturals de Girona és una iniciativa de l’Ajuntament de 

Girona amb el suport de la Subdirecció General d’Equipaments Culturals del 

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. De 

manera general han participat en tot el procés: 

Ajuntament de Girona:  

Lluïsa Faxedas, Tinenta d’Alcalde de Cultura i Educació 

Carme Sais, cap de l'àrea d'Educació i Cultura 

Laura Merino, tècnica de Cultura 

Maria Arxer, auxiliar de Cultura 

Subdirecció General d’Equipaments Culturals: 

 Oriol Picas, Subdirector General d'Equipaments Culturals 

Santi Martínez, cap del Servei de Planificació d'Equipaments Culturals 

 Agnès Pros, tècnica del Servei de Planificació d'Equipaments Culturals 

ICC Consultors: 

Xavier Fina, direcció de projecte 

Martí Comas, coordinador metodològic i de continguts 

Marta Domènech, tècnica de projecte 

Carles Spà, tècnic de projecte  

Patrícia Martínez, tècnica de projecte 
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