AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Servei responsable: Oficina de Comunicació
Altres serveis que hi col·laboren: Àrea de Via Pública i Mobilitat, Àrea
d’Urbanisme i Activitats, Àrea de Cultura i Àrea de Promoció Econòmica

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Instal·lació d’uns plafons informatius
il·luminats de la història del Pou Rodó, el Burg i Sant
Pere Galligants
NOM BARRI: Barri Vell
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Barri Vell
Quantitat assignada al barri: 42.386,19 €
-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA VEÏNAL:
Es proposa instal·lar uns plafons informatius il·luminats de la història del
Pou Rodó, el Burg, Sant Pere Galligants.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Des de l’Ajuntament de Girona, s’està treballant des de fa uns mesos
per redactar un nou pla de senyalització al Barri Vell de la ciutat que ens
permeti identificar quins punts cal senyalitzar i com fer-ho. Actualment
aquesta redacció està en procés de licitació i es preveu que aquest
2018 pugui estar acabada.
Aquest és un treball transversal que implica diferents serveis de
l’Ajuntament (Àrea de Via Pública i Mobilitat, Àrea de Cultura, Àrea
d’Urbanisme i Activitats, Àrea de Promoció Econòmica i Unitat de
l’Oficina de Comunicació de l’Àrea d’Alcaldia).
La zona del Pou Rodó i els espais del voltant estan inclosos dins l’àmbit
d’estudi del nou pla de senyalització. Per aquest motiu, proposem que la
petició feta des del barri s’inclogui dins del treball general que es
portarà a terme aviat per tal de mantenir l’esperit d’unitat i coherència
que es busca a l’hora de confegir el relat històric i patrimonial de la
ciutat.
Per tal de poder donar resposta a la demanda dels veïns i, alhora, seguir
la línia marcada a tot el Barri Vell, es proposa fer una prova pilot del nou
pla de senyalització executant la part corresponent a la zona del Pou
Rodó un cop estigui redactat el pla.
Pel que fa a la proposta d’incorporar-hi elements lumínics, caldrà
esperar a tenir els resultats del pla per tal que hi hagi un criteri únic en la
senyalització del Barri Vell de la ciutat i els seus elements patrimonials.

D’acord amb el Pla especial de conservació i reforma interior del Barri
Vell de Girona, la zona del Pou Rodó i el carrer de la Barca correspon al
teixit històric del burg de Sant Feliu, que data dels segles X i XI i que
s’estructura a l’entorn de l’església de Sant Feliu.
Aquest és el més antic dels barris suburbans de la ciutat, amb un origen
martirial i episcopal durant l’antiguitat tardana. Va ser també el lloc que
va tenir el primer creixement urbà fora murs, ja des del segle XI. Queda
perfectament definit pels murs de la Força Vella (migdia), els de la
muralla baixmedieval (llevant), el riu Galligants (tramuntana) i el riu
Onyar (ponent).
Els conjunts històrics que integren el Burg de Sant Feliu són els següents:
1- Nucli antic del burg
2- Areny i cap de l’areny
Al nucli antic del burg, destaquen elements arquitectònics com les
muralles i els portals que delimiten el recinte per la banda est (baluard
de Sarraïnes), l’església de Sant Feliu i els Banys Àrabs. També hi ha
espais i fronts d’interès ambiental com són la pujada de Sant Feliu, l’inici
del carrer del Pou Rodó i el carrer dels Trasfigueres, la pujada del Rei
Martí, el passeig Arqueològic i el riu Galligants.
A la zona de l’areny i el cap de l’areny trobem elements arquitectònics
destacables com les muralles i els portals que delimiten el recinte per la
banda oest (portal de la Barca) i espais i fronts d’interès ambiental com
la pujada de Sant Feliu, el carrer del Pou Rodó i el portal de la Barca.

Prenent com a base els elements assenyalats, es proposa de senyalitzar
el següent:
-

Àmbit de l’antic burg de Sant Feliu: senyal a les diferents entrades
del burg explicant l’origen del barri.
o Proposta: plànol indicatiu i explicatiu sobre el teixit històric


-

Preu aproximat (2 unitats): 400 euros més IVA

Portal de la Barca: espai d’interès ambiental ubicat entre el carrer
de Jaume Pons i Martí i el carrer de la Barca. És un pas entre dos
arcs rebaixats del segle XVI, amb dovelles de pedra ben
escairada, que sostenen un mur de maçoneria d’un gruix
considerable. El portal del la Barca és l’única fortificació que resta
avui de la muralla que rodejava els burgs de Sant Feliu i Sant Pere
al segle XIV.
o Proposta: plafó explicatiu sobre l’espai


-

Preu aproximat (1 unitat): 100 euros més IVA

Carrer del Pou Rodó: És un carrer estret i tortuós amb paviment de
pedra irregular.
o A la cruïlla d’aquest carrer amb el de la Barca hi ha un pont
amb una arcada que uneix dues cases i al capdamunt hi
ha una finestra amb llinda decorada que data del s. XVII.


Proposta: plafó explicatiu sobre l’espai


Preu aproximat (1 unitat): 100 euros més IVA

o Arc de l’accés al carrer del Pou Rodó pel carrer de Bellaire


Proposta: plafó explicatiu sobre l’espai


Preu aproximat (1 unitat): 100 euros més IVA

o Restes d’un pou en un pati en l’accés del portal de la Barca


Proposta: plafó explicatiu sobre l’espai


-

Preu aproximat (1 unitat): 100 euros més IVA

Carrer dels Trasfigueres/Arc dels Trasfigueres


Proposta: plafó explicatiu sobre l’espai


Preu aproximat (1 unitat): 100 euros més IVA

Els preus i els elements s’han comptat com a plafons convencionals
perquè cal esperar a tenir la diagnosi del pla de senyalització global del
Barri Vell que s’està elaborant per decidir el tipus d’elements que cal
ubicar-hi.
A banda del cost material dels plafons, caldrà fer una correcta
documentació i redacció dels monuments i vestigis històrics que es
vulguin senyalar i traduir-ho en altres llengües si es considera oportú.


Preu aproximat treball de recerca, síntesi, edició
i redacció dels elements: 2.500 euros més IVA

PRESSUPOST APROXIMAT DE L’ACTUACIÓ:
4.200 euros (IVA inclòs)

