
BOSSES D’APARCAMENT PROVISIONAL GRATUÏT, 
AMB LA RECONVERSIÓ DE SOLAR PRIVATS BUITS 
(Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert del Pla) 

 
Recollint les declaracions de l’alcalde de Girona que la premsa va reproduir 
 
“L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, vol posar fil a l'agulla a una de les promeses fetes en campanya com és la de la 
reconversió provisional de solars buits a la ciutat per fer-hi bosses d'aparcament gratuït. El nou alcalde reconeix que 
“és una de les prioritats” del govern, que espera que pugui tirar endavant amb certa rapidesa. Puigdemont confirma que ja 
tenen localitzades algunes zones “urbanes i periurbanes”. La proposta és que els propietaris cedeixin l'espai a canvi 
d'algun import abastable per convertir aquests solars en aparcaments mentre no s'hi tira endavant cap promoció 
d'habitatges. “Sabem que és una solució provisional, però pot donar servei durant uns anys”, conclou Puigdemont. La rapidesa 
en la implantació de les noves bosses d'aparcament també dependrà de la bona predisposició que puguin tenir els propietaris 
dels solars en zona urbana. El nou govern preveu impulsar un pla de xoc pel que fa a la mobilitat i inclou les noves bosses 
d'aparcament dins de tot el seguit de canvis que volen introduir (...)” [de la premsa local] 
 
I amb l’ànim de recolzar aquesta proposta, expressada també a la darrera reunió de Mancomunitat 
Santa Eugènia·Can Gibert del Pla (a la seu social del CESET) per la regidora delegada per als barris de 
Santa Eugènia·Can Gibert -Marta Madrenas- ens permeten recordar els treballs fets al respecte pel 
conjunt de les entitats i col·lectius del territori (reproduïm tot seguit els apartats que s’ocupen de la 
problemàtica de l’aparcament), alhora que acompanyem un petit estudi actualitzat dels diversos 
espais-solars (privats i públics) que pensem podríem ser utilitzats per fer-hi “bosses d’aparcament 
gratuït” (tal com deia l’alcalde Carles Puigdemont). 
 
Prioritats de les entitats Santa Eugènia·Can Gibert (10·02·2011) 
 
Urbanístiques 
- Dèficit d’aparcaments 
- Pla d’aparcament públic, prioritzant l’aparcament als centres públics (Marfà, Can Ninetes, Pavelló, Centre de dia, CAP Can 
Gibert, IES), establint horaris i espais flexibles d’aparcament gratuït en horari comercial i nocturn 
- Finalització de les fases pendents de la frontissa de Santa Eugènia de Ter, descartades del Pla de barris i -en especial- la 
construcció de l’aparcament subterrani previst iniciament 
- Finalització de les tres fases d’urbanització de la plaça del Barco, descartades del Pla de barris 
- Davant l’elevat dèficit d’aparcament (a Can Gibert), el més prioritari és: 
1. Fer l’aparcament sota la plaça Pere Calders, que ja estava previst a l’actual Pla de Mandat (2007-11) 
2. Remodelació i adequació dels patis interiors 
3. Remodelació dels carrers Bastiments i Campcardós 
- Totes les actuacions s’han de fer comptant amb la participació veïnal 
- Totes les actuacions van lligades amb la primera; si no es fa l’aparcament, no es poden fer les remodelacions 2 i 3 per què 
comporten la reducció de moltes places d’aparcament 
- Obrir el carrer de darrera dels Maristes per evitar els perills del excés de tràfic 
- Aixecar la vorera de la gasolinera de Santa Eugenia 
- Carril bici: continuïtat i disseny 
- Més places, pistes (bàsquet, futbol, skate), zona 30 on no hi sigui... perquè hi hagi llocs de trobada a la zona pública; llocs de 
relació i convivència 
- Marfà: que tingui sala de concerts, bucs d’assaig, teatre com el del Centre cívic Sant Narcís 
- Reconstruir el Pont del Dimoni, sobre el riu Güell, a l’altura del carrer Maçana, connectant el sector Santa Eugènia i el sector 
Dominiques del barri de Sant Narcís (projecte aprovat per l’Ajuntament) 
 
 
Prioritats Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert (03·03·2011) 
 
La Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert, que agrupa la pràctica totalitat de les entitats dels dos barris, després d’un procés 
de diàleg compartint reflexions i propostes, ha consensuat aquest conjunt de priorats per a l’acció comuna i comunitària pel 
període 2011-2013. 
1. Un urbanisme al servei dels que vivim a Santa Eugènia i Can Gibert 
1.0. Ens reafirmem en la reconstrucció del Pont del Dimoni 
Després de la moció de reconstrucció aprovada per l’Ajuntament de Girona, temporalitzar les següents passes per a la 
consecució del projecte a partir del que van presentar les entitats veïnals. 
1.1. Un pla d’aparcaments pels barris 
Donat l’increment del dèficit d’aparcaments en el sector, establir un Pla d’aparcament públic, prioritzant l’aparcament als centres 
públics, establint horaris i espais flexibles d’aparcament gratuït en horari comercial i nocturn. 
1.2. Finalització de les fases pendents del Pla de barris 
Finalització de les fases no executades del Pla de barris de Santa Eugènia·Can Gibert. En especial les que fan referència a la 
frontissa i l’aparcament soterrat, la plaça del Barco i el centre de joves. 
1. 3. Facilitar i ampliar l’ús de la bicicleta 
Millorar i incrementar els carrils bicis del sector Santa Eugènia·Can Gibert. De manera que es pugui accedir a tot el sector en 
bicicleta i es connecti amb les hortes de Santa Eugènia de Ter. 
http://www.eldimoni.com/article.php?id_article=5661 



Carrer Maçana / Carrer Sant Sebastià, 5 (cantonada) 
Rètol: CPSA 
 
 

 
 

 
 



Carretera Santa Eugènia, 196 
Accés, també, pel carrer Costabona 
 
 

 
 

 
 



Zona Mas Masó / disseminat entre l’Escola Montfalgars i el Cementiri de Santa Eugènia 
Carrer de les Llevadores / 3 illes urbanitzades / ¿zona del futur pavelló? 
PÀRQUING DE CARÀCTER DISSUASORI 
 

 
 



Carrer Bassagoda / Pàrquing “central” existent sobre el súper 
Sector exmercat de Santa Eugènia 
 
 

 
 



Frontissa del Riu Güell, 117 (la Rodona) 
Accés, també, pel carrer Pere Compte 
Rètol: RUYRA 
 
 

 
 

 
 



Parador del Güell / 3 illes 
Sector Maristes 
PÀRQUING DE CARÀCTER DISSUASORI 
 
 

 
 

 
 



Frontissa de Santa Eugènia de Ter 
3 opcions a tenir en compte / 2 peces 
PÀRQUING DE CARÀCTER DISSUASORI 
 
 

 Pàrquing provisional en superfície 
 

 Pàrquing provisional i zona verda (neta) 
 

 Pàrquing subterrani projectat (futur) 



Parador del Güell / Antic Caprabo 
Quin ús té l’antic pàrquing existent? 
PÀRQUING DE CARÀCTER DISSUASORI 
 
Carretera Santa Eugènia (Can Ninetes) / Actual Caprabo (antic Valvi) 
Utilització del pàrquing del supermercat en horari de nit i festius 
 
Carrer Montnegre, davant del núm. 50 
Prop de la plaça Fidel Aguilar 
 
Quadrícula a la Rodona: c. Güell - c. Illa - c. Remences (darrera Bon Preu) 
Solar prop de l’Escola Oficial Idiomes i la frontissa del Riu Güell, darrera ctra. Santa Eugènia 
 
Carretera Santa Eugènia, 45 
Solar a tocar de la plaça de la Rodona 
 
Parc Masó / darrera de l’IES Santa Eugènia 
Repensar el parc, pensar en la seva utilització esportiva i lúdica, amb aparcaments 
POSSIBLE PÀRQUING DE CARÀCTER DISSUASORI 
 
 
 
Passeig d’Olot (i altres carrers) 
Multitud de vehicles de segona mà en venda, com si es tractés d’un concessionari a l’aire lliure 
 



Plaça Pere Calders (davant església) a Can Gibert del Pla 
Possible pàrquing subterrani, ja estudiat 
 
 

 
 



Plaça Fidel Aguilar 
Possible pàrquing subterrani, a estudiar 
 
 

 
 



Imatge general del sector amb els possibles pàrquings/solars ressaltats 
Google Maps: <http://www.google.es/maps/ms?vpsrc=1&ctz=-
120&ie=UTF8&msa=0&msid=206424284327668217524.0004b048df0afa014a2eb&t=h&z=15> 
 
 

 
Dimecres, 16 de novembre de 2011 
 


