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Descripció dels projectes seleccionats del programa 
Viure al Poble Més 
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha seleccionat 19 
projectes en aquesta primera edició del programa Viure al Poble Més repartits 
per tot el territori: 
 
 
Dos projectes al Pirineu 
 
- Bolvir (Cerdanya) rebrà 564.850 euros, d’una inversió total de 869.000 

euros, per al projecte “Renéixer Bolvir” que permetrà fer una intervenció 
integral a l’eix central del municipi amb l’objectiu de dinamitzar i generar 
l’activitat. Les principals actuacions a dur a terme són la construcció d’un 
centre d’Interpretació i la seva museografització, la campanya de promoció i 
difusió de l’equipament i la xarxa patrimonial i el condicionament de 
l’aparcament.  

 
- Oliana (Alt Urgell) rebrà 486.543 euros, d’una inversió total de 748.527 

euros, per al projecte “Oliana: la porta del Pirineu” que s’emmarca dins 
del Projecte Global de desenvolupament Local del municipi. El projecte té 
per objectiu el desenvolupament locals a través d’un canvi estratègic i 
urbanístic que passa per regenerar espais urbans degradats i per conservar 
i recuperar zones naturals degradades, així com per potenciar Oliana com a 
destí turístic.  

 
 
Un projecte a Barcelona  
 
- Vilobí del Penedès (Alt Penedès) rebrà 439.767 euros, d’una inversió total 

d’676.565 euros, per al projecte “Vilobí, poble dels Pèlags”. Les 
actuacions aposten per preservar el sector serveis del municipi i en especial 
el relacions amb el sector turístic. És per això que es preveu la recuperació i 
ordenació del pèlag gran, la recuperació del nucli històric, i la potenciació de 
rutes.  

 
 
Tres projectes a la Catalunya Central 
 
- Perafita (Osona) rebrà 605.164 euros d’una inversió global de 931.022 

euros, per al projecte “Preservació del patrimoni cultural i millora del 
potencial turístic de Perafita”. El projecte passa per a la creació d’un 
Museu-Centre d’Interpretació de la vida rural del Lluçanès, que permeti 
salvar una important col·lecció d’estris, peces de ceràmica i eines del camp. 
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També es crearà un itinerari segur, es recuperaran parc públics i es 
senyalitzaran senders d’interès turístic.  
 

- Pujalt (Anoia) rebrà 429.000 euros d’una inversió global de 660.000 euros  
per al projecte “Pujalt, memorial de l’exercit popular. Projecte de 
dinamització”. L’objectiu del projecte és millorar i potenciar els serveis 
turístics del municipi, per dinamitzar el turisme dins el municipi entorn el 
Memorial Democràtic, i fer possible l’aparició de noves iniciatives 
econòmiques i evitar el despoblament de la zona. Les actuacions que es 
preveuen són la creació del Centre d’Interpretació Turístiques del Memorial i 
la millora urbana dels carrers i voltes del nucli antic.  

 
- Vallcebre (Berguedà) rebrà 390.000 euros d’una inversió global de 600.000 

euros per al projecte “Actuació de desenvolupament Integral al municipi 
de Vallcebre” amb la finalitat de desenvolupar socioeconòmicament el 
municipi. L’actuació s’articula en quatre eixos: la creació d’un Punt d’Atenció 
Turística amb un espai polivalent, la construcció d’instal3lacions esportives 
al medi natural, la restauració del Pont Romànic de cal xalet, i el 
condicionament i arranjament del Parc dels Roures.  

 
 
Quatre projectes a les Comarques Gironines  
 
- Cellera de Ter (la Selva) rebrà 415.418 euros d’una inversió global de 

639.104 euros per al projecte “Oberts al riu, a la gent i a la natura. 
Coneix la Cellera de Ter” que contempla una actuació integral que 
comprèn el casc antic del centre del poble, les ribes del Ter, el Pasteral i la 
muntanya de Plantadís. Les actuacions del projecte consisteixen en 
rehabilitar la part cèntrica del nucli antic, adequar dels terrenys de les ribes 
del ter, la creació i senyalització de les diferents rutes i en instal·lar punts 
d’informació.  

 
- Esponellà (Pla de l’Estany) rebrà 392.652 euros d’una inversió global de 

604.081 euros per al projecte “Esponellà, una baronia al cor del Fluvià” i 
que es basa en la creació d’un itinerari turístic – paisatgístic que unirà les 
diferents actuacions de recuperació de patrimoni. Les actuacions s’articulen 
en millorar l’entorn de la zona de la casa cal Baró i equipar l’interior com a 
punt d’informació, condicionar l’entorn i l’interior de Can Vila per a ús social, 
zona verda i jocs de mainada, i arreglar l’itinerari turístic i paisatgístic per 
relacionar a peu o en bicicleta els pobles, el Fluvià, el Pla de Martís i el 
patrimoni de la baronia.  

 
- Peralada (Alt Empordà) rebrà 418.021euros d’una inversió global de 

643.095 euros per al projecte “Peralada, al cor de l’Empordà. Pla de 
turisme sostenible i accessible”. El principal objectiu estratègic del pla és 
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canviar la percepció de la vila com un lloc d’excursió i posicionar-la com un 
lloc de vacances per a descobrir l’Empordà per als segments de turistes 
actius, culturals i naturals. El projecte aposta fortament per fer que el 
turisme esdevingui un altre motor econòmic del municipi.  

 
- Ribes de Freser (Ripollès) rebrà 590.715 euros d’una inversió global de 

908.792 euros per al projecte “Ribes de Freser, centre del comerç de la 
vall”. El projecte pretén dinamitzar el municipi en base al seu teixit urbà i 
consolidar-lo com el centre dels serveis comercials de la Vall de Ribes. Les 
principals actuacions són la construcció de dos ascensors de connexió 
comercial i urbana, la recuperació del castell de Sant Pere com a espai 
turístic, la creació de l’equipament de la nova oficina de turisme, 
l’allargament de l’eix comercial i la senyalització de l’àmbit comercial i 
turístic. 

 
 

Tres projectes a Lleida 
 
- Albatàrrec (Segrià) rebrà 433.163 euros d’una inversió global de 666.404 

euros per al projecte “Albatàrrec municipi de trànsit lent”, que busca 
consolidar Albatàrrec com el centre de referència dels serveis i del comerç 
de la zona i potenciarà el seu patrimoni com a fita turística. Les principals 
actuacions que es duran a terme són el condicionament de l’eix urbà i la 
millora dels carrers, la millora de l’accés al Parc del Riu, l’habilitació del 
mirador, la millora de la plaça de l’església i la senyalització dels serveis 
interiors del nucli i l’itinerari de la flora i la fauna del parc del Riu.  

 
- Puiggròs (Garrigues) rebrà 392.060 euros d’una inversió global de 603.170 

euros per al projecte “Revivim Puiggròs” que aposta per una estratègia de 
desenvolupament en l’adequació i reestructuració del nucli antic per tal de 
revitalitzar el poble en els àmbits econòmic, social i mediambiental. Les 
principals actuacions per consolidar Puiggròs com a destí turístic rural són: 
crear un noi espai entorn de l’església, col·locar nou mobiliari urbà, ordenar 
la mobilitat i l’aparcament, i senyalització dels elements patrimonials.  

 
- Torà (Segarra) rebrà 474.116 euros d’una inversió global de 729.410 euros 

per al projecte “Viure al Poble Més de Torà”, que contempla un seguit 
d’intervencions sota un visió àmplia que ajuda al desenvolupament i millora 
dels espais urbans, així com a la promoció turística de la zona.  

 
 
Tres projectes a Tarragona 
 
- Figuerola del Camp (Alt Camp) rebrà 597.680 euros d’una inversió global 

de 919.509 euros per al projecte “Figuerola del Camp, patrimoni cultural 
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i natural 2014”. Les diferents actuacions se centren en restaurar la Torre 
de la Mixarda i museïtzar el seu interior amb el Centre d’Interpretació de les 
Torres de guaita, així com, condicionar el seu entorn. També es restaurarà 
el Pont del Diable, s’edificarà el Museu Històric Municipal i es condicionarà 
l’aparcament. El projecte també inclou la millora de la part històrica del 
poble.  

 
- Solivella (Conca de Barberà) rebrà 505.063 euros d’una inversió global de 

777.020 euros per al projecte “Centre d’Interpretació del Castell de 
Solivella i l’arquitectura renaixentista de la Conca de Barberà”, a través 
del qual es vol recuperar arquitectònicament i socialment el castell del 
municipi. El projecte té la voluntat de que els restes arquitectòniques 
conservades esdevinguin el motor del desenvolupament econòmic de la 
vila. El projecte museològic contempla la definició d’un itinerari per 
l’arquitectura tardagòtica.  

 
- Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp) rebrà 477.998 euros d’una inversió 

global de 735.381 euros per al projecte “Pla de dinamització turística i 
socioeconòmica dels nuclis de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet”. 
Inclou les actuacions en la part urbanística, amb l’arranjament de carrers on 
se situen les Torres de Guaita, el patrimoni arquitectònic més important del 
que disposa el municipi. El projecte també conté la promoció per donar a 
conèixer les possibilitats turístiques del municipi.  

 
 
Tres projectes a les Terres de l’Ebre 
 
- Arnes (Terra Alta) rebrà 390.000 euros d’una inversió global de 600.000 

euros per al projecte “Arnes, dolça tranquil·litat”, que busca millorar el 
nucli històric i la zona del mercat municipal per una banda. I per l’altra, el 
projecte també desenvoluparà tota una activitat econòmica entorn a la mel, 
a través de la millora del funcionament del Centre d’Interpretació de la mel, 
de donar a conèixer la festa de la mel i de recuperar la tradició de 
l’apicultura.  

 
- Ginestar (Ribera d’Ebre) rebrà 529.448 euros d’una inversió global  de 

814.536 euros per al projecte “Recuperació ambiental, posada en valor i 
activació turística del nucli històric de Ginestar”. Es tracta d’un seguit 
d’actuacions de regeneració urbana com és l’arranjament dels carrers del 
nucli medieval, millora urbana del Carrer Ample i la conservació del nucli 
històric i illa de vianants. El projecte també inclou la recuperació i 
restauració de l’Església vella, així com la creació d’una oficia de turisme i 
centre d’Interpretació a interior d’aquesta església.  
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- Vinebre (Ribera d’Ebre) rebrà 568.345 euros d’una inversió global de 
874.377, 24 euros per al projecte “Dinamització turística de Vinebre” que 
va en la línia de consolidar el patrimoni cultural municipal, la seva promoció, 
i relacionar el patrimoni cultural amb l’espai natural.  
 


