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PROJECTE D’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA 
DE L’ONZE DE SETEMBRE I EL SEU ENTORN

Ca s a  d e  l a  V i l a

Ja han començat les obres a la plaça de l’Onze 
de Setembre. L’obra s’ha adjudicat a una em-
presa de Sant Gregori que es diu Rebugen. Tot 
i tenir previst de començar les obres a mitjan 
mes d’agost, les prospeccions arqueològiques 
en van retardar l’inici.

El que es pretén amb aquesta obra, que és sub-
vencionada per la Generalitat de Catalunya en 
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2004-
2007, és iniciar un procés de rehabilitació de tota 
la part antiga de Verges. La primera actuació pre-
vista i que en aquests moments ja s’està duent 
a terme és l’arranjament 
de la plaça de l’Onze de 
Setembre i el seu entorn. 
Amb aquesta finalitat, la 
proposta preveu dues ac-
tuacions diferenciades: la 
dels vials i la de la plaça 
mateixa.

L’actuació de l’entorn de 
la plaça s’inicia al carrer 
del Pedró, just al costat 
de l’escola, amb una pro-
posta de calçada i vorera 
a un sol nivell per tal de 
potenciar l’ús de l’espai 
públic per als vianants, 
sense abandonar el tràn-
sit rodat que circula per 

la zona però limitant l’accés dels vehicles en 
determinats espais, que es destinen únicament 
al pas de vianants gràcies a la integració de 
mobiliari urbà.

Per a ampliar l’espai públic, s’incorpora al projec-
te la part del pati de l’escola que actualment no 
s’utilitza i que és tancat, tant al públic en general 
com a l’escola. Per a donar-hi sortida, s’integrarà 
a la rehabilitació de tot aquest espai.

La plaça, actualment, és envoltada per tres 
carrers. Es mantindran els de llevant i ponent, 
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El conseller Bargalló llegint el PAÍS PETIT

P a í s

El proppassat 2 de setembre, el consell primer de la 
Generalitat de Catalunya, l’honorable senyor Josep Bar-
galló, va visitar la nostra vila, dins el programa de visites 
als municipis que fa cada setmana per tal de conèixer-los 
de prop. En aquesta ocasió el conseller es va reunir amb 
el consistori a la Casa de la Vila, on li foren exposats els 
problemes i les mancances que té el poble. Com a fet 
curiós, hem de dir que, durant l’entrevista que hi vam 
mantenir, demanà si editàvem alguna revista, amb la 
qual cosa li vam lliurar un exemplar del darrer número 
de PAÍS PETIT, tal com es pot veure a la foto.

VISITA DEL CONSELLER PRIMER

El conseller també va aprofitar la seva estada a Verges 
per a fer un volt per la vila i acabà la visita a les obres 
de la plaça de l’Onze de Setembre, acte en el qual fou 
convidat tot el poble. L’arquitecte Jaume Viñolas va fer 
una petita explicació de l’objectiu de l’actuació.

i el vial que limita amb el sud –que actualment 
separa la plaça de les cases– s’incorporarà a la 
plaça. Això no vol dir, però, que s’elimini el pas; 
simplement la configuració de tot el conjunt fa 
que el vial quedi inclòs en el dibuix de la plaça.

L’actuació en aquest element proposa de crear 
un espai tou i planer per als escolars, amb jocs 
infantils, i un altre de pavimentació més repre-
sentativa i amb el pendent que actualment té el 
carrer. Al llarg dels carrers s’hi plantaran arbres 
que facin ombra a l’estiu i deixin passar la llum i 
l’escalfor del sol a l’hivern.

A més, els contenidors actuals seran substituïts 
per uns de soterrats, de manera que s’integrin 
a l’entorn i no ofereixin la imatge de deixadesa 
que tenen actualment.

El projecte preveu les obres següents:

1. Enderrocament dels elements i paviments 
actuals.
2. Explanació.
3. Construcció de la xarxa d’aigües plujanes.
4. Substitució de l’enllumenat públic.
5. Substitució de la xarxa d’aigua potable.
6. Trenat de la xarxa de baixa tensió i soterrament 
dels encreuaments.
7. Trenat de la xarxa de telefonia i soterrament 
dels encreuaments.
8. Pavimentació dels carrers i de la plaça.
9. Col•locació de mobiliari urbà.
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