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GIRONÈS 
 

• Torre Desvern (Celrà): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Reforma de la coberta de l’edifici per impedir 
l’entrada d’aigües 
 
Descripció: 
 
Edifici d’origen alt-medieval. La construcció 
s’inicià en una torre de vigilància romànica i al 
seu voltant, amb el pas del temps, s’hi afegiren 
noves estructures. Finalment, a finals de segle 
XV, fou transformat en masia. 
 

• Castell de Mabarrera (Celrà): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Consolidació de les estructures del castell 
conservades i adequació per a la visita. 
 
Descripció: 
 
Antic castell Alt-medieval que controlava 
aquest sector de les Gavarres i el camí 
que travessant-les anava des de Celrà a 
Girona. Es tracta d’un edifici de planta 
quadrangular, amb estructures que van 
del segle X al XV. Cal destacar l’important 
fossat excavat a la roca que l’envoltava, 
que s’ha posat al descobert durant les 
darreres intervencions arqueològiques. 
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• Castell de Cervià (Cervià de Ter): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Investigació, estudi, valoració i 
recuperació del castell 
 
Descripció: 
 
Antic castell d’origen Alt-medieval. Està 
format per una torre circular i diverses 
dependències afegides en èpoques 
posteriors. Actualment, el conjunt es 
troba en ruïnes i mig excavar. 
 
 
 
 
 

• Recuperació muralla (Llagostera): 
 
Inversió: 13.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Tasques d’adequació per fer accessible 
una antiga torre de la muralla com a 
mirador. 
 
Descripció: 
 
Torre de l’antiga muralla medieval de 
Llagostera, bastida al segle XIV. 
Posteriorment, fou utilitzada com a presó 
municipal. 
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• Rehabilitació edifici ceràmiques Marcó (Quart): 
 
Inversió: 14.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Rehabilitació edifici antigues Ceràmiques 
Marcó, per assegurar-ne la conservació i 
la visita. 
 
Descripció: 
 
Antic obrador de ceràmica ara aturat, que 
fou un dels principals centres de 
producció de la població. Destaca perquè 
hi va treballar l’arquitecte noucentista 
Rafael Masó, de qui es conserven diversos dibuixos i motllos de peces. 
 
 
 
 

• Antiga fàbrica Coma-Cros (Salt): 
 
Inversió: 14.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Adequació accessos factoria cultural 
Coma-Cros. 
 
Descripció: 
 
Antiga fàbrica bastida al segle XIX que, 
actualment, s’ha convertit en el centre 
cultural d’aquesta població. 
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ALT EMPORDÀ 
 

• Rehabilitació Palau de la Reina Sibil·la (Fortià): 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Nova fase de la restauració d’aquest antic 
casal. L'actual intervenció se centrarà en la 
façana nord de l'edifici, on encara no s'ha 
intervingut. 
 
Descripció:. 
 
Gran casalot d'origen medieval amb 
importants reformes d'època moderna, on 
tradicionalment s’ha situat la casa pairal de 
la reina Sibil·la de Fortià, muller de Pere III 
el Cerimoniós. 
 

• Església de Sant Feliu (Lladó) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació:  
 
Nova fase de restauració d’aquesta 
església barroca, endegada ja fa diversos 
anys. Aquest any les tasques es centraran, 
novament, en la coberta, molt malmesa. 
 
Descripció: 
 
Antiga església parroquial de la població 
bastida al segle XVIII, actualment tancada, 
de forma que la parròquia s’ha traslladat al 
temple de l’antiga canònica de Santa 
Maria. 
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• Església de Sant Joan (Palau Saverdera) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació:  
 
Intervenció dividida en dues fases. En la 
primera es preveu refer el campanar i 
consolidar-lo. En la segona, s’intervindrà en 
la consolidació de les façanes i remolinat de 
la part superior del campanar. 
 
 
 
Descripció: 
 
Església d’origen romànic amb diverses fases constructives, del segle XI al 
XVI. Cal destacar la seva capçalera amb un absis central i dues absidioles 
laterals, decorades amb fornícules a la part superior. És un BCIN. 
 
 

• Claustre Sant Domènec (Peralada) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació:  
 
Millora accessibilitat zona on es 
troba situat l'antic claustre del 
desaparegut convent de Sant 
Domènec.  
 
 
 
Descripció: 
 
El claustre de Sant Domènec, 
Declarat BCIN l’any 1931, es troba situat al pati inferior del Centre de Turisme 
Cultural Sant Domènec-Museu de la vila. A pocs metres i tancades al públic hi 
ha diverses restes arqueològiques, del V aC al XIII, posades al descobert en 
diverses intervencions que caldria consolidar, estudiar i fer visitables 
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• Església de Santa Maria del Roure (Pont de Molins) 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
Actuació:  
 
Continuació restauració de l’església gòtica 
de l’antic priorat de Santa Maria del Roure. 
Es preveu adequar accessos a l'església i al 
campanar, que ja han estat restaurats en 
campanyes anteriors. 
 
 
Descripció: 
 
Església de l’antiga canònica de Sta. Maria 
del Roure, edifici d’estil gòtic bastit al segle 
XV, però amb importants restes d’època 
romànica.  
 
 
 
 

• Mas Castellar  (Pontós) 
 
Inversió: 13.000,00 € 
 
 
Actuació:  
 
Continuació consolidació restes estructurals 
de diversos edificis del jaciment arqueològic 
posades al descobert en anteriors 
campanyes d’excavacions. 
 
 
Descripció: 
 
Jaciment arqueològic situat a prop de la 
població de Pontós, s’hi conserven restes 
des de l'edat del ferro inicial (s.VII aC), de 
tota l’època ibèrica i desapareix en l’època romana (principis del s. II aC). Se’l 
considera un dels més interessants d’aquest període a les comarques 
gironines. 
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• Adequació Pont Vell (Sant Llorenç de la Muga): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Treballs de millora seguretat per a vianants 
(2a fase): construcció baranes,. 
 
Descripció: 
 
Antic pont sobre la Muga bastit a època 
gòtica, segles XIV i XV. És un dels escassos 
exemples de pont medieval, sens haver estat 
objecte de grans restauracions, que es 
conserva al nostre país, atès que la majoria 
foren enderrocats al final de la darrera guerra 
civil. 
 
 

• Antic claustre del monestir (Sant Miquel de Fluvià) 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Continuació treballs arqueològics per deixar 
visibles les restes de l’antic claustre de 
l’abadia i condicionament del edificis que 
l’envolten. Es preveu adequar l’espai per 
dedicar-lo a equipament públic. 
 
Descripció: 
 
Restes de l’antic claustre del desaparegut 
monestir de Sant Miquel de Fluvià. Molt 
probablement aquest fou enderrocat al segle 
XV quan l'església fou fortificada durant l'anomenada Guerra Civil Catalana, 
que enfrontà a la Generalitat amb el rei Joan II. 
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• Restauració antiga església de Palol Sabaldòria (Vilafant) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Consolidació restes antiga ermita 
preromànica de Palol Sabaldòria. 
 
Descripció: 
 
Església d’origen preromànic d’una única 
nau i planta rectangular. Actualment, l’edifici 
ha perdut la coberta i es troba molt malmès. 
Des de l’any 2008 s’hi fan intervencions arqueològiques que han de permès la 
seva conservació i posada en valor. En concret, s’han posat al descobert les 
imponents restes d’una fortificació d’època alt-medieval que l’envoltava. 
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BAIX EMPORDÀ 
 

• Adequació sales masia Bas (Castell Platja d'Aro) 
 
Inversió: 18.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Rehabilitació sala d’actes i sala 
biblioteca. 
 
Descripció: 
 
Antic edifici històric de la població, 
classificat com a Bé d'Interès, 
propietat del ajuntament, i destinat a 
activitats públiques i culturals. 
 
 
 
 

• Rehabilitació campanar (Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Restauració paraments façana edifici. 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós d'origen medieval però amb 
importants reformes posteriors. El campanar és 
d'estil barroc i fou construït al segle XVIII. 
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• Restauració església Sant Romà (Foixà) 
 
Inversió: 18.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Consolidació murs i volta de l’edifici. 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós d'estil preromànic d’absis 
quadrat, bastit al segle XI. Fou objecte d’una 
primera intervenció a mitjan anys vuitanta, 
però des de llavors no s’hi ha fet cap més 
intervenció. És un dels escassos edificis 
religiosos anteriors al romànic que ens ha pervingut. 
 
 
 

• Restauració façana església de Sant Pere (Púbol) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Millora accessibilitat, restauració porta i rosassa. 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós d’estil gòtic bastit al segle XIV. 
Destaca perquè en el seu interior es trobava el 
retaule fet pel pintor Bernat Martorell, actualment 
al museu d’art de Girona, una de les peces més 
destacades de la pintura gòtica catalana del 
segle XV. 
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• Rehabilitació de la Torre de les Hores (Pals): 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Continuació rehabilitació accessos i 
paraments exteriors. 
 
Descripció: 
 
Antiga torre de l'homenatge del castell de 
Pals, única resta que es conserva d'aquesta 
antiga fortalesa, que quedà molt malmesa 
pels conflictes que visqué el país a la baixa 
edat mitjana. Posteriorment, fou utilitzat com 
a lloc de guaita i, més endavant, com a 
campanar civil de la població. 
 
 
 

• Rehabilitació església Sant Feliu (Parlavà) 
 
Inversió: 15.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Continuació arranjament façanes església 
parroquial de Sant Feliu. 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós originalment d'estil romànic, 
bastit entre els segles XII i XIII. Al segle XIV el 
conjunt fou fortificat. Posteriorment, s'hi 
realitzaren petites reformes que; tanmateix, no 
han emmascarat l’obra original. 
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• Rehabilitació antic hospital (Sant Feliu de Guíxols) 
 
Inversió: 18.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Restauració de la façana exterior, d’estil 
neoclàssic de l’antic hospital de la població, 
amb recuperació dels elements ornamentals 
 
Descripció: 
 
Antic hospital de la població bastit entre els 
segles XVIII i XIX. En l’actualitat l’edifici no té 
ús, però es vol condicionar com a museu. 
 
 

• Recuperació de la Mina d'Aigua (Torroella de Montgrí) 
 
Inversió: 13.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Segona fase recuperació i condicionament d'una 
antiga mina d'aigua per poder fer-hi visites 
turístiques. 
 
Descripció: 
 
Galeria subterrània artificial per recollir l'aigua de 
deus naturals del massís del Montgrí i abastir així 
d'aigua la vila. La construcció és d'origen 
medieval i estigué en funcionament fins ben 
entrat el segle XX.  
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• Restauració Església Vella (Vall-llòbrega) 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Tercera fase de l'obra de restauració i 
recuperació d'aquest edifici. 
Finalització coberta edifici i 
condicionament. 
 
Descripció: 
 
Antiga església parroquial de la 
població, d'estil romànic, abandonada 
al segle XVII perquè patia greus 
problemes estructurals. 
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LA SELVA 
 

• Recuperació claustre monestir (Breda) 
 
Inversió: 18.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Enderroc edificis contigus, recuperació volum antic claustre i restauració 
elements procedents d’aquest edifici que es conservin. 
 
Descripció: 
 
Antic claustre del monestir de Breda, bastit entorn els segles XIII i XIV. En ser 
desamortitzat el cenobi l’any 1835 aquest element fou enderrocat i ocupat per 
construccions civils. 
 
 
 

• Rehabilitació castell (Hostalric) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Continuació treballs de restauració a les 
garites del revellí de Santa Tecla i 
recuperació de canoneres. 
 
Descripció: 
 
Fortalesa d'època moderna bastida sobre 
les restes d'un castell medieval de la 
família Cabrera. L'edifici fou construït al 
segle XVIII per controlar el camí ral que 
comunicava Barcelona amb la frontera. 
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• Recuperació casa ibèrica Turó Rodó (Lloret de Mar) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Condicionament i 
museïtzació de les restes 
ibèriques del Turó Rodó, 
amb la reconstrucció d’una 
de les cases. 
 
Descripció: 
 
Petit poblat d’època ibèrica excavat al segle XX. Es tracta d’un assentament 
costaner, de l’anomenat tipus barrera, situat dalt d’un esperó sobresortint del 
litoral de Lloret. Consta d’una petita muralla en forma de “L” que té 
arrenglerades, a la part interior, les restes de set petites cases. 
 
 
 
 

• Rehabilitació ermita de Santa Cristina (Lloret de Mar) 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Renovació paviment interior ermita.  
 
Descripció: 
 
Santuari d’origen medieval. Al segle XVIII el 
conjunt fou totalment renovat. L’any 
anterior s’hi féu una important intervenció 
que posà al descobert les restes d’aquest primer santuari. Aquest any es 
preveu condicionar l’interior mitjançant la instal·lació d’un nou paviment. 
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• Restauració muralla Castell de Montsoriu (Arbúcies- Breda- Sant Feliu 
de Buixalleu) 

 
Inversió: 10.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Consolidació talussos i torres de la muralla 
del segon recinte del castell de Montsoriu. 
 
Descripció: 
 
Castell medieval d’origen altmedieval però 
reformat totalment al segle XIV. Es tracta d’un dels millors exemples de 
fortalesa gòtica que posseeix Catalunya i es troba en procés de restauració des 
de fa més de dues dècades. 
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GARROTXA 
 

• Restauració ermita del Guilar (Argelaguer) 
 
Inversió: 12.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Segona fase de restauració de l’ermita 
del Guilar, restauració coberta, sanejat 
parets i campanar. 
 
Descripció: 
 
Ermita d'origen romànic amb 
importants afegits d'època barroca. 
 
 
 
 

• Restauració església de Sant Martí de la Capellada (Besalú): 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
3a fase de de restauració de l'edifici i 
adequació del seu interior com a sala 
polivalent. 
 
 
Descripció: 
 
Antiga església parroquial d'origen 
romànic, bastida al segle XII, amb 
importants reformes al XV i, 
posteriorment, a l'època Moderna. 
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• Rehabilitació portalada església Sant Feliu (Beuda): 
 
Inversió: 12.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Rehabilitació de la portalada romànica 
de l’església de Sant Feliu de Beuda. 
Neteja superficie, desinfecció i 
adequació general del conjunt. 
 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós d’estil romànic que 
conserva una de les portalades 
esculturades més interessant d’aquest període a les comarques de Girona. 
 
 

• Condicionament església de  antic monestir del Sant Sepulcre de 
Palera (Beuda): 

 
Inversió: 18.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Neteja voltes, paraments interiors i 
instal·lació nova il·luminació 
 
 
Descripció: 
 
Temple romànic bastit al segle XI. Era 
l’església del priorat del Sant Sepulcre 
que es mantingué com a comunitat 
monàstica fins a la desamortització del 
segle XIX. 
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• Restauració santuari de la Santíssima Trinitat (Olot): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Canvi coberta en mal estat a causa del 
trencament de diversos cairons de fusta. 
 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós d’origen romànic amb importants 
reformes posteriors, catalogat com a BICN. 
 
 
 
 

• Rehabilitació església parroquial  (Riudaura): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Reforma parcial de la coberta de 
l’edifici, actualment molt malmesa. 
 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós bastit a època 
romànica, però amb múltiples 
reformes posteriors que n’han fet 
desaparèixer la major part d’elements arquitectònics d’aquest període. Havia 
format part del desparegut monestir de Santa Maria de Riudaura. 
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• Restauració església de Sant Esteve de Llèmena (Sant Aniol de 
Finestres): 

 
Inversió: 13.000,00 € 
 
Actuació: 
 
3a fase de rehabilitació teulada de l'edifici, 
actualment molt malmesa. Adequació 
campanar i instal·lació parallamps. 
 
 
Descripció: 
 
Església parroquial bastida al segle XII i 
reformada al XVIII. Malgrat ser resultat de 
múltiples reformes arquitectòniques l'edifici conserva interessants elements, 
entre els quals cal esmentar el seu campanar i el porxo a la façana principal, 
ambdós d’època barroca. 
 
 

• Rehabilitació Castell d’Hostoles (Sant Feliu de Pallerols): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Intervenció arqueològica per investigar el 
castell, conjuntament amb actuació 
restauradora per assegurar-ne la 
conservació. L’any anterior es va intervenir a 
la cisterna del tercer recinte. Aquest any 
s’actuarà a la zona del segon i primer, a la 
part sobirana de l’edifici. 
 
Descripció: 
 
Antic castell medieval, actualment en ruïnes, format per tres recintes. Destaca 
per haver estat el centre d’operacions de Francesc de Verntallat, cap del 
pagesos remences al segle XV. 
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• Rehabilitació església de la Miana  (Sant Ferriol): 
 
Inversió: 13.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Arranjament interiors de l’església de 
la Miana. Es tracta d’un conjunt 
d’actuacions de condicionament de 
l’interior: enllumenat, pintura, repàs 
paraments, etc. 
 
 
Descripció: 
 
Antiga església parroquial del veïnat 
de la Miana, presenta restes des de 
l’època romànica fins al segle XIX. Fa dos anys es va restaurar el porxo 
d’entrada, que havia desaparegut. 
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RIPOLLÈS 

 

• Rehabilitació ermita de Sant Valentí de Salarça (Camprodon): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
Actuació: 
 
Continuació consolidació de l’edifici per aturar el 
procés de degradació que pateix l’edifici, amb 
l’aparició d’importants esquerdes en els seus 
paraments. 
 
 
Descripció: 
 
Edifici religiós d’estil romànic bastit al segle XII. 
 

 

• Castell de Ribes (Ribes de Freser): 
 
Inversió: 20.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Continuació obres consolidació i 
rehabilitació del conjunt, alhora que es 
volen adequar els seus accessos. 
També es preveu continuar les 
excavacions arqueològiques. 
 
 
Descripció: 
 
Fortificació de planta semicircular que 
conserva gran part dels seus murs 
originals i restes de les dependències interiors. L’element més destacat és una 
torre situada a la part més alta del castell, que és el seu element més ben 
conservat. 
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• Restauració castell de Milany (Vidrà): 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
 
Actuació: 
 
Continuació consolidació de les 
escasses restes estructurals visibles que 
es conserven. En aquesta tercera etapa 
es preveu potenciar la intervenció 
arqueològica, un cop s'ha consolidat la 
torre de l'homenatge. 
 
 
Descripció: 
 
Antiga fortalesa medieval bastida al 
segle IX, però amb reparacions posteriors. Fou abandonat a finals del segle 
XV. Actualment, només són visibles les restes de la torre de l’homenatge i 
alguns murs molt enrunats difícils de relacionar amb estructures concretes. 
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LA CERDANYA 
 

• Condicionament jaciment ibèric del Castellot (Bolvir): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Nova fas de restauració de les restes 
arqueològiques i adequació d'aquestes 
per a la visita. 
 
 
Descripció: 
 
Antic poblat ibèric, el més important de la 
Cerdanya, que actualment es troba en 
procés d'investigació i excavació. 
 
 
 

• Castell de Llívia (Llívia): 
 
Inversió: 10.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Continuació consolidació i adequació per a la 
visita de les restes del castell. En aquesta 
fase es preveu intervenir a la zona de la torre 
d’Estavar, que és un dels escassos elements 
del recinte exterior de la fortalesa que es 
conserven. 
 
 
Descripció: 
 
El castell medieval de Llívia havia estat la principal fortificació de la corona 
catalanoaragonesa a la Cerdanya, fou enderrocat pels francesos al segle XV.  
 
 
 



 
 
 
 

27 

• Recuperació antic pou de glaç (Puigcerdà): 
 
Inversió: 11.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Continuació consolidació i adequació per 
a la visita de les restes del castell. En 
aquesta fase es preveu intervenir a la 
zona de la torre d’Estavar, que és un dels 
escassos elements del recinte exterior de 
la fortalesa que es conserven. 
 
 
Descripció: 
 
El castell medieval de Llívia havia estat la 
principal fortificació de la corona catalanoaragonesa a la Cerdanya, fou 
enderrocat pels francesos al segle XV.  
 
 
 
 
 

• Rehabilitació església Sant Domènec (Puigcerdà): 
 
Inversió: 23.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Rehabilitació dels interiors de l’església. Canvi 
d’enllumenat, repiat de morters i consolidació 
de pintures. 
 
 
Descripció: 
 
Antiga església del convent dels dominics de 
Puigcerdà, bastida a finals del segle XIII en estil gòtic. Posteriorment, en ser 
desamortitzada passa per diverses funcions: magatzem, presó, etc. Acabada la 
darrera guerra civil es convertí en la parroquial de la població i fou restaurada. 
Destaca per les pintures gòtiques que conserva en una de les seves capelles 
laterals. 
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PLA DE L'ESTANY 
 

• Castell d’Esponellà (Esponellà): 
 
 
Inversió: 18.000,00 € 
 
Actuació: 
 
Segona fase d’excavació arqueològica 
i consolidació de les restes del castell. 
 
Descripció: 
 
Fortificació medieval ocupada dels 
segles XI al XVII. La fortalesa formava 
part de l’antic comtat de Besalú i, 
actualment, presenta un estat de 
degradació important. Fou objecte 
d’una primera intervenció restauradora als anys noranta del segle XX. 
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ANNEX 
 
Quadre 1: subvencions concedides: 
 

MUNICIPI 
NÚM. 
EXP SOL·LICITANT NIF OBRA 

PROPOSTA  
SUBVENCIÓ % 

      
GIRONES           

CELRÀ RM/*1111 Ajuntament de Celrà P1705400H 
Restauració torre 
Desvern 10.000,00 € 70 % 

CELRÀ RM/1067 Ajuntament de Celrà P1705400H 
Restauració castell 
de Palagret 15.000,00 € 80 % 

CERVIÀ DE TER RM/1144 
Ajuntament de Cervià 
de Ter P1705500E 

Restauració castell 
de Cervià 15.000,00 € 23 % 

LLAGOSTERA RM/1150 
Ajuntament de 
Llagostera P1709600I 

Adequació com a 
mirador de l’antiga 
torre presó de la 
muralla 13.000,00 € 70 % 

QUART RM/1148 Jaume Marcó Cambó 4026826L 

Segona fase 
rehabilitació edifici 
Ceràmiques Marcó 14.000,00 € 45 % 

SALT RM/1146 Ajuntament de Salt P1716400E 

Adequació 
accessos factoria 
cultural Coma-Cros 12.000,00 € 50 % 

TOTAL GIRONES         79.000,00 €  
       

ALT EMPORDÀ           

FORTIÀ RM/1133 Ajuntament de Fortià P1707900E 

Restauració casa 
anomenada de la 
reina Sibil·la 15.000,00 € 90 %

LLADÓ RM/1116 Ajuntament de Lladó P1709500A 
Restauració 
església Sant Feliu 15.000,00 € 90 %

PALAU-
SAVERDERA RM/1123 

Ajuntament de Palau-
Saverdera P1712700B 

Restauració 
església de Sant 
Joan 10.000,00 € 45 %

PERALADA RM/1155 
Ajuntament de 
Peralada P1714000E 

Millores 
accessibilitat visita 
claustre Sant 
Domènec 10.000,00 € 14 %

PONT DE MOLINS RM/1090 
Ajuntament de Pont de 
Molins P1714400G 

Restauració antic 
priorat del Roure 23.000,00 € 90 %
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PONTÓS RM/1121 Ajuntament de Pontós P1714500D 
Consolidació poblat 
ibèric Mas Castellar 13.000,00 € 90 %

SANT LLORENÇ DE 
LA MUGA RM/1158 

Ajuntament de Sant 
Llorenç de la Muga P1718000A 

Millores Pont Vell 
2a fase 10.000,00 € 90 %

SANT MIQUEL DE 
FLUVIÀ RM/1134 

Ajuntament de Sant 
Miquel de Fluvià P1718400C 

Restauració 
claustre antiga 
abadia 23.000,00 € 90 %

VILAFANT RM/1099 Ajuntament de Vilafant P1723500C 

Consolidació restes 
arqueològiques 
ermita Palol 
Sabaldòria 10.000,00 e 70 %

TOTAL ALT 
EMPORDÀ         129.000,00 €

      

BAIX EMPORDÀ           

CASTELL-PLATJA 
D’ARO RM/1152 

Ajuntament de Castell-
Platja d’Aro P17053300J

Rehabilitació sala 
gran i sala 
polivalent 18.000,00 € 60 %

CRUÏLLES 
MONELLS I SANT 
SADURNÍ DE 
L’HEURA RM/1137 

Ajuntament de Cruïlles-
Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura P1706400G 

Rehabilitació 
façana església de 
Santa Eulàlia 15.000,00 € 45 %

FOIXÀ RM/1149 Ajuntament de Foixà P1707400F 

Restauració 
església 
preromànica Sant 
Romà 18.000,00 € 90 %

LA PERA RM/1145 
Parròquia de Púbol – 
Bisbat de Girona R1700002G 

Restauració 
església de Púbol 15.000,00 € 50 %

PALS RM/1119 Ajuntament de Pals P1713200B 
Restauració torre 
de les Hores 23.000,00 € 80 %

PARLAVÀ RM/1122 Ajuntament de Parlavà P1713400H 

Arranjament 
façanes església de 
Sant Feliu 15.000,00 € 50 %

SANT FELIU DE 
GUÍXOLS RM/1165 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols P1717000B 

Rehabilitació 
façanes antic 
hospital 18.000,00 € 33 %

TORROELLA DE 
MONTGRÍ RM/1147 

Ajuntament de 
Torroella de Montgrí P1721200B 

Treballs adequació 
per a la visita antiga 
Mina d’Aigua 13.000,00 € 60 %

VALL-LLÓBREGA RM/1058 
Ajuntament de Vall-
Llóbrega P1722300I 

Restauració antiga 
església de Sant 
Mateu 23.000,00 € 90 %

TOTAL BAIX 
EMPORDÀ     158.000,00 €
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LA SELVA     

BREDA RM/1104 Ajuntament de Breda P1703000H 
Recuperació zona 
antic claustre 18.000,00 € 80 %

HOSTALRIC RM/1114 Ajuntament d’Hostalric P1708900D 

Recuperació 
canoneres baluard 
de Santa Tecla 10.000,00 € 80 %

LLORET DE MAR RM/1140 
Ajuntament de Lloret 
de Mar P1710200E 

Adequació antic 
poblat ibèric 10.000,00 e 50 %

LLORET DE MAR RM/1163 
Obreria de Santa 
Cristina G17055344 

Renovació 
paviment ermita de 
Santa Cristina 10.000,00 € 30 %

ARBÚCIES-BREDA-
SANT FELIU DE 
BUIXALLEU RM/1131 

Consell Comarcal de la 
Selva P6700002F 

Consolidació 
muralla est i sud 
castell de Montsoriu 10.000,00 € 33 %

TOTAL LA SELVA     58.000,00 €
 
 
 
 
     

LA GARROTXA     

ARGELAGUER RM/1128 
Ajuntament 
d’Argelaguer P1701000J 

Tasques de 
conservació de 
l’ermita del Guilar 12.000,00 € 81 %

BESALÚ RM/1097 Ajuntament de Besalú P1702200E 

Restauració 
església de Sant 
Martí de Capellada 23.000,00 € 80 %

BEUDA RM/1166 Ajuntament de Beuda P1702400A 

Rehabilitació 
portalada església 
de Sant Feliu 12.000,00 € 50 %

BEUDA RM/1167 
Fundació privada Sant 
Sepulcre de Palera G17969890 

Neteja interiors i 
il·luminació església 
Sant Sepulcre 18.000,00 € 90 %

OLOT RM/1139 
Junta Veïnal de Batet 
de la Serra G17706656 

Canvi de coberta 
santuari de la 
Santíssima Trinitat 10.000,00 € 30 %

RIUDAURA RM/1141 
Parròquia de Riudaura 
– Bisbat de Girona R1700002G 

Reforma parcial 
coberta església 
parroquial 20.000,00 € 46 %

SANT ANIOL DE 
FINESTRES RM/1106 

Ajuntament de Sant 
Aniol de Finestres P1719500i 

Restauració 
església de Sant 
Esteve 13.000,00 € 50 %

SANT FELIU DE 
PALLEROLS RM/1095 

Ajuntament de Sant 
feliu de Pallerols P1717100J 

Restauració castell 
d’Hostoles 20.000,00 e 80 %
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SANT FERRIOL RM/1126 
Ajuntament de Sant 
Ferriol P1717200H

Restauració
església de la 
Miana 13.000,00 € 90 %

TOTAL LA 
GARROTXA     141.000,00 €

            
EL RIPOLLES            

CAMPRODON RM/1100 
Associació d’Amics de 
l’Alta Garrotxa G17348756 

Restauració
església de Sant 
Valentí de Salarsa 20.000,00 € 80 %

RIBES DE FRESER RM/1115 
Ajuntament de Ribes 
de Freser P1715400F

Restauració castell 
de Sant Pere 20.000,00 € 80 %

VIDRÀ RM/1103 Ajuntament de Vidrà P1722600B 
Restauració castell 
de Milany 23.000,00 € 90 %

TOTAL RIPOLLES         € 00,000.36 
     

CERDANYA            

BOLVIR RM/1169 Ajuntament de Bolvir P1702700D 
Adequació jaciment 
ibèric del Castellot 10.000,00 € 37 %

LLÍVIA RM/1102 Ajuntament de Llívia P1710100G 

Consolidació
muralla recinte 
jussà castell de 
Llívia 10.000,00 € 80 %

PUIGCERDÀ RM/1159 
Ajuntament de 
Puigcerdà P1715000D

Reforç
condicionament
antic pou de glaç 11.000,00 € 70 %

PUIGCERDÀ RM/1168 

Parròquia de 
Puigcerdà-Bisbat
d’Urgell

R23500008
D

Rehabilitació
església de Sant 

€ 00,000.32 cenèmoD 40 %

TOTAL CERDANYA     54.000,00 €

    

PLA DE L'ESTANY           

ESPONELLÀ RM/1101 Ajuntament d’Esponellà P1707100B 
Restauració castell 
d’Esponellà 18.000,00 € 90 %

 TOTAL PLA DE 
L'ESTANY        € 00,000.81 


