Assemblea de l’Eixample
Data: 11/02/2015
Entitats assistents:
AV Eixample
Regidora Ma Àngels Planas
Regidor de barri Carles Ribas
Veïns i veïnes del barri

1. Presentació del Pressupost Municipal per al 2015
La regidora Planas explica que els Pressupostos Participats dels Barris s'han tornat a
posar en marxa amb la novetat que en aquesta tercera edició es destinaran 1.200.000
€ per invertir en els barris.

2. Constitució de l’Assemblea de Barri
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada per la regidora d’Hisenda i Règim Interior,
M. Àngels Planas, el regidor de barri, Carles Ribas i les associacions que hi ha en el
barri.

3. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la
quantitat assignada al barri
Els regidors expliquen que la quantitat assignada al barri és de 57.188,24 €.
Totes les propostes han de correspondre a matèries que siguin competència de
l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i ser viables tècnicament.
Les 5 propostes escollides a l’Assemblea de Barri d’avui es traslladaran a l’Equip de
Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents sobre la viabilitat de
cadascuna.
Els regidors comuniquen que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dilluns 16 de març, a les 19.30 h,
en el mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta
ciutadana.
A través d’aquesta consulta els gironins i gironines majors de 18 anys i inscrits al
padró d’habitants, decidiran quin dels projectes proposats els agradaria que s’executés
en el seu barri, mitjançant el seu vot lliure, directe i secret.

Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA - Tel: 972 419 010 - www.girona.cat

Els regidors informen de la novetat d’aquest any, ja que hi haurà la possibilitat de votar
electrònicament entre el 20 i el 25 d’abril. Tota la ciutadania amb dret a vot rebrà uns
dies abans de la consulta electrònica un sobre personalitzat amb les credencials que li
permetran realitzar el vot des de qualsevol mitjà tecnològic.
Però com cada any, també es podrà participar a la consulta presencialment els dies 24
i 25 d’abril, en els punts de votació que s’habilitin per a cadascun dels barris.
Finalment, el resultat de la consulta determinarà els projectes que s’executaran en
cada barri amb la seva aplicació pressupostària.
4. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri.
Abans de la presentació de les propostes per part de les entitats, els regidors
expliquen que a través del formulari de la pàgina web dels pressupostos participats,
s’han rebut 228 propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents
associacions de veïns. A l’Eixample, han estat les següents:


El parc situat davant l'edifici de la Telefònica està deixat i li caldria una millora.
A més, la gent del barri no disposem de cap zona per deixar anar el gossos de
raça petita. El pipican de les Casernes es perillós perquè hi ha gossos molt
grans. A la zona verda que s'està fent a l'antic Parc Central o l'antiga plaça
Europa es podria ubicar un espai petit exclusiu per gossos de raça.



Una de les propostes que demanem és que al carrer Cardenal Margarit anul·lin
les voreres, ja que són molt estretes i irregulars, no poden passar ni cotxets, ni
cadires de rodes, ni carros de compra. Jo personalment he ensopegat i caigut a
terra.



El carrer Cardenal Margarit està en un estat lamentable i és l'únic carrer de la
zona que mai s'ha reformat. Les voreres són estretes, desiguals i altes de
manera que no permeten la circulació normal dels vianants. Necessita una
reforma urgent, deixant només un pas central per vehicles i fent les voreres
adequades pels vianants.



L'estat de les bandes reductores de velocitat en un tram de la Rutlla és molt
lamentable. Especialment la banda reductora que fa cantonada amb el c. la
Salle, ja que té l'asfalt totalment destrossat a la part de la sortida dels cotxes
(baixada).



De nit, fa una mica de por passar pel tram del c. Bisbe Lorenzana, entre el c.
Ultònia (o Migdia) i el c. de la Rutlla. Hi ha poques faroles, i no sempre estan
enceses. Posar dos o tres punts d'il·luminació més seria molt d'agrair.
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Al c. Barcelona cantonada Emili Grahit, buscar una solució per als girs a
l’esquerra del trànsit des de Salt i cap a Salt, o bé girant a l’esquerra o
escurçant la volta al primer carrer a la dreta del c. de la Creu. Canvi del sentit
de circulació.



La zona de la travessia la Creu amb el c. de la Rutlla està molt deixada, falten
arbres, hi ha molta brutícia al costat dels contenidors,... L'altre tram del c. de la
Salle fa goig, però nosaltres estem abandonats, hi ha poca llum nocturna.



Al carrer de la Rutlla hi ha molts ressalts. D'aquests, molts s'haurien d'arranjar,
ja sigui rebaixant l'altura o millorant la pendent. Amb uns ressalts menys
pronunciats, la gent hauria de frenar igualment i no destrossaria el cotxe.



Des de la comunitat de veïns de l'Edifici Victòria (c. Migdia, 9) demanem la
reubicació dels 6 contenidors d'escombreries i reciclatge, que dia rere dia
embruten la imatge del carrer, provocant olors insalubres i dificultant el pas per
una vorera d'ús comercial. Proposem un espai alternatiu a pocs metres de la
ubicació actual: seria a la cantonada del c. Migdia amb Maluquer Salvador, on
van estar ubicats mentre duraven les obres de condicionament del c. Migdia.



Entre el carrer Pierre Vilar 7 i el supermercat Lidl (carrer de la Creu) hi ha un
tram de sorra que porta molt de temps sense asfaltar i quan plou es creen un
munt de basses. Dóna molt mala imatge a la ciutat, sobretot si ets un turista
que surt de l'estació de tren.



Acabar l’arranjament de les voreres i enllumenat del c. de la Salle, entre el
Migdia i la Rutlla.



Al carrer Font del Rei, que neix de la gasolinera del carrer de la Creu i segueix
durant un tram fins a la Baixada del Canó, els cotxes hi passen en doble sentit i
no cal dir que és un enorme perill ja que només hi passa un vehicle. La gent
l'agafa com a drecera i les velocitats són d'escàndol, especialment les motos.
És possible regular-ho per a què només sigui d'un sentit? o bé, que
l'aparcament de cotxes sigui al costat riu?



Proposta de recolzament tècnic i formació per a la millora en el funcionament
de l'associació de veïns.



Ja que s'està promovent la Zona Verda d'aparcament per a residents a Girona,
m'agradaria proposar que hi hagi places d'aquest tipus pels voltants del carrer
Bisbe Lorenzana i així alguns dels residents que no tenim aparcament, poder
pagar una quota a l'ajuntament i tenir el cotxe a prop de casa.



Sol·licitar l’arranjament de la vorera i millora de l’enllumenat del tram des de la
plaça a la cantonada amb el carrer Lorenzana
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L’Associació de Veïns explica que ha incorporat alguna de les propostes. Les que fan
referència a les tasques que ordinàriament ha de desenvolupar l’Ajuntament, es
traslladaran a través de la Bústia d’Avisos per a la seva execució.
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta les seves propostes, que són les que es
traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents.








“Siguem cercle d’estudis”. Renovar-lo un any més: Han realitzat un curs
d’informàtica i ara estan fent un blog del barri. De moment, que es faci a l’Hotel
d’Entitats i després al local de l’AV. Hi participen 6 persones del barri. Enguany
volen destinar-hi 3.000 €.
Van analitzar el barri i van veure que a la pl. Salvador Espriu no hi ha massa
vida. El seu objectiu és rehabilitar la plaça per tornar-la un pol d’atractiu a
través de l’element cultural. Establir diferents zones lúdiques per potenciar-la.
Una veïna planteja una pèrgola on tocar música. Una altra veïna proposa fer un
pla d’usos. L’AV planteja que com ara és una plaça de pas, sigui després un
espai més cultural.
Restaurar les bandes reductores de velocitat del carrer de la Rutlla.
Arranjament de voreres al carrer de la Salle.
Acció de recolzament a l’AV de l’Eixample. Es tracta d’una proposta que
s’ofereix a l’AV de l’Eixample de recolzament tècnic i formació per a la millora
en el funcionament de l'associació de veïns.
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