Assemblea de Santa Eugènia i Can Gibert
Data: 10/02/2015
Entitats assistents:
AV Santa Eugènia de Ter
AV Can Gibert
Club esportiu Santa Eugènia de Ter
Associació cultural i esportiva Xirois
AMPA IES Santa Eugènia
Regidor Eduard Berloso
Regidora de barri Marta Madrenas
Veïns i veïnes del barri

1. Presentació del Pressupost Municipal per al 2015
El regidor Berloso 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 pel regidor de Serveis Socials,
Cooperació i Participació, Eduard Berloso, la regidora de barri, Marta Madrenas, 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
El regidor explica que la quantitat assignada a aquests dos barris per al 2015 és de
83.876,09 €, però com 5.000 € estaven prèviament destinats a invertir-los en el
projecte del 2014 d’ampliació del local per a la gent gran, en total enguany disposen de
78.876,09 €.
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.
El regidor comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dimarts 17 de març, a les 20.30 h,
en el mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta
ciutadana.
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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.
El regidor informa 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, el regidor explica 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. Als barris de Can Gibert i Santa Eugènia han estat les següents:


Ubicació: C. Agudes/Campcardós. Rebaixar la vorera al pas de vianants. Al
segle XXI encara hi ha impediments per a gent incapacitada. Repassar si estan
rebaixats tots els carrers del barri.



Posar càmeres de vigilància repartides per la zona Sta. Eugènia.



Connectar el carril bici del Passeig d'Olot amb la parada de Girocleta de la
plaça Pere Calders, ja sigui millorant la senyalització dels carrers compartits
cotxes/bicis o creant un o varis carrils bici específics. També seria interessant
fer que el carrer on està just la parada sigui de doble sentit per les bicicletes.



Fer Millores en neteja, plantació d'arbres i seguretat. Ubicació: Can GibertSector Mas Masó. Descripció Proposta: Millorar la neteja del carrer Montnegre
amb Matilde Alis i Clopés i les rodalies del sector de Mas Masó; buidatge de les
papereres més sovint a la zona perquè no s'acumulin les deixalles a les
parcel·les privades, on s'han trobat matalassos, restes de menjar i deixalles
varies que provoquen que apareguin plagues de ratolins i insectes. Més control
policial nocturn a la zona per evitar bretolades i robatoris en edificis del sector
Mas Masó. Plantació d’arbres en el carrer Montnegre, a l’altre costat de vorera
de l’aparcament dels professors de l’Institut, que es van arrencar degut a un
accident de cotxe que va passar ja fa uns anys.



Darrera la Marfà, al caminet de terra del costat del rierol que va a parar a la
passarel·la de fusta i arriba fins a darrera del Caprabo, quan plou és impossible
passar-hi a peu perquè queda molt enfangat. La meva proposta seria col·locarhi grava o algun altre material.
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Aprofitant les obres que s’estan duent a terme en aquests moments a la
Frontissa de Santa Eugènia, penso que podrien aprofitar i re-urbanitzar la
sempre oblidada travessia Santa Eugènia. Tenim voreres estretes que alhora
tenen panots solts o trencats. Però sobretot són estretes, i així una persona
amb dificultats de mobilitat ha d’anar directament pel mig del carrer amb el
perill que comporta. Jo proposo que és facin les voreres noves, més amples.
Asfaltatge com a mínim de les zones malmeses, repintat els passos de
vianants, i que és prohibeixi l’aparcament a tocar d’aquests. Replanteig del
trànsit, circulació i retirada dels contenidors d’escombraries d’aquest carrer
fronterer (gairebé el 90% del que s’hi llença prové dels veïns de Salt).



Plantació de diverses plantes típiques del Mediterrani i aromàtiques (no
necessiten regs abundants) al contorn de l'espai verd de darrere la biblioteca
Salvador Allende. Es pot incloure informació, o almenys el nom, de cada
planta.



Passa molta gent per aparcar als camins de les Hortes. Hi ha robatoris,
trencades de vidres als cotxes, brutícia, i drogoaddicció. Estaria bé posar
càmeres de vigilància com a eina dissuasòria. I cartells de respecte a les zones
dels pisos perquè la gent no s’instal·li a fer la xerrada, a menjar, fumar i beure.



Al Passeig d' Olot tram rotonda Pont del Dimoni fins a Salt, eliminar o disminuir
la contaminació de l’aire (estem inhalant els gasos dels vehicles) i contaminació
acústica (trànsit ambulàncies). Donar més preferència (temps) al pas de
vianants per travessar el Passeig d’Olot, a l'alçada del núm. 26 (Caixa
Catalunya). El fan servir molt els nens i pares del col·legi groc, etc...



Les voreres de la carretera de Santa Eugènia sempre estan freqüentades per
ciclistes porucs d'utilitzar el vial principal. Mentre no es pugui fer un carril bici en
condicions, proposo pintar un tram de la vorera per delimitar la circulació de
bicicletes, ja que l'actual carril bici pintat a la carretera de Santa Eugènia no
resulta efectiu, i els ciclistes continuen circulant per la vorera. Alguns són
respectuosos amb els vianants, però altres circulen ràpidament, posant en perill
els vianants.



Millorar l’enllumenat de places i carrers del barri. També dels accessos a les
Hortes, que ara són niu de brutícia i de reunions que foragiten els passejants.



Fer el c. de Santa Eugènia de prioritat per a les persones, només amb sentit de
baixada, com a Salt, fins al riu Güell.



Els patis interiors de Can Gibert són públics? Les voreres estan fetes un nyap i
a l'hora de passar amb el cotxe hi ha alguns socs. També es pot parlar de
seguretat envers l'enllumenat d'alguns carrers? Com les voltes de Finestrelles
o Bastiments? I l'aparcament mal senyalitzat (no es veu la pintura al terra).
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Nou local social o millores en l'actual perquè no té ni una trista connexió a
Internet, per no dir ordinadors o calefacció. Can Gibert inclou Can Ninetes com
a local social o només es fan servir espais de Santa Eugènia a l’hora de les
festes?

Les propostes 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, les entitats presenten les seves propostes, que són les que es
traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents:


Continuïtat dels projectes 2014, englobades en un de sol: lloguer casa de
colònies, servei extraescolar de biblioteca, taller de teatre socioeducatiu i aula
informàtica (l’institut té aula, però hi faltaria el monitor), taller dels artistes
eugenials (classes de bateria, piano, guitarra i dansa a joves amb dificultats
econòmiques), esport a les escoles i art a les escoles), segona aportació a
l’ampliació del local de la gent gran i taller organitzat pels Xirois.



Projecte per a la plaça de l’Ateneu Eugenienc. Ja que es fa el remodelatge de
tota la Frontissa, a veure si es pot afegir la placeta dins els pressupostos
participats.



Projecte “Fem esport a les escoles” que presenta el CESET.



L’AV Can Gibert explica el projecte de les voreres del c. Campcardós: Que
siguin adaptades als temps actuals (2 o 2,5 metres). Ajuntament ja té un
projecte fet. A executar en dos anys, en dos pressupostos participats,
mitjançant subvencions de plans d’ocupació (microbrigades s’ocupen de fer
aquestes obres).
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