Acta de la reunió
Assemblea de barri de Barri Vell
Data: 17/10/2013
Persones assistents:
Veïns i veïnes del barri; Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del c. Cort Reial, pl.
Oli, General Fournàs i rodalies; Associació de Botiguers, Industrials i veïns del c.
Ballesteries; Associació de Veïns i Comerciants de Sant Feliu; Associació de Veïns de
Sant Feliu, i Associació Emociona
Regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso
Regidora de barri, Coralí Cunyat
Resum de la reunió
1. Explicació de les noves propostes presentades pels Pressupostos Participats
al Barri Vell
a. Comença la reunió el regidor Eduard Berloso explicant la proposta d’un ciutadà que
demana per escrit un col·lector d’aigua a la Pujada la Barrufa per evitar que s’inundi la pl.
Sant Pere. Al respecte, segons informació dels serveis tècnics municipals, aquesta
actuació ja està incorporada als projectes generals de l’ajuntament, i per tant no
s’incorporarà com a projecte de Pressupostos Participats.
b. Un altre ciutadà del barri, no present a l’Assemblea, ha presentat per escrit tres
propostes més i el regidor les explica: l’adequació de la capella del c. Vern, repartir la
partida assignada al Barri Vell entre les persones del barri que han quedat excloses de la
llei de dependència d’enguany i un pla de neteja per eradicar el mosquit tigre de les zones
verdes. Al final, però, aquest últim no s’incorporarà com a projecte de Pressupostos
Participats.
c. L’Associació Emociona presenta un projecte d’educació emocional per a realitzar entre
els nens i nenes del barri, de caire lúdic. També inclou en el projecte tallers per adults i
jornades familiars.
d. Un altre veí del barri demana tota una sèrie d’actuacions de millora a la pl. del Pou
Rodó: arranjar els embornals, substituir els bancs en mal estat i instal·lar jardineres,
instal·lar plafons informatius,...
e. Finalment, uns veïns del c. de la Llebre presenten un llistat de propostes per millorar la
zona:
- Millorar la circulació quan es realitzen activitats que obliguen a tancar els carrers.
Demanen que s’avisi dels talls amb temps i que s’indiquin vies alternatives.
- Acostar la història dels negocis antics a la ciutadania, potser editant un llibre, i fent
participar a la gent gran del barri.
- Recuperar en altres dies puntuals espais dels edificis oficials o alguns de privats
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-

-

que s’obren només per l’Exposició de Flors, per a realitzar concerts de música
clàssica o altres de petit format (ex. Can Mora, algun edifici del Bisbat,...).
Crear un Banc del Temps al barri, potser a través del nou centre cívic.
La pl. Fellini està força degradada.
El c. Sant Josep és ple de clots.
Finalització de les obres del pàrquing de la pl. Pallol. El regidor Berloso informa als
veïns que la plaça queda tancada de moment, que la previsió és que la gent no hi
pugui entrar fins que no s’hagin acabat totes les obres de la plaça, i fins llavors, en
principi, no s’arranjarà el carrer. De totes maneres, es passarà la petició als serveis
tècnics d’Urbanisme.
Les escales del carrer de la Llebre, del c. Ciutadans a la pl. Sant Josep, estan
sempre brutes. No rega mai la màquina netejadora. No hi ha papereres, i es llença
tot a terra. Demanen si seria possible treure algunes barreres arquitectòniques. Per
les voreres no hi passen els cotxets... Demanen una millora general a totes les
escales.
Demanen contenidors. La regidora Coralí Cunyat explica que a partir de gener cada
dia es posarà un tipus diferent de contenidor per la recollida selectiva. Es tracta
d’un sistema nou. A tota la ciutat hi haurà contenidors nous i els camions canviaran
el sistema de recollida.

Els regidors informen que totes les propostes es presentaran a valoració tècnica i
econòmica. Quan es disposi de les valoracions tècniques, s’informarà als veïns i veïnes
del barri i es quedarà pel dia de la consulta, que es realitzarà abans que acabi l’any.
2. Proposta de creació d’una coordinadora de les diferents associacions per un
únic interlocutor
Per acabar, es proposa tractar el tema de la creació d’una mesa coordinadora de les
associacions del barri, en la qual hi hagi tantes vocalies com associacions de veïns. Els
regidors proposen que aquesta taula de coordinació fos l’interlocutor amb l’ajuntament.
Els regidors informen que des de l’ajuntament es contactarà amb tots els presidents de les
associacions per fer la proposta. La mesa coordinadora hauria d’estar organitzada amb un
president, un secretari, etc... com qualsevol altra entitat.
La regidora Coralí Cunyat explica casos en què la dispersió d’associacions és poc pràctica
per tractar els temes del barri més generals. Potser seria ideal organitzar dues
coordinadores, una pels veïns i veïnes i l’altra pels comerciants, ja que els interessos són
diferents. Si està tothom aglutinat és més fàcil que es generi el debat i s’arribi a decisions
més consensuades que satisfacin a la majoria.
Girona, 17 d’octubre de 2013
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