Assemblea de Sant Narcís
Data: 12/02/2015
Entitats assistents:
AV Sant Narcís
AV Sant Narcís Sud
Associació de Comerciants Sector Dominiques
Associació de Comerciants de la zona sud – pl. Assumpció
AMPA Mare de Déu del Mont i Institut
Associació La Patuleia
Col·lectiu de dones de Sant Narcís
Esplai de la Gent Gran de Sant Narcís
Regidora Ma Àngels Planas
Regidor de barri Joan Alcalà
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, Joan Alcalà 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
La regidora explica que la quantitat assignada al barri per al 2015 és de 51.469,42 €.
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.
La regidora comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dilluns 23 de març, a les 21 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.
La regidora 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, la regidora 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. A Sant Narcís han estat les següents:


La proposta és fer un tancament a la pl. Madrid (per impedir l'entrada de
gossos i gats) a la zona infantil, amb terra de goma i millora dels elements de
joc. També estaria bé afegir algun element de parc saludable o taula de ping
pong perquè les persones grans també en puguin fer ús.



Enjardinar els patis públics que formen part del barri. No hi ha ni flors, ni
plantes, ni res... si és que els propietaris de les cases no decideixen cuidar-los.
Si es plantessin herbes aromàtiques o flors que no necessitin gaire aigua
donaria una mica més d'atractiu.



Sota les boniques voltes de St. Narcís, hi trobo a faltar locals baixos com el
centre cívic que generin vida i activitat al barri. La meva proposta seria oferir un
bar (sempre és un espai de trobada i intercanvi) portat per persones amb
dificultats d'inserció laboral (sota la coordinació d'un professional) i amb
beneficis destinats a Banc d'Aliments, que sigui dinamitzat per un professional
que potenciï el voluntariat i accions socioeducatives per a gent gran als matins,
infantils a les tardes i juvenils als caps de setmana.



Pacificar el trànsit de vehicles del vial de la Frontissa del Güell amb la
instal·lació d’un panell de control de velocitat i senyalització d’existència de
centres escolars.
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Soterrament de totes les línees aèries del barri, com per exemple les del carrer
Santander, són un perill en cas d'inclemències de certa magnitud i a més
degraden l'entorn.



Modificació de la vorera del costat números senars del carrer Cristòfor Colom
de Girona.



Reforma total del c. Narcís Monturiol



Proposo fer una espècie de ludoteca per als nens i nenes del barri amb pocs
recursos, per tal de donar-los suport de repàs, un berenar saludable i fer
alguna activitat educativa, per tal d'assegurar-nos que no passen les tardes
sols a casa i almenys poden berenar, ja que molts infants no poden fer-ho per
la falta de recursos dels pares o familiars a càrrec. Per tant, amb una part del
pressupost s'hauria de finançar el berenar i fer que els monitors siguin
voluntaris o voluntàries i/o aprofitar els alumnes de magisteri perquè facin
pràctiques (ja que són obligatòries per aprovar el grau).



Arranjar les voreres de l’avinguda Sant Narcís, i els parterres i arbres, des de la
zona de la pl. Montserrat fins a la zona de darrere de la subdelegació
d’Hisenda, així com també la zona del c. Oviedo.



Ampliar la zona de jocs infantils, per evitar els partits de futbol a la pl.
Empúries.



La meva proposta va dirigida a la millora i aprofitament de la plaça Empúries.
Actualment a la plaça hi ha dues jardineres enormes, les quals ocupen un terç
de la plaça i sempre estan plenes d'excrements de gos. Per altra banda, els
nens d'entre 7 i 14 anys no tenen cap espai per poder jugar, l'espai destinat als
més petits es podria millorar una mica. Proposaria treure les jardineres, deixant
els arbres que es pugui. Aprofitar aquest espai per col·locar unes porteries
petites per als nens més grans (actualment fan servir els portals com a
porteria). La zona destinada als més petits també es podria millorar, proposaria
ampliar-la i posar el terra de goma vermella.



Enjardinament dels parterres que hi ha sota els arbres dels carrers de la zona
centre del barri de Sant Narcís.



Creació d'una zona tancada per a gossos al parc Central, similar a la del parc
del Migdia i amb bancs al seu interior.



Donat que hi ha un volum important de veïns que tenim gossos, voldríem a la
zona de casernes que estan fent nova, incloure un tancat de gossos (igual que
el del parc Migdia). També control policial, ja que hi ha un grup de gent que es
posa a beure als bancs al costat del parc nou (davant perruqueria Fortià) i a
orinar en públic.
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Viaducte carrer Josep Maria Gironella. Si bé ja s'ha portat a terme el canvi del
paviment de l'aparcament, la proposta passaria per millorar l'eficiència de
l'enllumenat, les goteres i la presència d'insectes a l'estiu a causa de l'elevada
humitat. També fora possible millorar la zona d'estacionament compresa entre
el mateix viaducte i el passatge Manel Bonmatí i Romaguera.



Al c. Ibèria caldria arranjar el tram de vorera des del c. Bisbe Sivilla al c. Santa
Eugènia.



Seguretat control del soroll nocturn.



Ampliació del parc infantil de la pl. Empúries. Reparació de les llambordes de la
plaça, ja que degut al desnivell de la mateixa aquestes s’aixequen i han estat la
causa que varis veïns hagin caigut. Remodelació dels talussos de terra on
estan ubicats els arbres de la plaça, ja que es troben en molt mal estat i són
utilitzats pels gossos d'alguns veïns per a realitzar les seves necessitats.



Arranjar el c. Oviedo, voreres, calçada, plantar arbres,...



En nom de la comunitat de veïns del c. Ibèria 6-8, demano la realització de
millores, atès el mal estat de les voreres, l’enllumenat i en especial les
porxades del costat on hi ha els números imparells. Atès la proximitat a
l'estació, aquest és un carrer força de pas que i molt insegur a les nits. A més a
més, ha quedat molt abandonat per les obres de l'AVE.



Treure la paperera situada davant del c. Santander 25A, ja que incívics
l'omplen cada dia de bosses d'escombreries.



Al carrer Zamora tenim un tram de carrer amb sorra, on hi ha plantats arbres.
Quan plou, aquest espai s'omple d'aigua i no podem baixar de la vorera.
Caldria enrajolar els espais on no hi ha arbres, per evitar aquest problema.



Al carrer Zamora tenim una paperera al xamfrà amb l'avinguda Sant Narcís,
que des de fa mesos, s'ha convertit en el nou "contenidor" d'escombraries
d'alguns veïns que, en comptes d'anar a l'altre extrem de carrer a llençar les
bosses, les dipositen en aquesta paperera i en el terra del voltant. Caldria
treure-la i evitaríem el problema.



Caldria que vinguessin a fer una bona poda als arbres més grans del carrer
Zamora, ja que fa molt que no es fa com cal.



Últimament els carrers de la ciutat estan molt plens d'excrements de gossos i
de força brutícia. Potser caldria aplicar les ordenances i, si cal, multar els
propietaris incívics.
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Obertura del trànsit a la pl. Assumpció des de la frontissa del Güell, i
remodelació de la plaça Empúries. Arranjar i eixamplar les voreres i la
il·luminació d'algunes zones de darrera la plaça Assumpció.



La reobertura d'accés a la plaça Assumpció des de la Frontissa.



Revisió i arranjament de l’asfalt i les voreres de l'avinguda St. Narcís, des de la
pl. Montserrat fins al Sud i la zona de la pl. Empúries.



Just després de la baixada que creua la via del tren, en direcció al Wala, a mà
dreta hi ha una pujada de terra plena de pedres que va a parar a un
aparcament gratuït. Els veïns l'utilitzen força, podria ser asfaltada o bé posar-hi
escales.



Fa bastants dies vaig fer la proposta de fumigar els insectes que hi ha als
til·lers de tot St. Narcís.



Al carrer Santa Eugènia cantonada av. Sant Narcís, podar i millorar l'arbrat.

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 associacions del barri presenten les seves propostes:
Associació de Comerciants Sector Dominiques:
- Ampliació de les voreres del c. Ramon Muntaner
- Agents cívics de nit al barri, a la zona de comerços i places
AMPA Mare de Déu del Mont i institut:
-

Desenvolupar el projecte “Fem art, fem cultura, fem barri” destinat als nens i
nenes del barri

Associació de Veïns de Sant Narcís:
- Ajuda social i Ludoteca. Recolzarien la proposta del veí i afegirien una mica del
projecte de Mare de Déu del Mont. No només als nens de l’escola, sinó als
veïns de tot el barri.
Finalment, les cinc propostes escollides a l’Assemblea, i que són les que es
traslladaran a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes
pertinents són:




Obrir la pl. Assumpció a nivell comercial
Ludoteca o activitats extraescolars per a tots els nens i nenes del barri
Reforma de la pl. Empúries
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Reforma de la plaça Madrid: arranjar voreres i el parc infantil
Reformar de les voreres al c. Ramon Muntaner
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