
 

 
Assemblea de barri de Pedret 
Data: 16/10/2013 
 
Persones assistents: 
Veïns i veïnes de Pedret  
AV Pedret 
Associació Pedret Art i Cultura 
Associació de Gent Gran de Pedret 
Regidor Eduard Berloso i regidora de barri Roser Urra 
Pau Martinell, director del Centre Cívic de Pedret 
 

1. Explicació del procés dels Pressupostos Participats a Pedret 
 

El passat 17 de juliol es va realitzar la consulta al barri de Pedret i es va presentar com a 
únic projecte la construcció d’una pista polivalent a la Ronda Pedret, al costat dels edificis 
dels Sindicats. El resultat va ser d’empat entre l’opció d’executar el projecte i la de no 
realitzar-lo. Per resoldre aquesta situació, s’ha convocat l’Assemblea de Barri d’avui.  
 
Els regidors expliquen com ha anat el procés de pressupostos participats i especifiquen 
quina és la quantitat de la qual disposa el barri: 27.128,42 €. 
 
Diuen que a l’Assemblea de Barri del mes de juny es van presentar tres propostes: 

 Facilitar l’entrada i la sortida de l’aparcament que hi ha al C. Pedret. Tant a 
l’entrada com a la sortida, proposen que la corba que hi ha sigui més suau 

 Construir una pista polivalent amb una tanca perimetral a la zona verda situada 
davant de la cantonada de la ronda de Pedret amb el carrer de Palafrugell 

 Fer un carril bici que passi pel barri 
 
S’explica que la primera proposta els tècnics municipals la van valorar inviable perquè a 
l’entrada no es realitzarà cap obra i a la sortida els temes de seguretat es poden 
solucionar posant un mirall. La segona proposta és la que va anar a consulta i la tercera, 
el carril bici, amb l’assignació pressupostària del barri no es podia portar a terme però 
l’Ajuntament la va considerar interessant i ha començat a treballar en el projecte de carril 
bici al seu pas per Pedret, a l’espera de poder tenir assignació pressupostària per portar-lo 
a terme. 
 

2. Debat per decidir quina proposta es portarà a terme amb el pressupost 
assignat al barri 

 
Es proposa que l’Assemblea de Barri acabi de decidir quin projecte vol tirar endavant: 
 

 Construir una pista polivalent amb una tanca perimetral a la zona verda situada 
davant de la cantonada de la ronda de Pedret amb el carrer de Palafrugell 

 Col·laborar amb l’assignació del barri per iniciar el projecte de carril bici que ha 
començat a treballar l’ajuntament  



 

A banda d’aquests projectes, es va presentar la proposta de destinar la quantitat 
assignada al barri al projecte de l’Associació Pedret Art i Cultura, de rehabilitació de 
l’antiga capella de Sant Jaume, a l’Església de la Mare de Déu del Pilar. 
 
Els veïns varen debatre sobre quin dels tres projectes volien que es portés a terme en el 
seu barri i finalment varen votar. Dels 22 veïns i veïnes assistents, 12 van votar a favor del 
projecte de la pista polivalent, 3 van triar invertir els diners en el carril bici al seu pas per 
Pedret i 7 van votar fer una aportació al projecte de l’Associació Pedret Art i Cultura. 

Atès el resultat de la votació, es va decidir que la partida assignada al seu barri, 27.128,42 
euros, es destinés a portar a terme el projecte ja proposat a la consulta del 17 de juliol: la 
construcció d’una pista polivalent amb una tanca perimetral a la zona verda situada davant 
de la cantonada de la ronda de Pedret amb el carrer de Palafrugell, respectant els jardins 
que hi ha. Aquesta pista vol ser un espai per a què els nens i nenes del barri puguin jugar 
a pilota o fer altres activitats. 

La proposta es passarà als tècnics municipals per tal que portin a terme l’actuació. En tot 
cas, aquests es posaran en contacte amb els veïns per acabar de concretar el projecte. 
 
 

3. Elecció de la nova junta de l’associació de veïns i la seva reactivació 
   Intervenció: sr. Joan Pujol 
 
En acabar l’assemblea, els veïns i veïnes varen continuar reunits amb el director del 
centre cívic per tractar el tema de la reactivació de l’AV de Pedret i de la constitució d’una 
nova junta que tiri endavant el projecte de l’associació de veïns.  
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