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Assemblea de barri Carme-Vista Alegre 
Data: 27/03/2014 
 
Entitats assistents: 
AV Vista Alegre-Carme 
Associació de comerciants i serveis del Carme-Vista Alegre 
AMPA escola Annexa 
Regidor Eduard Berloso 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
 
Primer de tot, el regidor Berloso explica l’estat del projecte corresponent als 
Pressupostos Participats del 2013, que encara està pendent d’execució. 
El regidor explica que de conformitat amb el projecte de Reglament de Pressupostos 
Participats dels Barris, l’Assemblea de barri estarà formada pel regidor de Participació 
Ciutadana, la regidora d’Hisenda (que en aquesta assemblea, s’excusa), la regidora de 
barri i els presidents de les associacions de veïns que hi ha en el barri. També 
formaran part d’aquest òrgan les entitats que tinguin el seu àmbit territorial d’actuació 
en aquest barri i estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament 
de Girona. 
 
Així mateix, s’explica que es pot aplicar el principi de solidaritat en favor d’un altre barri 
i cedir la seva part del pressupost destinat als barris a una altra Assemblea de Barri. 
Per fer-ho, caldrà aprovar per majoria la cessió d’aquesta quantitat en favor d’un altre 
barri.  

 
El regidor especifica quina és la quantitat de la qual disposa el barri: 32.967,03 € 
 
 

2. Informació sobre les novetats en el procés de Pressupostos Participats 
dels Barris 

Com a novetat d’aquest any, el regidor Berloso explica que els informes pertinents 
sobre   la viabilitat tècnica i econòmica de cadascuna de les propostes presentades, es 
retornaran als barris en unes segones assemblees que se celebraran el mes d’abril, on 
s’acabarà de concretar quins dels projectes viables se sotmetran a consulta dels veïns 
i veïnes dels barris.  
 
Així mateix, amb l’objectiu de facilitar la participació de la ciutadania individual, es va 
obrir un termini en què els veïns i veïnes dels barris van tenir l’opció de proposar 
projectes per portar a terme al seu barri a través d’un formulari obert a la pàgina web o 
a través de les mateixes associacions de veïns. Aquestes propostes es presenten a 
l’Assemblea en el punt de l’ordre del dia de debat. 
 
Una altra novetat d’enguany és que està previst que la consulta als barris se celebri 
durant dos dies, el divendres 30 de maig, de les 9 del matí a les 10 de la nit, i el 
dissabte 31 de maig, de les 9 del matí a les 3 de la tarda. La ciutadania trobarà un punt 
de votació a cada barri, com l’any passat. 



 

Ajuntament de Girona  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Per tal de millorar el grau de coneixement del procés de Pressupostos Participats entre 
la ciutadania a la reunió de la Comissió Mixta de Ciutat del mes de febrer passat es va 
acordar crear una Comissió, formada per alguns representants de les entitats veïnals i 
tècnics municipals de comunicació, que redactés un Pla de Comunicació. L’objectiu de 
la campanya és augmentar el grau de coneixement entre els ciutadans/es de Girona 
del procés de Pressupostos Participats.  
També s’ha buscat un eslògan de la campanya: Fica cullerada al teu barri. 
 
A principis de juny, es presentarà un cronograma d’execució dels projectes votats en la 
consulta dels Pressupostos Participats 2014. 
 

 
3. Debat per recollir les propostes dels projectes 

En el cas del Carme-Vista Alegre, el regidor informa que directament a través del 
formulari web es van rebre tres propostes pel barri: 

 
- Una biblioteca al Barri de Vista Alegre. 
- Les zones de gespa de la ciutat estan desprotegides. La gespa presenta un 

estat lamentable, és trepitjat per vianants i gossos, la zona es degrada. Un 
simple tancat reixat de 50/60 cm evitaria aquest deteriorament. A les ciutats 
europees es pot veure aquest reixat amb la prohibició de traspassar. 

- Fer un pont de vianants per poder travessar el riu i no haver d'anar fins al 
principi del carrer. 

 
Es decideix que es demanarà als ciutadans peticionaris informació més detallada 
sobre les seves propostes pel barri. 
 
L’associació de comerciants presenta les següents propostes: 
 

- Pavimentació d’alguns trams de carrer. Eixamplament de trams de vorera, que 
en permetin l’ús com a terrassa per a la dinamització comercial i ciutadana de 
la zona. 

- Millores en algunes zones a nivell d’accessibilitat. Millora de l’accessibilitat per 
a minusvàlids des de el Pont de l’Areny al carrer del Carme. Ampliació de les 
actuals zones de càrrega i descàrrega. Eliminar els punts de reducció de 
velocitat (ressalts) a l’alçada de l’encreuament amb el carrer Pasqual i Prats. 
Eliminar la possibilitat d’aparcar a l’encreuament del carrer Julià de Chia i 
l’Olivera, ja que els camions tenen moltes dificultats per poder sortir del carrer 
Julià de Chia. 

- Introducció puntual d’elements d’atracció i reclam: zones d’activitats lúdiques, 
jocs, escultures,... per tal de millorar la capacitat d’incentivar la visita al sector. 

- Millores puntuals en la senyalització. Millora de la senyalització per accedir als 
serveis: Comissaria dels Mossos d’Esquadra, Clínica Onyar, Parròquia de Vista 
Alegre, Aparcament Vista Alegre, Local social- cívic. 
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- Actualització de les instal·lacions d’enllumenat i punts de connexió wi-fi. 
Instal·lar preses de corrent: un punt als Jardins d’en Pablito i un a l’inici del 
Parc cantonada carrer Vista Alegre. 

- Accessos a la llera del riu Onyar des del carrer del Carme. Aquests elements 
d’accés podrien ser un parell de rampes situades en punts estratègics per tal 
de facilitar-ne l’accés. 

 
L’associació de veïns presenta les següents propostes: 
 

- Cobriment de la pista esportiva amb una coberta lleugera, situada al Parc de 
Vista Alegre. La intenció és adequar l’espai per tal de poder fer-hi actes sota 
cobert en cas de pluja, actuar com a element d’umbracle a l’estiu,...  

- Accés adaptat al passatge dels Picapedrers. Construir accés adaptat alternatiu, 
per a població de mobilitat reduïda. L’objectiu és el d’eliminar una barrera 
arquitectònica important en un sector amb abundant trànsit de mares amb 
cotxets i mainada en edat escolar.  

- Actuacions de millora general al Parc de Vista Alegre: Zona infantil, refer el 
paviment amb cautxú. Anivellament de la resta del parc i reposar la sorra que 
ha anat marxant. Zona de petanca, refer el terra i tancar. Construir dues 
escales per accedir des del parc a l’aparcament. Adequar l’accés des del parc 
a l’aparcament, paral·lel al carrer Vista Alegre –enfront del local social-. 

- Passera de vianants, amb terrassa, paral·lel a la zona d’aparcaments situada 
entre el parc i el carrer Vista Alegre. Aquest element tindria unes bones vistes 
sobre el parc i actuaria com a element de pas i de mirador. 

 
Les entitats que formen l’Assemblea de Barri presenten les següents cinc propostes 
definitives: 
 

- Accés adaptat al passatge dels Picapedrers (projecte presentat conjuntament 
amb el barri de les Pedreres). 

- Cobriment de la pista esportiva amb una coberta lleugera. 
- Actuacions de millora general al Parc de Vista Alegre. 
- Passera de vianants, amb terrassa, paral·lel a la zona d’aparcaments situada 

entre el parc i el carrer Vista Alegre. 
- Pavimentació d’alguns trams de carrer. Eixamplament de trams de vorera, que 

en permetin l’ús com a terrassa. Instal·lar preses de corrent: un punt als Jardins 
d’En Pablito. 

 
El regidor explica que un tècnic municipal visitarà els espais conjuntament amb 
l’associació de veïns per poder-ne fer la valoració. 
 
Girona, 27 de març de 2014 
 


