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Assemblea de Montjuïc 
Data: 19/03/2014 
 
Entitats assistents: 
AV Montjuïc 
Associació d’Amics del Castell de Montjuïc 
AMPA de l’escola de Montjuïc 
Regidora Ma Àngels Planas 
Regidora de barri Coralí Cunyat 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
La regidora Planas 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 (que en aquesta assemblea s’excusa), la regidora 
d’Hisenda, la regidora de barri i el president de l’associació 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: 28.257,46 € 
 
 

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

Com a novetat d’aquest any, la regidora Planas 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  
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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. 
 
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 de Montjuïc, la regidora informa que directament a través del formulari web 
es van rebre quatre propostes pel barri: 

 
- Arreglar el fossar del Castell de Montjuïc per fer-hi un circuit de salut, on 

poder passejar, córrer, amb espais per seure tranquil·lament.  
 
- Millora de l'entorn, accés i ampliació d'algunes voreres a les zones dels 

nous contenidors de reciclatge del barri de Montjuïc. 
 

- Crear un espai de contes i jocs pels nens i nenes del barri al local de 
l'associació o en algun altre de públic, sobretot durant els mesos d'hivern. 

 
- Localització: Al passatge/túnel de sota el CEIP Montjuïc. Objectiu: 

Transformar l’espai en un punt icònic de la ciutat. Concepte: riuada de 
petites mosques de colors baixen de la muntanya. Multitud de figures de 
mosques en relleu es fixen a la paret de formigó en disposició d’onada 
per a crear un efecte visual atractiu.   

 
- Alguna ludoteca o biblioteca infantil per als més petits.  

 
 

Alguns veïns varen fer arribar directament a l’Associació de Veïns les seves propostes 
pel barri: 

 
- Cercles d’estudis al barri. Lloc de reunió i diàleg de diferents temes 
- Vorera dreta des de l’alçada de l’escola fins a Pujada la Torrassa 
- Cartells informatius davant el castell i les seves torres de defensa 
- Ampliar el local social  
- Un taller infantil una o dues vegades a la tarda 
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- Cantonades pintades en groc per a què no aparquin els cotxes: entre 
Torre Sant Lluís i Puig d’Àligues 

- Millora d’aprofitament del parc. 4 porteries de futbol sala a la pista de 
bàsquet de forma transversal 

- Sobre la font, els nens petits no hi arriben. Demanen una base de pedra o 
un altre material perquè ara és un fangueig 

- El castell i torres de comunicació estan fets malbé. L’associació d’Amics 
del Castell de Montjuic es va oferir per fer la neteja  

- Posar marquesines a les parades de bus. Escales passatge Puig Estela: 
no estan acabades des del carrer de l’Abat Escarré 

- Millora de l’accés de la Vall de Sant Daniel fins al col·legi Bambini (fins a 
la Torre Suchet, amb escales) 

- Condicionament, delimitació amb tanques de fusta, mirador amb un banc  
al c. Peius Pasqual i Pujada la Barrufa. 

- Rehabilitar la zona de l’antic minigolf 
 
Les entitats del barri fan comentaris a les propostes i debaten possibilitats. 

 
L’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc proposa: 
 

- Arranjar el local situat al Castell de Montjuïc per realitzar activitats de les 
associacions del barri  

 

L’AMPA de l’escola de Montjuïc proposa: 
 

- Arranjar l’aparcament del costat del bosquet del projecte 2013 
- Sortides d’emergència per la part del darrere de l’escola  

 
L’Associació de Veïns presenta les següents propostes: 
 

1- Cartell electrònic per l’entrada al barri 
2- Reformes en el local per acollir les activitats que tenen programades i material 
3- Millores a la plaça Domènec Fita: porteries i font 

 
L’associació de veïns de Montjuïc demana la revisió dels criteris objectius que 
s’utilitzen per al repartiment de les quantitats per barris en el marc dels Pressupostos 
Participats. 
 
Alguns veïns aprofiten per comentar millores a fer al barri. 
 
 
Girona, 19 de març de 2014 


