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Assemblea de Pont Major 
Data: 18/03/2014 
 
Entitats assistents: 
AV Pont Major 
Associació de Gent Gran La Unió del Pont Major 
Associació de Lleure les Mosques del Pont Major 
Col·lectiu de Dones la Cata 
Penya Bons Aires 
Penya Nord Girona 
ACCEM 
Consell Escolar de l’escola Carme Auguet i l’institut Narcís Xifra 
AMPA de l’escola les Dominiques del Pont Major 
Regidor Berloso 
Regidora de barri Roser Urra 
Veïns i veïnes del barri 
 
 

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 Berloso 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 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.  

 
La regidora especifica quina és la quantitat de la qual disposa el barri: 26.687,60 € 
 
 

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.  
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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. 
 
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 Pont Major, el regidor informa que directament a través del formulari web 
s’han rebut les següents propostes ciutadanes pel barri:  

 

1- Al c. Pont Major (entre n. 6 i 8) fer un punt de càrrega i descàrrega perquè no hi 
ha ningú que sigui jove per aquell barri i  va malament no poder parar per 
descarregar. També dir que la vorera del mateix carrer, pel costat del centre 
cívic, té moltes llambordes que ballen  i comporta perill de caigudes. 

2- Penya Nord Girona: Darrere del col·legi Fedac del Pont Major, i justament al 
costat del col·legi Carme Auguet, hi ha un espai on es podria fer un pàrquing 
pels cotxes que van a buscar als seus fills, ja que per falta d'aparcament 
tothom aparca a les voreres i és perillós.  

3- Pacificació del trànsit de cotxes pel Barri Vell del Pont Major. Instal·lar un carril 
bici d’1 metre d’amplada, de manera que el carrer tingui una amplada efectiva 
de 6 metres. Cal que hi hagi separadors físics. Aquest carril s’hauria de fer del 
cantó del Riu Ter, on la vorera és més estreta i on hi ha diferents edificis d’ús 
públic. Hauria de connectar amb el camí que va a Campdorà i cap al nou pont 
sobre el Ter. Instal·lar una tanca a la sortida de l’escola de primària concertada. 
Senyalització del tram estret del barri vell: cartells lluminosos que indiquin la 
velocitat màxima del tram i la presència de radars mòbils. I amb la inauguració 
del nou pont sobre el riu Ter, també caldria prohibir als camions el trànsit pel 
barri vell del Pont Major. Fer que el sentit prioritari del trànsit que ve de  
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Campdorà sigui el Pont de l’Aigua i no cap al barri vell. Un parc infantil a 
l’alçada del núm. 28 del c. Sant Jordi o a la unitat d’actuació Vicens Bou. 
Reordenació dels sentits de circulació. Millora dels accessos al pavelló des del 
carrer Port Lligat, que no hi ha cap rampa adaptada. I barreres arquitectòniques 
de Carme Gubert. 

4- La realització de la carretera fora del barri del Pont Major que compren el tram 
des del nou Pont (encara en construcció) a la vora del Caprabo fins a la 
població de Campdorà. Millorar la il·luminació i les voreres. 

5- Millorar la il·luminació, amb l'eliminació dels cables de llum o telèfon aeris. 
Millorar els fanals. Fer una rambla al passeig. Fer voreres de granet. 

6- Continuar el carril bici tant en direcció a Pedret com fins enllaçar el pont que 
connecta amb Sarrià de Ter. Es podria aprofitar el voral del c. Joan Bosco o la 
part de darrere per on hi ha el canal que ve de l'Aurora. 

7- Carril bici de Sarrià a Pont Major i de Pont Major a Pedret. 
 

L’Associació de Veïns de Pont Major demana: 

 

- Projecte que afecta la cruïlla del c. Comerç amb Pont Major, per la ubicació de 
contenidors, asfaltatge i col·locació de llum. Proposta: emplaçament de 4 
contenidors que normalitzin el reciclatge.  

 

L’Associació de Gent Gran proposa: 
 

- Posar un semàfor a la cruïlla del costat de l’escola Dominiques. 
 
Després del debat, es voten les cinc propostes definitives: 
 

- Projecte d’adequació de l’espai existent a la cantonada del c. Comerç amb 
el c. Pont Major 

- Habilitar un aparcament per a  l’Escola Carme Auguet 
- Pacificar el trànsit de vehicles pel barri vell  
- Al c. Pont Major, fer un punt de càrrega i descàrrega i arreglar les 

llambordes 
 
 
Girona, 18 de març de 2014 

 


