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Assemblea de Sant Narcís 
Data: 26/03/2014 
 
Entitats assistents: 
AV Sant Narcís 
AV Sant Narcís Sud 
Associació de Gent Gran de Sant Narcís 
Associació de Comerciants de la pl. Assumpció 
Associació de Comerciants del sector Dominiques 
Regidor Eduard Berloso 
Regidor de barri Joan Alcalà 
Veïns i veïnes del barri 
 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri i aprovació de les entitats participants 
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), el regidor 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 pel 2014: 
43.171,11 €. Sant Narcís té reservats també els 42.630,37 € assignats al 2013 ja que 
no es va realitzar cap projecte. Per aquest motiu, el barri de Sant Narcís disposa de 
85.801,48 euros pels projectes del 2014. 
 
 

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 
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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 Sant Narcís, el regidor informa que directament a través del formulari web 
s’han rebut vint-i-una propostes ciutadanes pel barri:  

 

1- Assignar o crear una zona verda d'aparcament per als veïns de la plaça Poeta 
Marquina 

2- Crear un espai adaptat per als gossos on poder ensinistrar-los i jugar amb ells  
3- Valorar la possibilitat de netejar i pavimentar el passatge que comunica la 

travessia del carril amb el passatge Ensesa. Sembla ser que és de titularitat 
privada, però la realitat és un pas molt brut i fosc al mig de la ciutat. Caldria 
implicar-hi els veins de la plaça Poeta Marquina (nº3, 4 ,5 i 6), el clavegueram 
dels quals passa pel passatge, també els de la travessia del carril, així com la 
companyia d'Aigües de G-S-S i probablement els de Endesa (transformador 
elèctric) 

4- Remodelació del parc de la Comtessa Ermessenda, com a pulmó verd del sud 
del barri Sant Narcís 

5- Reestructurar la plaça Empúries com a parc infantil i evitar els partits de futbol. 
Aprofitar el parc abandonat al costat d'Hisenda per a fer una pista esportiva a 
l'aire lliure 

6- Les rajoles de les voreres del passeig d'Olot estan malmeses o mal 
enganxades. Sobretot la zona de les Dominiques fins passat l'edifici Urbis 

7- Al barri de Sant Narcís hi ha voreres amb les rajoles malmeses o mal 
subjectades als carrers Güell i av. Sta. Eugènia, a l'alçada del Pont del Dimoni, 
la rotonda del Güell fins la Punxa. Demano que es canviïn i estiguin ben  

 



 

Ajuntament de Girona  

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

 

 
 
 
 
 

 
 

8- subjectades. També demano l'ampliació de les voreres del carrer Santiago 
Rusiñol 

9- Una de les voreres del c. Ramon Muntaner més ample, així podrien passar els 
cotxets dels bebès i els minusvàlids,  ja que ara van per la carretera 

10- Reestructuració de la plaça Empúries, per tal d'evitar accidents amb les pilotes 
a infants, persones grans i amb mobilitat reduïda 

11- Suprimir contaminació ambiental i acústica de la via de la Frontissa del Güell, 
fent aparcaments dissuasius a fora de Girona. Crear un circuit de salut tot 
vorejant el Riu Güell 

12- Tornar a fer la rotonda de la pl. Europa (al Passeig d'Olot), perquè des de la 
seva desaparició els veïns del c. Barcelona (entre pl. Espanya i passeig d’Olot) 
no poden girar a l’esquerra per anar cap a la zona de l’Eixample o cap al centre 
de Girona 

13- Canviar la il·luminació. Posar més llum al tram de c. Mare de Déu dels Àngels a 
c. Mare de Déu de la Salut. Podar els arbres 

14- Suprimir contaminació ambiental i acústica de la via de la Frontissa del Güell 
fent aparcaments dissuasius a fora de Girona. Crear un circuit de salut vorejant 
el Riu Güell. És una zona del barri de Sant Narcís amb molta densitat de 
població amb dret a gaudir de zones de passeig i esport 

15- La nova avinguda que han fet al c. Josep Maria Gironella és plena 
d’excrements de gossos. En el miniparc infantil han posat un gronxador per 
nens grans i es demana un per als nens petits. A la sortida del pàrquing que hi 
ha al costat dels Serveis Mèdics, hi ha una zona de càrrega i descàrrega just a 
l'esquerra del gual i s'hi aparquen furgonetes que tapen l'angle de visió. Es 
podria posar un mirall per veure si vénen cotxes de l'estació. Ja que estan 
modificant el creuament de l'av. Sant Narcís-Passeig d'Olot, demanen una 
rotonda 

16- Remodelació del parc Comtessa Ermessenda de Carcassone com a pulmó 
verd de la zona sud del barri de Sant Narcís 

17- Caldria netejar més el barri, vigilar i conscienciar els propietaris de gossos que 
no poden deixar que el seu gos faci les necessitats a la porta del pàrquing. 
Caldria també revisar l'estat dels fanals del c. Santander que sovint no 
funcionen. Finalment caldria vigilar també i avisar els veïns que en aquest 
carrer no es pot aparcar a ambdós costats, ja que mentre durin les obres de pl. 
Montserrat, el carrer és de dues direccions i dificulta molt el pas dels vehicles 

18- Podar els arbres. Els pals de la llum estan plens de branques i provoquen 
curtcircuits. 

19- Fa uns anys ens van arreglar el c. Zamora. El tall que han deixat de sorra, a on 
hi ha uns quants arbres, fa que en ploure, es mullin per travessar el carrer, o 
quan baixen dels cotxes en aparcar. En aquest carrer hi viu molta gent gran i, 
només que s'asfaltés un tros de la zona de sorra, s'arreglaria el problema i no 
afectaria els arbres 

20- Conjunt d'accions destinades a millorar la imatge del barri, incidint en el sector 
comercial. Les accions consistirien en: Neteja dels locals tancats amb visibilitat 
des de l'exterior (persianes reixades). Per als locals ocupats per negocis no 
oberts al públic (per exemple, instal·ladors o lampistes), decoració de la  
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persiana del local amb el logotip de l'empresa. L'acció es duria a terme a tot 
l'àmbit del barri, mitjançant subvenció directa als propietaris o conveni amb 
professionals que duguin a terme l'activitat 

21- Soterrament de contenidors en zones d'alta densitat comercial i d'habitatges. 
Zones proposades per a la primera fase: Plaça de l'Assumpció i Avinguda Sant 
Narcís n.32 

 
Primer es debat com es poden gestionar aquestes peticions ciutadanes pel barri. 
 
A continuació les entitats assistents decideixen els projectes que aniran a consulta: 
 

1. Ampliació del parc infantil a la pl. Empúries 
2. Enderroc dels talussos i murs de la pl. Comtessa Ermessenda  
3. Ampliar les voreres del c. Santiago Rusiñol i c. Ramon Muntaner 
4. Destinar la quantitat de 6.000 € a millorar la imatge externa dels locals 

comercials del barri 
 

El regidor explica que un tècnic municipal visitarà els espais conjuntament amb les 
associacions per poder-ne fer la valoració. 
 
Finalment, les entitats i els veïns i veïnes assistents plantegen altres temes de barri 
que gestionarà l’Ajuntament en el marc de les Regidories de Barri. 
 
 
 
Girona, 26 de març de 2014 

 


