
 

Ajuntament de Girona  

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

 

 
 
Assemblea del barri de Carme-Vista Alegre. Resum de l’acta 
Data: 01/03/2017 
Hora: 20.30h. 
 
 
Entitats assistents: 
 
AV Carme-Vista Alegre 
 
Regidor de l’àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació, Sr Eduard 
Berloso, que també és el regidor de barri. 
 

 
 

1. Constitució de l’Assemblea de Barri  
 
Es constitueix l’Assemblea de Barri, formada pel Regidor de l’àrea de Sostenibilitat, 
Medi Ambient, Participació i Cooperació, Sr Eduard Berloso, l’associació de veïns que 
hi ha en el barri i veïns i veïnes 
 
 

2. Informació sobre el procés de Pressupostos Participats dels Barris i la 
quantitat assignada al barri 

 
El regidor explica que la quantitat assignada al barri per al  2017 és de 39.560,44 € i 
un romanent de l’any 2016 d’import 4.798,99 €, que en total resulta un import de 
44.359,43 €. 
 
Totes les propostes han de correspondre a matèries que siguin competència de 
l’Ajuntament, no superar la partida assignada a cada barri i ser viables tècnicament.  
 
Les propostes escollides, com a màxim 5, a l’Assemblea de Barri d’avui es traslladaran 
a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà els informes pertinents sobre 
la viabilitat de cadascuna. 
 
El regidor comunica que aquests informes emesos pels tècnics municipals es 
traslladaran a la propera Assemblea, prevista per al dijous 27 d’Abril  a les 20 h, en el 
mateix local, on s’acabaran de definir els projectes que se sotmetran a consulta 
ciutadana. 
 
A través d’aquesta consulta els gironins i gironines majors de 18 anys i inscrits al 
padró d’habitants, decidiran quin dels projectes proposats els agradaria que s’executés 
en el seu barri, mitjançant el seu vot lliure, directe i secret.  
 

Finalment, el resultat de la consulta determinarà els projectes que s’executaran en 
cada barri amb la seva aplicació pressupostària. 
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3. Presentació de propostes ciutadanes i les de les entitats del barri. 
 
Abans de la presentació de les propostes per part de les entitats, el regidor explica que 
a través del formulari de la pàgina web dels pressupostos participats, s’han rebut 189 
propostes ciutadanes, que ja s’han fet arribar a les corresponents associacions de 
veïns. Al barri del carrer del Carme-Vista Alegre hi han hagut 21 propostes 
presentades per la ciutadania. 
 
Seguidament, l’Associació de Veïns presenta la seva proposta, que es traslladarà a 
l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica que emetrà l’informe pertinent. 
 
 

Barri Propostes 

Carme-Vista 
Alegre 

Camí d’escola: construir una vorera/passeig al parc, paral·lela al carrer 
Vista Alegre: 

 
Amb la instal·lació de l’ascensor al passatge dels Picapedrers, ha augmentat molt el 
flux de gent que passa pel carrer Vista Alegre, sobretot en les hores d’entrada i 
sortida de l’escola i de l’institut. 
La vorera de l’esmentat carrer, és molt estreta -105cm- in o dóna l’abast. És per això 
que proposem: 
Construcció d’una vorera/passeig d’uns 2 metres d’amplada, des d’enfront del 
passatge dels Picapedrers fins al carrer Josep Morató i Grau, entre els arbres del 
parc i el carrer Vista Alegre. 
vistaalegre.gi@gmail.com 
 

Carme-Vista 
Alegre 

Actuacions de peatonalització del carrer del Carme encaminades a la 
seva transformació en eix de passeig i comercial: 

 
L’Ajuntament de Girona té un projecte de fa temps en cartera, que planteja la 
conversió del carrer del Carme en una prolongació de l’eix viari Rambla Llibertat, 
Rambla Jacint Verdaguer, Jardí de la Infància, carrer del Carme...Aquesta actuació 
planteja la conversió del carrer del Carme en un vial de trànsit en una sola direcció, 
voreres amples i densitat de trànsit restringida. Es proposa ara una primera fase que 
plantegi la reducció del trànsit o la recuperació d’una part del vial per als vianants. 
vistaalegre.gi@gmail.com 
 

Carme-Vista 
Alegre 
 
 
 

Eixamplament de la vorera en el tram final del carrer del Carme, vora el 
riu: 
En un parell de trams del final del carrer del Carme, pel sud, fins al cementiri, la 
vorera s’estreny a causa dels plàtans que hi ha plantats. Els vianants han de passar 
entre els arbres. 
Es tracta d’un tram d’uns 200 metres amb plàtans al mig. Es proposa l’eixamplament 
de la vorera en aquests trams amb criteris paisatgístics, possiblement en voladiu fent 
més agradable i còmode el passeig vora el riu tancant un itinerari a les dues bandes 
de l’Onyar. 
 
vistaalegre.gi@gmail.com 

mailto:vistaalegre.gi@gmail.com
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Carme-Vista 
Alegre 

Renovació de la zona de jocs del parc infantil del carrer del Carme: 
 
El parc infantil del carrer del Carme, davant el riu i al costat de la zona blava, ha 
quedat obsolet en comparació amb molts altres parcs de Girona. Es proposa una 
renovació integral, des de la zona (terra, tancats de la zona de jocs per separar espai 
de nen i d’animals) fins a canviar els elements de jocs per a més moderns i adaptats 
a vàries edats.  
És important tenir llocs de lleure i oci adequats per als infants que promouen una 
societat més oberta i comunicativa, ja que són llocs d’intercanvi d’experiències i 
cultures. D’altra banda 
 
vistaalegre.gi@gmail.com 

 
 
 
Es comunica als veïns i veïnes que si tenen qualsevol consulta s’adrecin al servei de 
participació. 
 




