A/ de l'Ajuntament de Girona
Memorial de greuges de les diferents demandes i consideracions fetes en els darrers mesos i
anys per l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter i diversos ciutadans de forma individual
PARCS INFANTILS
- Reparació i/o substitució del joc trencat de la Nova Frontissa (primera etapa).
- Eliminació i substitució d'un joc inadequat instal·lat a la zona infantil de la plaça Barco.
- Encerclament del barco de la plaça amb una tanca de fusta.
- Canvi d'ubicació del “joc de la olla” de la Nova Frontissa i substitució per un joc per a
mainada petita.
- Substitució de la terra/sorra de la zona infantil del carrer Turó, a la Nova Frontissa, per un
material adequat, que no s’escampi per tota la frontissa com passa actualment.
- El joc de la tirolina a la Nova Frontissa s’acabarà trencant l’enganxament, si no es repara.
JARDINERIA
- Conscients que no és voluntat de l’Ajuntament de Girona l’enjardinament de la plaça del
Barco, s’ha demanat aquest any terra, gravella i plantes per fer el manteniment dels tres
espais enjardinats pels propis veïns en els darrers Girona, Temps de Flors. És voluntat dels
veïns de la plaça seguir enjardinant la resta d’espais de la plaça.
- Manteniment i reestructuració de la jardineria mal dissenyada i implantada a la Nova
Frontissa: zones de gespa innecessàries que no aguanten la calor ni el trepitjar de la gent.
- Jardineria a ras de terra que fa molt difícil el manteniment; sempre van manifestar la
implantació d’un jardineria aèria -després- sobretot de la experiència amb la jardineria de la
primera etapa construïda de la Nova Frontissa.
ESPAIS PER A GOSSOS
- Malgrat la demanda feta pels propis usuaris del pipi-can de darrera de l’institut segueixen
sense punt d’aigua i bancs per seure.
- El pipi-can demanat per ubicar a la Nova Frontissa (al final de la mateixa, a l’espai del carrer
Costabona, al cantó de la sèquia Monar) no ha tingut cap resposta.

NETEJA
- Situació greu en la neteja general a tot el sector. A l’estiu va ser realment crítica la situació,
Ara continuem igual: Els diumenges que és el dia de més ús de les places, aquestes apareixen
totalment brutes. Els contenidores i papereres no es buiden amb la regularitat necessària. Els
contenidors no són netejats i fan molta pudor, estiguin plens o buits. A l’interior de les places
(especialment, la plaça del Barco) no s’hi entra per netejar-les amb aigua. Moltes activitats
públiques es veuen afectades per aquesta brutícia, pròpia de l’intensiu ús i també, cal dir-ho,
per certes actituds incíviques d’alguns veïns.
- La sola resposta que es va donar per part de l’Ajuntament de Girona a aquesta problemàtica
és que els serveis de neteja no donen a l’abast.
OBRES i REPARACIONS
- La reixa que protegeix la pista de futbol de la Nova Frontissa, en estar mal dissenyada i
construïda fa que es tinguin que reparar contínuament les soldadures que subjecten la reixa.
Hem manifestat que s’ha de buscar un altre solució que no suposi la despesa actual en
reparacions i minimitzi el soroll escandalós que fa al colpejar una pilota a la reixa.
- La font de la Nova Frontissa, com ja hem manifestar diverses vegades, no engoleix
correctament l’aigua i aquesta s’escampa per les zones properes.
- En obrir el lavabo per la Festa Major, es va comprovar que al cap d’un ús més intensiu surt
molta aigua per sota de la construcció.
- Diverses rajoles de la Nova Frontissa ja estan mogudes i algunes poden resultar perilloses,
per a la gent gran.
- Malgrat que es van iniciar les obres -aprovades el passat mes d'abril/2016 i finançades pel
pressupostos participats- de la placeta que hi ha davant de l’Ateneu Eugenienc, aquestes
darrerament han parat el bon ritme amb que van començar en disminuir a la meitat els
treballadors, entre ells el cap d’obra.
- Reposició dels bancs trets del carrer Agudes, a tocar de la plaça del Barco.
- Després d’un any de la seva construcció el lavabo i guingueta de la Nova Frontissa resten
tancats.
- Reparació de la cornisa exterior de l’Ateneu Eugenienc, de la que comencen a caure trossos.
MOBILITAT
- Hem insistit permanentment que el canvi de sentit que es va implantar al carrer Montseny a
tocar de la Nova Frontissa perjudica la mobilitat dels veïns i no correspon a cap demanda dels
mateixos, tal com se’ns ha manifestat des de l’Ajuntament de Girona. Aquest canvi de sentit
provoca que no hi hagi cap entrada al sector i es tingui que sortir cap a la rotonda de Salt i
tornar a entrar pel carrer Agudes.
- Respecte als aparcament després de l’estudi que va fer l’AV de possibles zones d’aparcament
noves (es van presentar 20), només es va donar resposta amb un aparcament a la zona de la
piscina i pavelló Montfalgars (que per cert no ha tingut cap manteniment). Un dels espais
proposats era un solar totalment abandonat i ple de brutícia ubicat al carrer Santa Eugènia. Els
veïns i comerços es queixen contínuament d’aquesta situació. Hem sabut que aquest solar ara
és propietat d’un banc .
- El vial que travessa la Nova Frontissa està resultant perillós per a la mainada, ja s’ha donat
algun accident. En un principi es va plantejar per a ús de serveis i càrrega i descàrrega: avui
s’ha convertit en un vial per arribar més ràpid al passeig d’Olot.
CONVIVÈNCIA i DINAMITZACIÓ
- Valorem molt positivament la tasca que fa el dinamitzador de la Nova Frontissa, Creiem que
contribueix a millorar la convivència al sector, però una vegada vista la eficiència de la seva
labor es demana la ampliació a un dinamitzador més. També donada la precarietat laboral del
dinamitzador actual, demanem que aquest lloc de treball i del segon dinamitzador que
demanem estigui integrat al pressupost anual i regular de l’Ajuntament de Girona i no
depengui de projectes que només garanteixen uns mesos de contractació.
- Igualment donada la importància de la dinamització dels espais públics per a la cohesió i
convivència socials del poble de Santa Eugènia de Ter (cultura, celebracions tradicionals,
esports, activitats culturals i artístiques) demanem uns pressupostos anuals que s’incloguin en
els pressupostos generals anuals de l’Ajuntament de Girona, per dinamitzar i cobrir les
necessitats regulars que es donen any rere any.

PATRIMONI
- No tenim informació de la previsió de la reconstrucció del Pont del Dimoni, després de
l’aprovació del pressupost total bianual per reconstruir-lo al llarg de l’any 2017.
- Volem recordar la voluntat municipal de governs anteriors (març de 2010) de la reconstrucció
de la nau que es feia servir com a taller de la Fàbrica Marfà.
- És voluntat dels amants d’antic patrimoni del poble de Santa Eugènia de Ter la recuperació i
adequació dels antics fanals de gas de la carretera de Santa Eugènia.
ENLLUMENAT
- Diversos veïns manifesten que existeixen diverses zones mal il·luminades. S’acorda demanar
a l’Ajuntament de Girona que faci un estudi de l’actual il·luminació del sector i detectar les
zones fosques per fer posteriorment les intervencions pertinents.
CARRILS BICI
- Diverses consideracions respecte als carrils bici: senyalització defectuosa o poc clara, manca
de continuïtat... També es demana un estudi dels carrils bici al sector i una millora en la
senyalització i continuïtat. També es senyala la perillositat del fals carril bici de la carretera
Santa Eugènia.
VORERES DE DIVERSOS CARRERS DE CAN GIBERT
- En concret els carrers Campcardós, Bastiments i Puigneulós presenten serioses deficiències
en les seves voreres. Són molt estretes i dificulten l’encreuament dels vianants i els cotxes
aparcats encara ho dificulten més, en ocupar part de la vorera amb la part davantera del
vehicle. Aquesta situació ve de molt lluny, efectuant-se petits arranjament que no solucionen el
problema. Hi ha un projecte per eixamplar les voreres del carrer Campcardós, aprovat per
l'Associació de Veïns, però que està parat.
ARBRAT DE DIVERSOS CARRERS DE CAN GIBERT
- Des de fa molt de temps es ve demanant que es substitueixin les moreres d’alguns carrers
del barri per altre tipus d’arbre que no doni fruit.
- També es demana que es canviïn els arbres del passeig Sant Sebastià per què no fan una
bona ombra, que és el que s’espera que facin durant els dies calorosos d’estiu.
PATIS DE CAN GIBERT DEL PLA
- Aquest és un tema que realment ve de molt lluny. Demanem que els patis interiors de Can
Gibert passin a ser propietat de l'Ajuntament de Girona. Cada vegada que s’ha arribat a un
acord, per diferents motius, l'Ajuntament ha acabat desistint. Demanem que, d’una vegada per
totes, l'Ajuntament es quedi amb la propietat dels patis.
PILONES FIXES
- Transcrivim literalment les consideracions fetes per un veí recollint el malestar per la
col·locació de pilones metàl·liques fixes:
- “No només em refereixo a les que hi ha en el carrer de la Maçana, em refereixo a la invasió
de pilones metàl·liques que estan envaint el nostre barri, a part de ser una aberració estètica
són un perill per a les nostres cames i per a les persones grans amb pocs reflexes i amb
visibilitat minvada, passejar s’ha convertit en una carrera d’obstacles. Algunes pilones
envaeixen els passos de vianants reduint en alguns casos ostensiblement la seva amplada,
altres estan rovellades, tortes i col·locades sense cap criteri. Les pilones metàl·liques crec que
haurien de estar pintades amb pintura reflectant i totalment visibles, i aquelles que poden ser
problemàtiques com les que estan ocupant part del pas de vianants, folrades de material que
protegeixi dels cops que fos reflectant i eliminar totes aquelles que no siguin estrictament
necessàries, no pot ser que els vehicles condicionin la manera de poder gaudir del barri.”
SEGURETAT
- Alguns comerciants ens han informat que en el darrer mes s’han donat robatoris en alguns
comerços. Quina és la situació real al respecte?

EL REC DE LA MONAR, LA RIERA DE MARROCS, EL RIU GÜELL i EL RIU TER
- Un poble que porta el cognom “de Ter” i es travessat pel riu Güell i per una històrica sèquia,
el rec de la Monar, creiem que aquests rius i la sèquia mereixen un tractament especial com a
una part privilegiada del nostre poble. Voldríem passejar per les ribes del Ter i la sèquia,
convertides en un parc del que poguessin gaudir no només els eugeniencs i eugenienques sinó
tota la ciutat de Girona.
ESPAISOCIAL DE LA FUNDACIÓ LA PEDRERA
- Aquest espaisocial obert recentment per atendre la gent gran i la mainada que necessita un
reforç escolar. Aquest espai en el seu moment va rebre tot el suport i recolzament de
l’exalcalde Carles Puigdemont. Per això, la Fundació La Pedrera i la Mancomunitat de Santa
Eugènia·Can Gibert van donar tots el passos per a la seva apertura. A dos mesos de la seva
inauguració es trobem que només són derivats usuaris des dels CAP de la ciutat de Girona, i no
des de Serveis Socials ni del barri ni d’altres sectors, amb lo que ens trobem que la majoria
dels usuaris són de fora del barri/poble perquè sembla que a Santa Eugènia de Ter no existeix
aquesta necessitat. També cal dir que no està previst facilitar beques des dels Serveis Socials
municipals per a les persones amb pocs recursos.
CONSELL DE BARRI/POBLE o CONSELL DE SANTA EUGÈNIA·CAN GIBERT
- El fet que el nostre barri/poble des de fa una dècada està demostrant seguir un procés de
participació i responsabilitat compartida amb l'Ajuntament de Girona en la diagnosi, gestió i
solució de les problemàtiques d'aquest antic municipi de Santa Eugènia de Ter (Santa Eugènia,
Can Gibert del Pla i la Rodona), creiem que ha arribat el moment de concretar i fer més
decisiva aquesta participació i responsabilitat. Igualment constatem la xarxa associativa en
continu augment en nombre i qualitat. Per aquestes raons demanem la constitució d’un Consell
de barri/poble, format per la representació veïnal i la representació municipal amb poder
vinculant en les seves decisions. En aquest sentit, aquest Consell hauria de gestionar un
pressupost ordinari i integral per a Santa Eugènia·Can Gibert, integrat en els pressupostos
anuals de l’Ajuntament de Girona. Les actuals fonts de finançament (PEiC i pressupostos
participats) ja han tocat fons i no responen a les necessitats de Santa Eugènia·Can Gibert.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament de Girona ha esta consensuada a la
reunió de veïns realitzada el 13 d’octubre de 2016, en la que s’ha decidit
recollir signatures entre els veïns, comerços i entitats per corroborar tot
el que es manifesta en aquest escrit.
S’annexen les signatures, encapçalades per les dels membres de l’AV
Santa Eugènia de Ter i de la Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert.

