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MEMÒRIA SOCIAL 2016-2017

Participació i contribució de l'AV per millorar el poble/barri 

ACCIONS SOCIALS I/O REIVINDICATIVES 

CONVOCATÒRIES GENERALS DE REUNIONS DE VEÏNS amb l'objectiu de copsar les 
problemàtiques del poble/barri i poder-les canalitzar col·lectivament a l'Ajuntament de Girona. 

Durant els anys 2015 i 2016 es van convocar reunions amb els veïns pels problemes de pisos 
ocupats conflictius i per problemes amb algun bar conflictiu de la zona. 

A partir d'aquesta experiència es va considerar seguir amb aquestes reunions de veïns una 
vegada es va deixar resolta o encarrilada la problemàtica dels pisos ocupats i dels bars 
conflictius. El seguiment de la situació va quedar a càrrec de l'àrea de Seguretat i Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Girona i de la mateixa policia municipal. En aquest sentit es va 
seguir aplicant el projecte d'escales segures per part de la policia municipal. Serveis Socials es 
van comprometre a dinamitzar el tema del lloguer social per a famílies vulnerables a través de 
la Taula d'habitatge de la ciutat de Girona. 
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La PAH Gironès, amb la que l'AV té una estreta relació i coordinació, va seguir estudiant, 
acompanyant i buscant solucions en el tema de l'habitatge social. 

REUNIÓ DE VEÏNS DEL 13 D'OCTUBRE DE 2016 

Arrel de les següent reunions de veïns es van anar identificant i recopilant les diferents 
problemàtiques que es va plasmar en un document recopilatori, que va ser presentat a la 
reunió de veïns del 13 d'octubre per la a seva aprovació per l'Assemblea de Veïns, iniciant-se 
una recollida de firmes posterior. 

ES VA LLIURAR EL MEMORIAL DE GREUGES DIRIGIT A L'AJUNTAMENT DE GIRONA: 
> http://www.eldimoni.com/memorial-greuges-i-girona-licitacio-reconstruccio-pont-dimoni-2017 
> http://www.eldimoni.com/wp-content/uploads/2016/12/atencio-ajuntament-girona_05122016.pdf 

REUNIÓ DE VEÏNS DEL 5 DE DESEMBRE DE 2016 

A aquesta reunió van assistir l'alcaldessa de Girona i els corregidors Narcís Sastre i Sílvia 
Paneque: es va comunicar i entregar als representants municipals el document consensuat el 
26 de d'octubre de 2016. 
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REUNIÓ DE VEÏNS DEL 23 GENER DE 2017 

Es decideix prioritzar cinc punts del document presentat el 5 de desembre de 2016, seguint les
recomanacions de l'alcaldessa d'anar prioritzant els punts més urgents i volguts pels veïns, que
van ser els següents: 

- Retirada o reubicació dels contenidors col·locats a la zona enjardinada de la Nova 
Frontissa. 

- Canvi o substitució de la reixa del camp de futbol de la Nova Frontissa per una més 
adequada sobretot per amortiguar els sorolls que provoca l'actual. 

- Garantir la continuïtat del dinamitzador social dels espais públics, en especial de la 
Nova Frontissa, ja que a finals de desembre de 2016 va acabar el seu contracte. 

- Canvi de sentit de la circulació del carrer Montseny entre el c. Agudes i c. Turó. 
- Resposta escrita als 18 punts presentats a l'Ajuntament de Girona en la reunió del 5

desembre de 2016. 

REUNIÓ DE VEÏNS DEL 14 FEBRER DE 2017 

Reunió amb l'assistència dels corregidors Sílvia Paneque i Narcís Sastre: en aquesta reunió els 
regidors no van concretar cap de les cinc prioritats i van presentar la resposta escrita als 18 
punts del document del 5 de desembre.
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Respecte al tema del Dinamitzador Social van presentar un projecte de educadors per a tota la
ciutat de Girona, que invalida el projecte de Santa Eugènia·Can Gibert i deixa els espais públics
sense el projecte nascut al sector. 

En aquesta reunió es presenta a l'Ajuntament de Girona la següent avaluació dels principals 
situacions presentades el 5 de desembre. 

AVALUACIÓ i ACTUACIONS ENTORN LES PRIORITATS PACTADAS A LES REUNIONS DE VEÏNS 
(23/01/2017) 

El 10 de gener, a la reunió de veïns mensual, es fa fer una recopilació de les respostes 
obtingudes des de l'Ajuntament de Girona a partir del document presentat el 5 de desembre 
als corregidors del sector i l'alcaldessa. 

Ara fem una primera valoració de les actuacions que s'estan realitzant com a recordatori i per 
corregir les que no s'ajusten allò acordat en les diferents reunions. 

Només tractem les primeres prioritats tal com es va pactar amb els representants de 
l'Ajuntament de Girona el passat 5 de desembre de 2016* [veure al final] 

REUNIÓ DE VEÏNS DEL 14 MARÇ DE 2017 

Es constata per part de l'AV i dels mateixos veïns el desànim i consciència de que l'Ajuntament
de Girona no té la voluntat política de respondre a les demandes dels veïns, provocant més 
aviat que els mateixos li donem mil voltes als problemes, desviant l'atenció del responsable de 
donar les respostes que és l'Ajuntament i no l'AV. Per aquesta raó es desconvoquen les 
reunions de veïns fins que trobem una estratègia més contundent per respondre a la poca 
voluntat política de l'Ajuntament de Girona. Ara, a nivell de la Junta de l'AV, estarem en 
l'estudi de quina estratègia s'hauria de seguir, que pogués ser seguida per un nombre 
important de veïns. 

Paral·lelament, l'AV ha recolzat activament la campanya iniciada per alguns veïns i socis de 
l'AV entorn del robatori descarat de la grans companyies elèctriques en les factures de 
consum: Què fas aquí parat!   També, l'AV ha realitzat forta pressió a l'àrea de Sostenibilitat, 
responsable de la neteja. Com a altres sectors de Girona es van buscar i assignar a 4 persones
de Santa Eugènia i 4 de Can Gibert del Pla, encarregades de recollir les deficiències en la 
neteja i enviar wasaps amb fotos a l'àrea de Sostenibilitat perquè aquesta actuí de forma 
immediata. Reconeixem que hi ha hagut una millora en la neteja, encara que no s'ha arribat a 
l'excel·lència en aquest tema. També hem de reconèixer en aquest tema comportaments 
incívics que dificulten la resolució del problema, en especial en lo que es refereix als 
excrements dels gossos. 
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RECOLZAMENT A CAMPANYES REIVINDICATIVES 

- Participació activa en la campanya La Montfollet no es toca: assistència a la 
manifestació a la plaça del Vi de Girona, el 6 de juny de 2016. 

- Participació en la penjada de crespons negres al Parc Central, en solidaritat amb el barri
de Sant Narcís. 

DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS

Tal com es va aprovar a totes les assemblees, l'AV es marca com un els seus objectius 
dinamitzar els espais públics (carrers i places) i els equipament públics (Ateneu Eugenienc, 
Can Ninetes, EspaiSocial La Pedrera, Fàbrica Marfà). Les activitats que es realitzen al carrer o 
dintre dels equipaments públics contribueixen a que ens coneixem, vinguem d'on vinguem, 
que ens ajudem, que ens organitzem per fer activitats que poden anar fent que al poble/barri 
hi hagi una millor convivència i cohesió i fruit de tot plegat una major seguretat. 

EQUIPAMENTS PÚBLICS 

ATENEU EUGENIENC 
Durant l'any 2016 s'ha consolidat el funcionament de l'Ateneu Eugenienc a través d'una 
Comissió d'Autogestió formada per totes les entitats i col·latius que fa ús de l'Ateneu i que es 
reuneix tots els dilluns a les 19h per prendre les decisions respecte el funcionament i 
manteniment de l'Ateneu. El paper de l'AV ha estat la de supervisar i dinamitzar tot el procés 
d'organització, amb l'objectiu d'aconseguir que els veïns i veïnes puguin accedir amb facilitat i 
fluïdesa a l'Ateneu. Aquest és autogestionat i mantingut pels propis veïns i veïnes a través dels
seus col lectius i entitats. L'Ajuntament de Girona aporta el cost de la llum i aigua, la resta, 
com la neteja ho assumint entre tots a través de torns de responsabilitats. 

Actualment fan ús de l'Ateneu les vocalies de l'AV: 

- VOCALIA DEL COL.LECTIU DE LA PETANCA SOCIAL: A l'Ateneu fan les seves reunions, 
organitzen i col·laboren en les activitats festives del barri. Han iniciat a partir de l'estiu 
passat tallers d petanca per la mainada i joves. 

- COLLA GEGANTERA DE SANTA EUGÈNIA DE TER: Fan els assajos del grup de gralles i 
tabals de la Colla, fan manteniment i neteja dels dos gegants i els capgrossos, fan les 
seves reunions i darrerament han iniciat la construcció del Talp de les Hortes de Santa 
Eugènia de Ter, que serà la bestia de la Colla, com altres colles tenen els dracs o la 
llúdriga de Salt. 

- VOCALIA DELS ARTISTES EUGENIALS: Fan formació musical (acordió, bateria, gralles, 
percussió...). Han iniciat la formació de l'ORQUESTRA EUGENIAL de violins i flautes 
travesseres amb nens i nenes, que ja van tenir la primera presentació el Nadal 2016 a 
la plaça del Barco i el 6 de maig de 2017, conjuntament amb el grup de rock TURRAI. 

- VOCALIA DE LA FAMÍLIA: Organitza activitats per nens i nenes els dissabtes i vacances 
de Nadal, Setmana Santa i Estiu a Can Ninetes dins del Programa Ninets i Ninetes. A 
l'Ateneu organitza un taller de balls de saló per a famílies. 
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També en fan ús les següents entitats i/o col·lectius 

GIROPEKES
L'estiu de 2016 va organitzar a l'Ateneu el Casal Infantil BATUCAMP KIDS i va dinamitzar la 
plaça del Barco i la Nova Frontissa amb el programa VACANCES EUGENIALS. 

PES SALESIANS GIRONA
Els Centres oberts infantil i juvenil realitzen activitats a l'Ateneu a la Setmana de la Infància i 
la Joventut i en altres projecte com el projecte musical amb Claudefaula. 

COL.LECTIU DE DONES GUINEANES 
Realitzen a l'Ateneu les seves reunions com associació. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE GHANA NIPAÑAMBOA 
Realitza a l'Ateneu les seves reunions i festes tradicionals dl seu país. Col·labora també en les 
activitats de barri com la Cavalcada dels patges Reials, Carnestoltes i Festa major. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL GHANA UNION 
Realitza a l'Ateneu les seves reunions i festes tradicionals. 

PLATAFORMA AFECTATS PER LA HIPOTECA DEL GIRONÉS (PAH GIRONÉS) 
Realitzen les seves assemblees tot els divendres i les reunions pròpies de la Plataforma, 
Col·laboren activament en les activitats dl barri i el Mercat de segon Mà. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL CUBANA 
Realitza tallers d Zumba i de folklore cubà. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL HONDURENYA 
Realitza les seves reunions i festes tradicionals del seu país. 

COL.LECTIU MAGREBÍ DE ANT EUGNIA DE TER
Col·lectiu sensibilitzat amb temes artístics del seu país i Catalunya. Col·labora amb l'AV i 
desenvolupa activitats artístiques, en el mon musical i de la pintura. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE NIGERIA
Realitza les seves reunions i festes tradicional a l'Ateneu. 

ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ POPULAR CARLOS FONSECA AMADOR 
i LA GUERRILLA COMUNICACIONAL 
Han realitzat a l'Ateneu el rodatge d'una pel·lícula “LEO A LA VIDA”, en homenatge a la 
pedagoga Leonela Relys, amb figurants eugeniencs. 
En col·laboració amb el Nucli Paulo Freire de la UdG i en el marc del programa Pedagogia de 
Combat han estrenat el documental Mon Marquès: el combat de la memòria. 

COL·LECTIU DE GUITARRA FLAMENCA I UMBA 
Grup de veïns que assagen a l'Ateneu aquesta especialitat per compte pròpia. 

COL·LECTIU DE JOVES 
Fruit del treball del dinamitzador dels espais públics, en Sule, els joves comencen a estar 
organitzats per fer diverses activitats. L'any 2016 han organitzat diversos concerts de Rap, 
tant a la Nova frontissa com a l'Ateneu, han format dos grups de Hip-Hop. A finals de 2016 
han començat a fer-se càrrec de les sonoritzacions d'algunes de les activitats de l'AV i per la  
Feria d'Abril portaran un bar amb tapes andaluses. Tenen el projecte de constituir un grup per 
fer disseny i impressions de cartells i altres elements per les entitats i col·lectius de Santa 
Eugènia·Can Gibert. 
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CAN NINETES i FÀBRICA MARFÀ 
La Junta de l'AV realitza les seves reunions de Junta a Can Ninetes. 
La Vocalia del Banc del Temps Pont del Dimoni realitza les seves activitats i tallers a Can 
Ninetes i a la Fàbrica Marfà (veure informe Banc del Temps). 

ESPAISOCIAL DE LA FUNDACIÓ LA PEDRERA (exClub Sant Jordi de Caixa Catalunya)
Aquest Espai ha començat a funcionar a partir del Maig del 2016. La obertura als usuaris es va 
fer al mes de setembre. Durant la festa Major es va fer una Jornada de Portes obertes, a la 
que va assistir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, renovant el compromís de l'ajuntament
a aquest espai, La Fundació La Pedrera ha establert un Conveni amb la Mancomunitat de Santa
Eugènia-Can Gibert pel seu funcionament. L'Espai té dos eixos d'atenció: Gent Gran amb b un 
grau de dependència de grau 1 i Reforç educatiu per la mainada i adolescents. El concurs d 
coordinadora el va guanyar Eva Reina, sòcia de la AV i cap de Colla de la Colla Gegantera de 
Santa Eugènia de Ter. Els espais i horaris de l'ESPAISOCIAL estaran a disposició de les 
entitats, associacions i col·lectius de la Mancomunitat de Santa Eugènia-Can Gibert, d'acord 
amb el conveni signat. 

En el 2016 ens hem trobat que des de Serveis Socials i el CAP no s'han derivat casos i ens 
trobem que els usuaris actuals venen d'altres barri. Aquest espai es va concebre con un espai 
pel barri, reivindicant que aquest espai que en el seu moment Caixa Catalunya el va tancar al 
barri, Ara l'AV i l mancomunitat vol que les persones grans en tornin a fer ús. 

ESPAIS PÚBLICS (plaça del Barco, Nova Frontissa...) 
L¡AV ha seguit apostant durant el 2016 per la dinamització dels espais públics. Aquest any 
principalment la Nova Frontissa de Santa Eugènia, on es van celebrar, al igual que en el 2015, 
els principals actes de la Festa Major i on s'ha establert el mensual Mercat de Segona Mà, 
Intercanvi i productes artesanals gestionat per l'AV. 

La Nova Frontissa ha generat diversos problemes d'adaptació, en especial la reixa del Camp de
futbol. Durant tot el 2016 l'AV ha anat treballant aquest espai i fent reunions amb els veïns i 
l'Ajuntament. 

A la plaça del Barco els veïns i col·lectiu de la petanca van enjardinat un tercer sector de la 
plaça, sense haver rebut al dia d'avui cap col·laboració en el seu manteniment per art de les 
brigades de jardineria que depenen de l'àrea de Sostenibilitat, de la que forma part el 
coregidor Narcís Sastre. 

Al 2016 es va començar la remodelació de la placeta de l'Ateneu i encara al dia ‘avui no està 
acabada per la discontinuïtat en les obres.

L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOTOR DE LES ACTIVITATS 
I ACCIONS DEL POBLE/BARI DE SANTA EUGÈNIA DE TER 

L'Associació de Veïns ha està contribuït de forma activa a la consolidació d'una xarxa social 
d'entitats, associacions i col·lectius a través de la Mancomunitat de Santa Eugènia-Can Gibert, 
amb l'objectiu de treballar conjuntament per millorar i dinamitzar el nostre barri,  destacant  
com a fites importants la gestió plena per part de les entitats de l'antic local de la biblioteca 
Salvador Allende (Ateneu Eugenienc). Mensualment l'AV ha participat de les reunions de la 
Mancomunitat on s'aborden el problemes, projectes i activitats conjuntes. L'AV participa de 
diverses les Comissions de Neteja Campanya Les elèctriques ens roben, Comissió Carnestoltes,
Comissió Festa Major, Carnestoltes, Festa Major, Coordinadora d'entitats de lleure... 

Conjuntament amb l'AV de Can Gibert del Pla a través d'un sol representant l'AV participa 
mensualment a la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE GIRONA (FAVGi). 
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PROJECTES COMPARTITS ENTRE L'AJUNTAMENT 
i EL TEIXIT ASSOCIATIU DE SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT 

- PLA EDUCACIÓ i CONVIVÈNCIA (PEiC)
Aquest és un pla amb més de 15 anys d'història. Va sorgir com iniciativa de les AMPA del 
sector, per treballar els temes educatius.. Posterior ment es van afegir altres temàtiques 
socials i de convivència i afegint-se serveis social, convertint-se en un projecte mixta entre 
l'administració i les entitats i associacions dels veïns. 

En el 2016 l'AV ha estat integrada a les tres taules del PEiC: Taula d'Educació i Esport, Taula 
d'Associacionisme i Taula de Reptes Socials. De la Taula d'Associacionisme surten els fons per 
fer moltes de les activitats que promou l'AV. 

- PRESSUPOSTOS PARTICIPATS
L'AV, com és en tots els barris/sectors de Girona, gestiona el procés de les assemblees i 
votacions dels Pressupostos Participats, ho fa amb la participació de la MANCOMUNITAT DE 
SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT. 

Des dels primers Pressupostos Participats, la Mancomunitat ha mantingut un Projecte integral i
social en que es vegin reflectits els projectes social decidits entre tots, fugint de competir entre
sí com passa a la majoria dels barris de Girona. S'ha aconseguit també que siguin projectes 
socials front la directriu de l'Ajuntament de Girona que tenien que ser projectes urbanístics, de
“totxo” en diem. Parlem ara del totxo social: consideren que les obres urbanístiques 
corresponen fer-les a l'Ajuntament i no es pot posar a competir els veïns per aquestes obres. 

ORGANITZACIÓ INTERNA DE L'AV

Durant el 2016 s'ha pogut comptar amb la nova secretària electa a la darrera Assemblea 
Anual, la veïna Núria Nogareda, que també està portant e tema del patrimoni cultural, en 
especial la reconstrucció de l'antic taller mecànic de la fàbrica Marfà. 

S'ha determinat que a les reunions de Junta acudissin els representants de les diferents 
vocalies, que es proposaran com a vocals en aquesta assemblea, a fi d'estar més informats i 
es donin més col·laboracions entre les mateixes. Igualment es revisarà que els integrants de 
les vocalies siguin socis de l'AV. 

Es segueixen esforços per esta més actualitzats i actius a les xarxes socials de faceboock, 
pàgina web, correu electrònic, malgrat que no hem d'oblidar els socis que no estan en 
aquestes xarxes. 

INFORMACIONS DE LES VOCALIES DE L'AV

Les vocalies de l'AV es van consolidant cada vegada més i aporten un gran bagatge a la 
dinamització del barri. 
BANC DEL TEMPS: Va celebrar la seva JORNADA ANUAL DEL BANC. 
COL·LECTIU D'ARTISTES EUGENIALS: Ha consolidat el projecte TACRES, projecte de formació 
musical a un cost reduït per permetre l'accés de les famílies més necessitades, També ha 
coordinat les activitats musicals de l'AV i Mancomunitat, així com la organització d'activitats 
com les Jams Musicals i la Fira dels Luthiers, així com ha col·laborat en la construcció dels 
GEGANTS DE SANTA EUGÈNIA DE TER. 
VOCALIA DE LA FAMÍLIA: Fa activitats en família, principalment amb mainada de la primera 
infància. Realitza tallers, espectacles musicals, colònies i sortides culturals i lúdiques. 
Organització de la Revetlla de Sant Joan Infantil amb un espectacle infantil. 
PETANCA SOCIAL: El Grup de la Petanca i Veïns de la Plaça de Barco han estat un grup molt 
dinàmic i col·laborador amb les diferents activitats de l'AV, la Mancomunitat i l'Ateneu 
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Eugenienc. Han organitzat dos tornejos de Petanca, i la Castanyada Popular, això com altres 
activitats festives a la plaça del Barco. 
COLLA GEGANTERA DE SANTA EUGÈNIA DE TER
El 2015 ha estat l'any del bateig de la finalització i bateig dels gegants de Santa Eugènia. 
S'han realitzat les primeres sortides a diferents trobades i festes; Festa Major de Salt, Festa 
Major de Santa Eugènia de Ter, Trobada gegantera de GIROESTANY a Flaçà, Fires de Girona... 
S'ha arribat a uns 40 integrants de la Colla. Es realitzen diferents tallers per aprendre a tocar 
la gralla i els tallers de percussió de SonBarri. 

RESUM D'ACTIVITATS AV 

REUNIONS I COORDINACIONS
Reunions mensuals de la Junta de l'AV (primers dimarts de cada mes) 
Assemblea anual 2015 i 2016 
Reunions de veïns (segons dimarts de cada mes) 
Reunions de coordinació: Pla Educació i Convivència, Mancomunitat de Santa Eugènia/Can 
Gibert, Centre Cívic de Can Ninetes, Comissió Pressupostos Participats, Comissió de Neteja 
Comissió de la Copa, Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAVGi)...
Reunions i contactes amb diverses entitats del barri i d'altres barris de Girona.

ACTIVITATS CULTURALS i ARTÍSTIQUES:
MERCAT DE LUTHIERS i INSTRUMENTS DE SEGONA MÀ
FERIA DE ABRIL 2016 i 2017 
SOPARS ESPECTACLE A L'ATENEU: NIT DE BLUES, Concert amb AJIACO CUBANO, ESTIRA I 
ARRONSA, Concert Acordió... 
SANTA EUGÈNIA TEMPS DE FLORS I FAVES: Construcció de la tercera zona enjardinada a la 
Plaça del Barco i FAVADA POPULAR 
CINEMA INFANIL: 6 sessions 
CINEMA ADULTS: amb la pel·lícula Cerca de tu casa 

ACTIVITATS TRADICIONALS 
CASTANYADA POPULAR: El 2016, la Vocalia de la Petanca Social i Veïns de la Plaça del Barco 
van organitzar la Castanyada Popular 2016. 
REVETLLA DE SANT JOAN: La Vocalia de la Família va organitzar la Revetlla infantil amb un 
espectacle infantil i berenar per a tots els nens i nenes. Per la nit, l'AV va organitzar la 
tradicional revetlla de Sant Joan amb un sopar popular i ball. 
FESTA MAJOR DE SANTA EUGÈNIA DE TER (del 3 al 18 de setembre de 2016)

ACTIVITATS INFANTILS 
- Tallers i espectacle infantil (“La Volta al Mon” a càrrec de la companyia El Gripau Blau) a la 
plaça del Barco organitzat per les entitats del lleure infantil del veïnatge. 
- Tradicional Concurs de dibuix infantil. 
- Roda de Jocs tradicionals en memòria de Joan Corvillo. 
- Festa de l'Escuma. 
-Espectacle Infantil: “El show de Tinu & Popi amb la Companyia La Lluna. 

ACTIVITATS GENT GRAN: 16a Trobada de la Gent Gran i ball amb “SHARAZAN”. 

ACTIVITATS ESPORTIVES: Presentació dels equips del CESET, Campionat d'Escacs Actius 
Santa Eugènia de Ter, Simultània d'Escacs, Bicicletada Popular, Torneig de la Petanca Social de
la Plaça del Barco...

ACTIVITATS CULTURALS: Representació teatral a càrrec del Teatre Centre Arbúcies, la Marató 
de Balls, presentació del llibre Yo Duc, presentació de la Llegenda del Talp a càrrec de Jaume 
Prat, presentació del llibre 55 llegües de passos oblidats i xarrabascos i la exposició Camins 
vells i xarrabascos... 
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ACTIVITATS POPULARS I TRADICIONALS
Balls i concerts de Festa Major amb els Grups Xacara,
Sharazan, The Patillas i DJ Tarlà; Nit de Rumba amb
Embolingats i El Cigarrito de Después; les Matinades amb
SONBARRI... 
Pregó petit amb la música de Maria Belen Àlvarez; Pregó
oficial a càrrec del jove eugenial David Ramírez Saco 
Sopar Popular 
Missa Solemne 
Sardanes amb la Cobla La Principal de l'Escala i Havaneres
amb Els Cantaires del Montgrí
Campionat de Botifarra
1a TROBADA GEGANTERA DEL TER amb les colles de Bescanó,
Flaçà, Salt, Taialà i Santa Eugènia de Ter 
Correfoc a càrrec del Diables de l'Onyar 
MERCATS, MOSTRES I FIRES: Mercat d'Intercanvi, Mercat de
productes de segona mà, Mercat artesanal, Botiga al carrer i
la VI Mostra de Begudes i Tastets  del Món... 

FESTES DE NADAL A SANTA EUGÈNIA 2016: Quina, Celebració Any Nou, Campanades i Sopar 
Popular al Pavelló Montfalgars... Arribada dels patges del Reis Mags d'Orient a la Plaça del 
Barco, on es va instal·lar un taller d'escriptura de les cartes als reis i l'actuació musical de 
l'Orquestra Eugenial. 

CARNESTOLTES 2016: Com cada any la rua de Carnestoltes i posterior berenar i festa té una 
participació important d'escoles i entitats del barri. Aquest any hem vorejat la participació de 
1.800 persones. 

DINAMITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL BARCO DURANT L'ESTIU
Durant tot el mes de juliol i de dilluns a divendres es van organitzar unes activitats lúdiques 
d'estiu dins anomenat VACANCES EUGENIALS amb diferents propostes pels infants a la Plaça 
del Barco i pels adolescents a la Nova Frontissa. La coordinació i organització va anar a càrrec 
de GIROPEKES. Els divendres a la tarda es van organitzar uns balls de tarda amb la 
participació dels grups GENION'S, COSTA BRAVA, CANTAIRES DEL MONTGRÍ... 

ACTIVITATS ESPORTIVES:
XXXVI MARXA POPULAR SANTA EUGÈNIA DE TER 

ALTRES ACTIVITATS
PLANTADA REIVINDICATIVA A LA PLAÇA DEL BARCO i FAVADA POPULAR 
Coincidint amb el TEMPS DE FLORS a Girona, a Santa Eugènia de Ter es va organitzar el A 
SANTA EUGÈNIA ES TEMPS DE FLORS i FAVES L'activitat va consistir en l'enjardinament de la 
jardinera existents al costat del carrer Agudes a la Plaça del Barco, abandonada com la resta 
pels serveis municipals de jardineria. Es va preparar la terra i es van plantar diverses plantes, 
que es van comprar amb una subvenció que dona el programa Girona, Temps de Flors pels 
arranjaments florals. Posteriorment es va fer una Favada Popular. 

FABRICACIÓ i VENDA DE SABÓ AMB OLI RECICLAT (tots els divendres a l'Ateneu)
CURS DE FORMACIÓ PELS USUARIS DELS EQUIPS DE SO i LLUMS DE L'AV... 
 
CAMPANYES ECONÒMIQUES 
Loteria Nadal i Quina (4 dies) 
Gestions per a la captació subvencions: Ajuntament, PEiC i Pressupostos Participats .També es 
van fer gestions amb la Generalitat i Diputació que van resultar infructuoses. 
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ACTIVITATS QUE NO ES VEUEN
Un any més voldríem ressaltar i reconèixer les activitats que normalment no surten a les 
memòries i que suposen un gran esforç i inversió de temps d'alguns membres de l'Associació. 
Citarem algunes:
- Cobrament de les quotes anuals dels socis
- Repartiment de la Revista de la Festa Major pels domicilis dels socis
- Campanyes econòmiques: repartiment i recollida de loteria, recollida de regals per a la 

Quina, redacció de sol·licituds i memòries per captar subvencions. 
- Tasques de secretaria i tresoreria. 
- Tasques de publicitat: disseny i penjada de cartells, bustiada. 
- Col·laboració en les activitats: trànsit, muntatge sopars, transport de material, etc. 

*
PARCS INFANTILS
Es va demanar el canvi d'un joc considerat inapropiat a la plaça del Barco, la resposta ha estat PINTAR aquest joc (?). 
Es va demanar encerclar el barco de la plaça del Barco, la resposta ha estat PINTAR el Barco (?). Es va demanar 
reposar un joc trencat a la Nova Frontissa, la resposta ha estat treure el que quedava del joc i posar uns bancs (?) 

NOVA FRONTISSA
Es va demanar una reparació i modificació de la reixa del camp de futbol, la resposta ha estat PINTAR tota la reixa, 
inclòs els trossos trencats (?) 

OBRES i REPARACIONS 

PLACETA ATENEU 
A les prioritats vam demanar que l'obra no es doni per finalitzada fins que no es donin les següents condicions (que no
ens passi com es va dona la entrega de l'obra de la Nova Frontissa i la petanca de la plaça del Barco): 
- La plaça no té accés per a persones discapacitades. 
- Existeix un esglaó en un cantó de plaça del que ja han caigut dues persones. 
- Es va demanar la reparació de la cornisa de l'Ateneu mitjançant instancia presentada per registre i no s'ha fet. 
- Es va demanar zona de càrrega i descàrrega al carrer adjacent i no s'ha fet, malgrat haver presentat instància pel 
registre. 
- Entenem que el tipus de rajola col·locat no és la més adient, però entenem que ja no té remei. 

MOBILITAT
No detectem cap intenció de canviar el sentit de circulació del c. Montseny malgrat ser un clam generalitzat. 

NETEJA
- Hem de reconèixer que des de la reclamació feta el 5 de gener al corregidor directament la neteja de la plaça del 
Barco ha millorat ostensiblement, no així la resta del sector. 
- Retirada dels contenidors de la Nova Frontissa. Reclamar a l'Ajuntament de Salt posi contenidors en la seva 
demarcació a tocar de Santa Eugènia de Ter per als seus ciutadans. 

JARDINERIA 
Malgrat un dels nostres corregidors és el responsable de l'àrea de jardineria, no entenem l'abandó total de la jardineria
i la negativa ja comprovada de no portar terra i plantes perquè siguem els mateixos veïns el que cuidem de la 
jardineria. 

DINAMITZADOR COMUNITÀRI DE LA NOVA FRONTISSA i ESPAI PÚBLIC EN GENERAL 
Malgrat la promesa política de la continuïtat de dinamitzador comunitari, el 23 de desembre va expirar el seu contracte
i al dia d'avui només hem estat informats d'un projecte d'educadors de carrer per la ciutat dins d'un projecte de l'Espai
Jove. La realitat es que el dinamitzador ha seguit treballant sense cobrar a títol de voluntari de l'AV que veient que 
seguia treballant el va acollir com a voluntari perquè estigués cobert legalment sota la pòlissa de responsabilitat civil 
de l'Associació. Entenem que el projecte al que s'intenta integrar l'actual dinamitzador és un altre projecte molt 
diferent al projecte de la Nova Frontissa que tot just està arrancant, no finalitzant com hem sentit a dir. 

ESPAISOCIAL DE LA PEDRERA 
Malgrat el recolzament polític a quest projecte de la Fundació La Pedrera ,conveniat amb la Mancomunitat de Santa 
Eugènia-Can Gibert, no té cap usuari derivat des dels Serveis Socials i menys encara l'assignació de beques. Hi poden 
haver dues raons: 
- Que no existeix gent gran amb aquestes necessitats perquè en aquest poble tots estem molt sans i envellim sense 
cap problema.
- Per alguna raó que desconeixem existeix una voluntat de boicotejar aquest espai. Actualment està quasi ple 
d'usuraris derivats des d'altres barris de la ciutat de Girona i seria ben paradoxal que després no hi hagués plaça pels 
de Santa Eugènia-Can Gibert. 

Santa Eugènia de Ter, juny de 2017
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