
La Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert
diu no a aquests Pressupostos Participats 2018

La Mancomunitat de Santa Eugènia·Can Gibert ja fa temps que ha 
manifestat el seu desacord amb el plantejament amb que es fonamenta l’actual 
sistema de Pressupostos Participats (PP) de l’Ajuntament de Girona. Des de l’inici
ja vam insistir que els PP no havien de ser en la seva totalitat per a inversions 
urbanístiques sinó que una bona part havia de ser destinada per a actuacions 
socials, donades les necessitats produïdes per la crisi. 

Tot i que al llarg de les diverses convocatòries s’ha permès presentar algunes actuacions socials, el 
mecanisme dels propis PP a la pràctica ho impossibilita i distorsiona. Les accions socials són de 
continuïtat i no pas puntuals o d’una inversió única. No es pot estar cada any a l’espera de si són 
pressupostades o no pels PP. Però el que al final fa més mal és que les entitats són les que han d’avançar
els diners; i el pagament de l’Ajuntament per motius diversos cada vegada es demora més i això es fa 
insostenible per a les associacions. 

Per altra banda, el sistema actual planteja distorsions al que hauria de ser un plantejament comunitari. 
En lloc de cercar el consens i l’acord mutu entre les diverses entitats i veïns per trobar les propostes més 
convenients, es converteix en una disputa per fer passar la teva proposta i aconseguir-ne el finançament.

No volem deixar de fer notar també que un nombre molt important de les veïnes i veïns de Santa 
Eugènia·Can Gibert no han pogut mai ni podran exercir el dret de vot en aquests PP (ni a les eleccions 
municipals de l'any vinent) pel seu origen estranger extracomunitari malgrat conviure als nostres barris i 
participar de la vida associativa a Santa Eugènia de Ter. 

També és una distorsió que a certes demandes veïnals, l’Ajuntament digui que si es volen aconseguir que
es facin passar pels PP. Entenem que els PP no són per a demandes d'accions ordinàries que han 
d'assumir-se des del pressupost municipal de cada àrea de l’Ajuntament. Des de fa temps, la 
Mancomunitat planteja un altre sistema de finançament dels barris a través d’un Consell específic a 
definir, i enlloc d’avançar, cada vegada ho veiem més lluny. 

La Mancomunitat ha provat al llarg de les diverses convocatòries de fer equilibris i modificacions a l’enfoc 
i al reglament actual. L’any passat (2017), la Mancomunitat ja va prendre l’acord que seria el darrer any 
que es presentaria, si no hi havia canvis. Com que no n’hi ha hagut, ni tampoc la manera de plantejar-los
(sembla un corta/pega de les anteriors convocatòries), la Mancomunitat anuncia públicament que aquest 
any no es presentarà a aquest tipus de PP. 

Això vol dir que la Mancomunitat, no presentarà com a conjunt d’entitats organitzat cap proposta de 
Projecte Integral, com havia fet totes les edicions anteriors. Les Associacions de Veïns dels dos sectors de
Santa Eugènia de Ter (la de Santa Eugènia i la de Can Gibert del Pla) deixaran de conduir les assemblees
dels PP ni faran d'intermediàries entre les possibles propostes presentades i l'Ajuntament, ja que no 
volen contribuir a enfrontaments entre veïnatge i entitats pels diferents projectes. Aquestes AAVV -tal 
com ja s'ha dit- estan per un finançament del sector dins dels pressupostos ordinaris de l’Ajuntament en 
tots el àmbits: social, urbanístic, educatiu, esportiu, cultural... 

Òbviament els diners no ens sobren, i aquests diners ens faran falta per a les
diverses activitats que portem a terme en benefici dels veïns i veïnes de Santa
Eugènia i Can Gibert. Només hem plantejat una excepció, que és la nostra
prioritat absoluta, els infants i joves. Això vol dir que -excepcionalment- només
presentaran projectes, si ho creuen necessari, les entitats que ho destinin a
activitats infantils i juvenils que ja es venien duent a terme. 
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