
Prioritats entitats de Santa Eugènia i Can Gibert (10·02·2011) 
 
Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter 
C. Maçana, 27 
Tel.: 972 402 335 
a/e: info@aplieuropa.com 
Persona de contacte: Xavier Boix 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Aparcament 
- Dinamització comercial 
- Seguretat 
 
Prioritats territori 
 
Urbanístiques: 
- Aparcaments 
 
Comerç: 
- Atenció als comerços: dinamització comercial 
 
Altres: 
- Fer activitats i tasques conjuntament, en el territori 
 
******************************************************* 
 
Club d'Escacs Santa Eugènia 
C. Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes) 
a/e: jordividaxx@yahoo.es 
web: escacsstaeugenia.com 
Persones de contacte: Jordi Vidal (615 069 656) i Carme Raya (647 217 307) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Divulgar els escacs al barri, en especial entre la mainada i la gent gran 
- Fomentar els escacs a les escoles del sector 
- Organització de diferents tornejos durant tot l'any 
 
Prioritats territori 
 
Urbanístiques: 
- Pla d'aparcament, en especial a l'entorn de la Marfà i Can Ninetes 
 
Equipaments: 
- Disposar de locals amplis per a les entitats 
- Reconversió de Can Ninetes en local per a les entitats 
 
******************************************************* 
 
Associació socio cultural Casumaï 
C. Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes) 
Tel.: 661 002 707 
a/e:  grupcasumai@gmail.com 
bloc: grupcasumai.blogspot.com 
Persona de contacte: Bacary Sane (bacsan@hotmail.es) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Projectes artístics, comunitaris, educatius, de sensibilització i cooperació 
- Promoció de la cultura diola a Catalunya i a l’estat espanyol 
- Promoció de les tradicions dioles a la població  i en especial als joves de la diàspora 
- Treball per la cohesió social a través de la cultura i l’intercanvi cultural 
- Treball per la convivència entre cultures diferents 
- Cooperació i suport a projectes de cooperació internacional 
- Promocionar i treballar per la solidaritat i els valors de la convivència 
 
Prioritats territori 
 
Musicals: 
- Es necessiten locals més grans pels assajos, element important de cohesió i convivència 
- Es necessitarien més subvencions donades les dificultats econòmiques 
 



Xirois de Santa Eugènia de Ter, associació cultural i esportiva 
C. Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes) 
Tel.: 972 245 111 
a/e: xirois0809@gmail.com 
web: xirois.org 
Persones de contacte: Pau Macaya (609 863 330) i Dani Furtet (699 684 551) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Oferir una alternativa d’oci als joves de Santa Eugènia, Can Gibert del Pla i Sant Narcís (oberta als d’altres 
procedències) que contribueixi a la seva formació integral i integració a la vida social i cultural del seu entorn 
- Centrar la seva tasca cultural i social en la animació dels carrers i places a fi de dinamitzar l’espai públic des d’una 
òptica lúdica i cultural 
- Treballar en xarxa amb la resta d’entitats i associacions de l’entorn, especialment les relacionades amb el món 
artístic 
 
Prioritats territori 
 
Espais públics: 
- Habilitació de nous espais públics i rehabilitació dels actuals per poder organitzar i facilitar activitats col·lectives 
d’esbarjo i oci 
- Reconversió del gran parc de Can Masó en un espai real d’oci (petanques, bàsquet 3, futbol 7, escenari 
permanent per diferents espectacles) 
- Ordenar i reorganitzar els espais públics existents: places del Barco, Fidel Aguilar, Garrotxa, frontissa de Santa 
Eugènia de Ter 
- Recuperació de la plaça Marfà, mitjançant l’enderrocament de l’actual construcció (sala polivalent) 
- Pla de dinamització cultural i lúdica dels diferents espais públics, especialment a l’estiu 
 
Lleure: 
- Incentivar i promoure les activitats artístiques (música, dansa, circ) a través de programes i projectes a 
desenvolupar a l’ institut (extraescolars) i altres associacions juvenils 
- Recolzar els centres privats que es dediquen a desenvolupar activitats musicals i de dansa (Claudefaula, La Vieja 
Escuela, Evolution) 
 
Esports: 
- Construcció d’un segon pavelló amb caràcter polivalent: esportiu i lúdic. Es tractaria d’una construcció lleugera, 
oberta pels costats, per realitzar qualsevol tipus d’activitat col·lectiva: esports, sopars populars, concerts, etc. 
 
Musicals: 
- Reformulació del Pla d’usos de la Marfà a fi de facilitar espais col·lectius grans per exercitar, assajar i presentar 
activitats artístiques, culturals i lúdiques (assaig de corals, grups de percussió, circ, teatre, concerts) 
- Disposar d’un local gran d’assaig musical per grans grups com els Xirois (sempre i quan no s’adeqüi la Marfà) 
 
Joves: 
- Programa d’actuació educativa per als joves en el propi territori: formació i inserció laboral, oci, prevenció en 
salut 
- Reconversió del local de l’actual Biblioteca Salvador Allende en centre referencial dels projectes i programes per a 
joves, gestionat per les entitats juvenils en coordinació amb els serveis de l’administració municipal 
 
Equipaments: 
- Reconversió de Can Ninetes en Hotel d’entitats, gestionat per les entitats i associacions del sector 
- Trasllat de les activitats del Centre cívic a la Marfà 
- Trasllat dels Serveis Socials, de Can Ninetes a un altre espai o a la mateixa Marfà (sala polivalent exterior) 
 
Altres: 
- Que quan es projectin i programin activitats juvenils, es demani la opinió dels mateixos amb caràcter vinculant 
respecte al tipus d’activitats i programes per a joves 
 
******************************************************* 



Associació de Veïns Santa Eugènia 
Objectiu/Àmbit d’actuació: veïns i veïnes del barri/poble de Santa Eugènia de Ter 
C. Santa Eugènia 146 (Can Ninetes) 
Tel.: 972 245 111 
a/e: santaeugèniadeter@gmail.com 
web: avsantaeugenia.com 
Persones de contacte: Ramon Macaya (689 384 155) i Carolina Hernández (679 367 075) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Escoltar i recollir inquietuds, problemàtiques, desitjos i iniciatives dels veïns i veïnes de Santa Eugènia de Ter per 
buscar respostes dins del propi barri/poble i/o canalitzar-les adequadament 
- Dinamitzar social i culturalment el territori a través de les festes populars (Festa Major, Carnestoltes, Festes 
nadalenques, activitats d’estiu, Dissabtes eugenials, nits llatines, etc.) 
- Treballar en xarxa amb la resta d’entitats i associacions, així com amb els diferents serveis de l’administració, a fi 
de millorar la qualitat de vida de Santa Eugènia de Ter 
- Formació i consolidació d’una coordinadora o consell d’entitats. 
 
Prioritats territori 
 
Urbanístiques: 
- Finalització de les tres fases d’urbanització de la plaça del Barco, descartades del Pla de barris 
- Finalització de les fases pendents de la frontissa de Santa Eugènia de Ter, descartades del Pla de barris i -en 
especial- la construcció de l’aparcament subterrani previst iniciament 
- Pla d’aparcament públic, prioritzant l’aparcament als centres públics (Marfà, Can Ninetes, Pavelló, Centre de dia), 
establint horaris i espais flexibles d’aparcament gratuït en horari comercial i nocturn 
 
Espais públics: 
- Habilitació de nous espais públics i rehabilitació dels actuals per poder organitzar i facilitar activitats col·lectives 
d’esbarjo i oci 
- Reconversió del gran parc de Can Masó en un espai real d’oci (petanques, basquet 3, futbol 7, escenari 
permanent per a diferents espectacles) 
- Ordenar i reorganitzar els espais públics existents: places del Barco, Fidel Aguilar, Garrotxa, frontissa de Santa 
Eugènia de Ter 
- Recuperació de la plaça Marfà, mitjançant l’enderroc de l’actual construcció (sala polivalent) 
- Pla de dinamització cultural i lúdica dels diferents espais públics, especialment a l’estiu 
- Pla de neteja i manteniment eficient, enriquit amb les aportacions i idees del veïns 
- Pla de seguretat pensat amb la col·laboració dels diferents sectors: veïns, AMPA, comerciants 
 
Esports: 
- Construcció d’un segon pavelló amb caràcter polivalent: esportiu i lúdic. Es tractaria d’una construcció lleugera, 
oberta pels costats per realitzar qualsevol tipus d’activitat col·lectiva: esports, sopars populars, concerts, etc. 
 
Musicals: 
- Reformulació del Pla d’usos de la Marfà a fi de facilitar espais col·lectius grans per exercitar, assajar i presentar 
activitats artístiques, culturals i lúdiques (assaig de corals, grups de percussió,circ, teatre, concerts, campionats 
d’escacs, tornejos de botifarra, conferències, visualització col·lectiva de partits de futbol i altres espectacles, 
celebració d’assemblees, quines, etc.) 
 
Joves: 
- Programa d’actuació educativa per als joves en el propi territori: formació i inserció laboral, oci, prevenció en 
salut 
- Reconversió del local de l’actual Biblioteca Salvador Allende en centre referencial dels projectes i programes per a 
joves, gestionat per les entitats juvenils en coordinació amb els serveis de l’administració 
 
Comerç: 
- Pla de dinamització comercial que contempli mesures econòmiques concretes (ajudes lloguer locals, reducció de 
les taxes municipals) 
- Promoció del petit comerç amb propostes innovadores (productes ecològics, manteniment i reciclatge, serveis a 
les persones, artesania, cooperatives) 
- Promoció de mercats especialitzats dominicals a la plaça del Barco 
 
Equipaments: 
- Reconversió de Can Ninetes en Hotel d’entitats, gestionat per les entitats i associacions 
- Trasllat de les activitats del Centre cívic a la Marfà 
- Trasllat dels Serveis Socials a un altre espai o a la mateixa Marfà (sala polivalent exterior) 
 
Altres: 
- Publicació d’una revista trimestral que sigui un reflex de la vida, activitats, opinions i reivindicacions dels veïns i 
veïnes de Santa Eugènia de Ter 
 
******************************************************* 



Associació de Veïns Can Gibert del Pla 
C. Orient, 53-55 
a/e: jmda49@yahoo.es 
web: _____________ 
Persona de contacte: 
Josep Maria Dalmau i Alsina (649 494 350) 
 
Prioritats territori 
 
Urbanístiques: 
- Davant l’elevat dèficit d’aparcament, el més prioritari és: 
1. Fer l’aparcament sota la plaça Pere Calders, que ja estava previst a l’actual Pla de Mandat (2007-11) 
2. Remodelació i adequació dels patis interiors 
3. Remodelació dels carrers bastiments i campcardós 
- Totes les actuacions s’han de fer comptant amb la participació veïnal 
- Totes les actuacions van lligades amb la primera; si no es fa l’aparcament, no es poden fer les remodelacions 2 i 3 
per què comporten la reducció de moltes places d’aparcament 
 
Espais públics: 
- Millora de la plaça Pere Calders, d’acord amb el projecte presentat per l’AV i no el que ha executat l’Ajuntament 
de Girona 
- Adequar la plaça del final del carrer Güell amb la riera Marroc per poder practicar diferents esports col·lectius 
 
Lleure: 
- Programació de casals 
- Activitats de lleure i dinamització dels espais, sobre tot a l’estiu, d’infantils com per a gent gran 
 
Esports: 
- Necessitat d’un nou pavelló esportiu, l’actual s’ha quedat petit i no cobreix les necessitats del sector 
 
Joves: 
- Polítiques d’ocupació i educatives pels joves ni-ni XXXXXXXXXX 
 
Infants: 
- Nova llar d’infants. La llar El Tarlà és de la Generalitat i dona cobertura a Salt i Girona; el que fa que els infants 
tinguin que buscar centres a fora del veïnatge 
 
Comerç: 
- Polítiques de dinamització comercial del barri i ajudes al petit comerç XXXXXXXXXX 
 
******************************************************* 
 
AEPCFA-Girona 
Objectiu/Àmbit d’actuació: Cooperació amb l’alfabetització a Nicaragua, alfabetització i educació popular 
C. Marfà 5 
Tel.: 972 246 693 
a/e: sebasparra@solidaries.org  
blog: http://aepcfagirona.blogspot.com 
Persona de contacte: Sebas Parra 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Eradicació dels analfabetismes  
- Sensibilització i educació per al desenvolupament 
- Cooperació en l’àmbit educatiu amb els països empobrits 
 
Prioritats territori 
 
Educació: 
- Ateneu 
- Eradicació dels analfabetismes de la població jove i adulta (prioritàriament analfabetisme absolut, funcional i 
digital)  
- Educació per al desenvolupament 
 
******************************************************* 
 



Coordinadora d’AMPA de Santa Eugènia i Sant Narcís 
Objectiu/Àmbit d’actuació: representar les famílies en la comunitat educativa de les escoles i del barri 
AMPA representades: 
Institut Santa Eugènia, Escoles Dalmau Carles, Santa Eugènia, Montfalgars i Mare de Déu del Mont 
Dades de l’entitat: cada AMPA té la seva adreça i contacte 
Persona de contacte de la Coordinadora: 
Albert Quintana i Oliver (650 947 803 / aquintananteres@gmail.com) 
 
Prioritats territori 
 
Espais públics: 
- Millor aprofitament de les places: més dignes, més equipades i més habilitades als usos de totes les persones 
 
Esports: 
- Promoure un projecte integral esportiu de barri que inclogués l’esport fomentat per les activitats extraescolars 
- És el tipus d’activitat que congrega més infants i joves, i més cohesionador 
 
Joves: 
- Prioritat per actuacions amb joves de 16 anys en endavant amb dificultats i necessitats de formació i orientació 
- Fomentar nous projectes i alhora promoure el treball en xarxa de les entitats i recursos existents 
 
Educació: 
- Potenciar l’èxit educatiu dels nois i noies del barri 
- Mantenir, incrementar i revisar les activitats de suport a l’estudi, ja sigui amb mitjans econòmics i/o de 
voluntariat 
- Mantenir els projectes d’innovació de les escoles amb la implicació i participació de les famílies 
 
Altres: 
- Fomentar la convivència entre els joves, infants i famílies. Promoure activitats de relació i cohesió 
- Incentivar la cultura de la prevenció i la mediació. I vetllar per la seguretat des del treball comunitari 
- Mantenir i -si és possible- incrementar un fons de beques per facilitar la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir 
als recursos i activitats ofertades en el territori 
 
******************************************************* 
 
Claudefaula, escola de música de Santa Eugènia 
Objectiu/Àmbit d’actuació: educació musical; treball específic amb els alumnes del Centre Obert de Santa Eugènia; 
sisè curs de treball 
C. Montseny, 59 bxs - 17006 Girona 
Tel.: 972 245 047 
a/e: claudefaula@gmail.com 
web: facebook 
Persona de contacte: Glòria Bonal Sarró (626 499 986 / gbonal@xtec.cat) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Projectar un treball d’integració al barri i a la ciutat a través de l’educació musical més general del que s’ha fet 
fins ara 
- Poder disposar d’un espai i d’una dotació material i infraestructural per poder realitzar un treball d’educació 
artística més ampli (teatre, música, dansa) 
- Aconseguir un sistema de beques, apadrinaments, etc. que doni accés a tot tipus de població infantil i juvenil 
 
Prioritats territori 
 
Urbanístiques: 
- Dèficit d’aparcaments, acabar la plaça del Barco, especialment en el tema d’aparcament subterrani 
 
Lleure: 
- Proposta de Casal a l’entorn de l’escola de música 
 
Musicals: 
- Proposta de Casal a l’entorn de l’escola de música 
- Cicle de concerts al barri per alumnes de l’escola de música 
 
Educació: 
- Importància d’aconseguir un local per a un centre de formació i lleure artístic i musical 
 
******************************************************* 



Centre Infantil i Juvenil Parroquial Santa Eugènia (CIJP) 
Objectiu/Àmbit d’actuació: educació social 
Passatge Puigneulós, 10 
(adreça postal: c. Les Agudes, 14, 1r-2a - 17006 Girona) 
Tel.: 972 246 330 
a/e: pes.girona@salesians.cat 
web: cijpstaeugenia.entitatsgi.cat 
Persona de contacte: Joan Camps (646 691 827) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- La finalitat del CIJP és l’educació integral dels infants, adolescents i joves dels nostres barris de tal manera que 
arribin a ser protagonistes de les seves vides i històries. Treballem amb un Pla d’educació a la Justícia i la 
Solidaritat (educació en valors) 
- Fomentar el respecte i la tolerància entre les diferents comunitats d’origen cultural divers que viuen en el barri. 
Això ho treballem amb el programa educatiu “acollim la diversitat” 
- Treball en Xarxa. Entenem que el nostre treball educatiu necessita la interactuació de tots els agents educatiu i 
entitats que actuen educativament amb les mateixes persones o en els mateixos ambients i sectors 
 
Prioritats territori 
 
Urbanístiques: 
- Més places, pistes (bàsquet, futbol, skate), zona 30 on no hi sigui... perquè hi hagi llocs de trobada a la zona 
pública; llocs de relació i convivència 
- Marfà: que tingui sala de concerts, bucs d’assaig, teatre com el del Centre cívic Sant Narcís 
 
Espais públics: 
- Potenciar els espais públics que tenim, pl. del Barco, etc., remodelar-les per un millor aprofitament 
 
Lleure: 
- Un cap de setmana intercultural, implicant a les diferents associacions i entitats del sector 
 
Esports: 
- Organitzar campionats 
- Seguir amb patis oberts 
- Posar dinamitzadors de ping-pong 
- Promocionar beques extraescolars esportives 
 
Musicals: 
- Oferir sales d’espais públics per assajar 
- Incentivar l’orquestra multiètnica de Santa Eugènia de Ter 
 
Joves: 
- La Biblioteca de Salvador Allende podria ser un espai autogestionat per joves 
- Es podria mirar de coordinar l’oferta juvenil que hi ha actualment al territori: Estació Jove, Xirois, Centre Juvenil... 
 
Infants: 
- Realització d’activitats infantils oberts al barri 
- Més places de Centres Oberts 
- Ludoteca per infants 
 
Gent gran: 
- Oferir el voluntariat de la gent gran als serveis dels barri 
- Fora bo que a la Marfà, o algun altre lloc, hi hagués també un espai referencial per a la gent gran 
 
Educació: 
- Incentivar una borsa de voluntariat per al suport a les activitats d’estudi (aules d’estudi, Centres Oberts, 
biblioteques) 
- Afavorir processos de desguetització de determinades escoles 
- Realitzar unes jornades formatives sobre educació i interculturalitat 
 
Altres: 
Estaria bé que eldimoni.com pogués anar publicant monogràfics, reportatges, de les diferents entitats per 
aconseguir una millor coneixença de tots 
 
******************************************************* 
 



Dimonis de Santa Eugènia, associació de motos 
Objectiu/Àmbit d’actuació: associació que té com a fins principals la defensa dels drets dels usuaris de motocicletes 
així com fomentar l'ús diari, responsable i socialment acceptat de la motocicleta com a mitjà de transport 
C. Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes) 
Telèfon: 696 508 273 
a/e: dimonisdesantaeugenia@eldimoni.com 
bloc: dimonisdesantaeugenia.over-blog.com 
Persona de contacte: Cèsar Coll Juanola 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Disposar d'un local on poder realitzar les nostres activitats  
- Donar a conèixer la nostra entitat, amb l'objectiu de ser un grup de referència a Girona 
- Conscienciar els joves de la necessitat del bon ús de la motocicleta (sorolls, velocitat, seguretat) 
 
******************************************************* 
 
El Dimoni de Santa Eugènia de Ter [periòdic-e eldimoni.com] 
Objectiu/Àmbit d’actuació: periòdic-e independent que, de mica en mica, vol ser el pont informatiu i de trobada 
dels veïns i amics dels actuals barris del que va ser municipi de Santa Eugènia de Ter (fins al 26 de juny de 1963): 
Santa Eugènia, la Rodona, Can Gibert del Pla, Sant Narcís, el Güell-Devesa i Mas Masó 
Edita: Edicions VOLAT (VOLem l’AjuntamenT) 
a/e: eldimoni@eldimoni.com 
web: eldimoni.com 
Persona de contacte: Manel Mesquita (manelmesquita@eldimoni.com) 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Estimular el periodisme ciutadà 
- Reconstruir el Pont del Dimoni, sobre el riu Güell, a l’altura del carrer Maçana (projecte Ramon Ripoll) 
 
******************************************************* 
 
Banc del Temps Pont del Dimoni de Santa Eugènia·Sant Narcís 
Objectiu/Àmbit d’actuació: projecte associatiu d’intercanvi de temps / Ciutat de Girona 
C. Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes) 
Tel.: 972 245 111 
a/e: bancdeltemps@eldimoni.com 
web: www.bdtpontdeldimoni.com 
Persona de contacte: Pablo Lidoy 
 
Prioritats com a entitat 
 
- Millorar la qualitat de vida a la zona, afavorint les bones pràctiques veïnals 
- Generar un clima de confiança entre els veïns i veïnes 
- Afavorir la incorporació social de les persones 
- Posar a l'abast dels veïns i veïnes un recurs que els permeti satisfer les seves necessitats, independentment del 
seu poder adquisitiu 
- Promoure les relacions intergeneracionals mitjançant l'intercanvi de "sabers" 
- Resoldre necessitats puntuals del veïns 
- Igualar el valor de les persones 
- Possibilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
 
******************************************************* 



Casal Infantil Santa Eugènia, associació 
Objectiu/Àmbit d’actuació: Desenvolupar activitats d’educació en el lleure; desenvolupar actituds associatives entre 
els seus membres 
La finalitat educativa de l’Associació és la d’oferir un espai educatiu i transformador en el marc del lleure on es 
propiciï el desenvolupament integral dels nens/joves, apostant per un creixement personal protagonitzat pels 
mateixos i per les relacions interpersonals que estableixen així com per la interacció i participació d’aquests a la 
vida i dinàmica del barri i de la ciutat. L’acció de l’entitat va adreçada a treballar en l’àmbit de l’Educació en el 
Lleure amb infants, joves i famílies 
C. Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes) 
Tel.:650 630 784 
a/e: casalstaeugenia@gmail.com / casalhivernstaeugenia@gmail.com 
Persona/es de contacte: Belén Ciudad (650 249 695 / casalstaeugenia@gmail.com) 
Laura Macias (695 879 742 / casalhivernstaeugenia@gmail.com) 
 
Prioritats com a entitat 
 
Millorar la qualitat i quantitat del servei que oferim 
Millorar la qualitat: 
- Formar als monitors i monitores de l’entitat en món del lleure 
- Formar als joves de 16 anys de l’entitat 
Vetllar per continuar tenint un local per l’entitat 
Un espai el màxim adequat on poder tenir tot el material, documents i estris de l’entitat; on poder realitzar els 
casals de la temporada d’hivern com a voluntaris 
 
Prioritats territori 
 
Espais Públics: 
-Més zones d’ombres, fonts, espais de joc (pistes varies) 
 
Lleure: 
- Casals per a les temporades no escolars 
- Formació pels joves (15 i 16 anys) 
 
 
 



Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET) 
 
El CESET valora molt positivament l’iniciativa de constitució d’un espai de debat i d’opinió del conjunt de les entitats 
veïnals. El paper de les entitats vers a la cohesió social ha estat sempre reconegut pel conjunt d’administracions, 
no obstant sovint som ignorades i relegades a gestionar, per pròpia iniciativa i sense recursos públics, les tasques i 
actuacions que sovint els hi correspon. Són moments molt importants per al nostre barri, tenim 16.000 habitants, 
un 25% d’ells menors de 18 anys, amb una situació de risc de fractura social molt greu, la situació econòmica 
actual incideix especialment en els barris obrers com el nostre, amb un percentatge d’immigració important. Cal 
una actuació conjunta del conjunt d’entitats, cal definir prioritats, i consensuar les postures i actuacions, i cal 
expressar-les raonadament al conjunt d’administracions. 
 
Prioritats en 2 grans eixos 
 
Els joves de 13 a 18 anys: aquesta és, al nostre pensament, la prioritat núm. 1 que hi ha al territori. Estem en una 
situació econòmica molt difícil, hi ha un elevat percentatge de famílies en situació de risc econòmic i social. Cal que 
els joves adquireixin els hàbits saludables de l’estudi, el treball i la convivència 
 
Dinamització econòmica i social: pensem que Santa Eugènia de Ter ha perdut la seva identitat, o volem “un barri 
dormitori”, el dissabtes i diumenges no veiem gents passejant pels carrers, ni nois en els parcs (els pocs que 
tenim). Cal revitalitzar el comerç, que s’obrin botigues i la gent no hagi d’anar al centre per comprar un pijama, cal 
crear espais pels ciutadans als nostres parcs i espais públics 
 

Per desenvolupar aquest 2 eixos tenim un conjunt de línies d’actuació 
 
1. L’esport com a element potenciador dels hàbits saludables del joves: la practica esportiva regular va associada 

a un conjunt de valors con: esforç de superació, el companyerisme, la responsabilitat, la higiene, la correcta 
alimentació, evitar addiccions, etc. D’altra banda l’esport és un element de cohesió social molt important 

 
2. Foment a les associacions infantils i juvenils del barri: d’igual forma que l’esport, necessitem una oferta amplia 

i, a l’abast de tothom,  d’espais i dinàmiques saludables (esplais juvenils, associacions culturals i musicals, 
dansa, etc.) 

 
3. Espais pels ciutadans: cal que la gent trobi espais per desenvolupar les seves activitats d’oci i convivència: 
 

• Construcció d’una nau polivalent (parc de Can Masó) destinada al conjunt d’activitats que les entitats 
veïnals realitzin, per exemple: competicions esportives, festes i balls, dinars populars, representacions 
teatrals, carnestoltes, concerts 

• Optimització del Pavelló de Santa Eugènia de Ter, cal donar prioritat als joves del barri per fer esport 
• Hotel Entitats, és indispensable oferir a les entitats del barri un espai per la seva pròpia gestió 

 
4. Dinamització econòmica del barri: cal aconseguir la recuperació del comerç del barri, es necessari que el barri 

pugui intervenir en el model de negocis que s’han d’obrir, cal que pugui intervenir en la valoració de les 
sol·licituds de llicències d’obertura d’activitats per tal de frenar l’actual tendència. 
 

• Creació de places de pàrquing per fomentar comerç 
• Actuació activa de l’Ajuntament per treure del carrer els centenars de cotxes que hi ha abandonats al 

barri 
• Reubicació dels contenidors d’escombreries per aprofitar les places d’aparcament 

 
5. Dinamització cultural i social: necessitem que la gent del barri trobi a Santa Eugènia espais per l’oci i la 

convivència 
 

• Programació d’actes lúdics a les places del barri de forma regular (sardanes, concerts, titelles, activitats 
esportives no regulars) 

• Programació d’actes culturals al centre cívic (Marfà) d’una forma regular: representacions teatrals 
amateurs, concerts i audicions, balls, etc. 

 
En conclusió, pensem que els joves, independentment del seu origen i situació econòmica, haurien de trobar espais 
saludables de convivència (esport, esplais, grups de percussió, grups musicals, etc), espais a l’abast de tothom i 
ubicats al barri. Pensem que els joves han de participar en el tipus de negoci que s’ha d’instal·lar al barri 
 
 
 
 

Totes les aportacions de les entitats, de les seves prioritats i per al territori 
Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert 

 
informació permanentment actualitzada: 

http://www.eldimoni.com/article.php?id_article=5661 
 


