
 
 

Prioritats Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert (03·03·2011) 
 

La Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert, que agrupa la pràctica totalitat de les 
entitats dels dos barris(*), després d’un procés de diàleg compartint reflexions i 
propostes, ha consensuat aquest conjunt de priorats per a l’acció comuna i comunitària 
pel període 2011-2013. 

 
 
1. Un urbanisme al servei dels que vivim a Santa Eugènia i Can Gibert 
 

1.0. Ens reafirmem en la reconstrucció del Pont del Dimoni 
Després de la moció de reconstrucció aprovada per l’Ajuntament de Girona, temporalitzar les 
següents passes per a la consecució del projecte a partir del que van presentar les entitats veïnals. 
1.1. Un pla d’aparcaments pels barris 
Donat l’increment del dèficit d’aparcaments en el sector, establir un Pla d’aparcament públic, 
prioritzant l’aparcament als centres públics, establint horaris i espais flexibles d’aparcament gratuït 
en horari comercial i nocturn. 
1.2. Finalització de les fases pendents del Pla de barris 
Finalització de les fases no executades del Pla de barris de Santa Eugènia·Can Gibert. En especial les 
que fan referència a la frontissa i l’aparcament soterrat, la plaça del Barco i el centre de joves. 
1. 3. Facilitar i ampliar l’ús de la bicicleta 
Millorar i incrementar els carrils bicis del sector Santa Eugènia·Can Gibert. De manera que es pugui 
accedir a tot el sector en bicicleta i es connecti amb les hortes de Santa Eugènia de Ter. 

 
 
2. Uns espais públics més dignes i equipats 
 

2.1. Millor aprofitament de les places 
Ordenar i remodelar per a un millor aprofitament les places i els espais públics que tenim: places del 
Barco, de la Marfà, Fidel Aguilar, Garrotxa, Pere Calders... més dignes, més equipades i més 
habilitades als usos de totes les persones. 
2.2. Reivindicació dels parcs nous 
Reivindicar la consecució de nous parcs en el barri: l’erm gran parc de Can Masó, el previst Parc 
lineal de les Hortes de Santa Eugènia de Ter i el promès Parc de la Frontissa amb Salt. 
2.3. Realització de Plans d’ús i gaudi dels espais públics 
- 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 

 
 
3. Una oferta de lleure arrelada als barris 
 

3.1. Elaborar i executar un Pla de dinamització del lleure 
Elaborar una programació conjunta de casals, activitats de lleure, artístiques i esportives, i 
dinamització d’espais per fomentar l’educació en el lleure en el sector, a partir de la coordinació i 
propostes de les diverses entitats. 
3.2. Promoure la formació de joves monitors i educadors dels barris per dinamitzar i dirigir 
les activitats, comptant amb les entitats del sector. 
3.3. Una oferta de lleure que fomenti la cohesió, la relació i la implicació de diversos col·lectius 
ja sigui de nouvinguts, de gent gran...; i promogui activitats inclusives per a tothom. 

 
 
4. L’esport, una aposta per la cohesió social del sector 
 

4.1. Fomentar un Pla integral esportiu a Santa Eugènia i Can Gibert, un pla que fomenti la 
pràctica de l’esport per tothom i a tots els nivells (popular, escolar, federat...) ja que és l’activitat 
que congrega més infants i joves, i per tant també les seves famílies, esdevenint una eina d’un gran 
potencial cohesionador. 
4.2. Construcció i habilitació de més equipaments esportius. Per fomentar la pràctica de 
l’esport és indispensable disposar de més i millor gestionats equipaments esportius: un segon 
pavelló esportiu, equipar bé els patis escolars, i pistes esportives en places i parcs. 
4.3. Preveure una borsa de beques per eliminar les barreres econòmiques en l’accés i la pràctica 
de l’esport. 



5. Les arts, un potencial per explotar 
 

5.1. Impulsar un Projecte d’arts musicals teatrals... en el sector. Fomentar la constitució de 
grups i escoles musicals i teatrals, i donar suport a les que ja hi ha. Promoure mostres, casals i 
cicles de representacions teatrals i concerts, i  incentivar una orquestra multiètnica... 
5.2. Necessitat d’espais col·lectius grans per dur a terme els assajos, representacions, 
celebracions, concerts, actuacions de teatre... Reformulació del Pla d’usos de la Marfà en aquesta 
direcció. 
5.3. Coordinar les entitats, les actuacions i la formació de monitors-animadors per dur a terme les 
accions del Projecte d’arts. Així com la recerca i sol·licitud de subvencions, i la promoció de beques. 

 
 
6. Els joves, la prioritat 
 

6.1. Atenció preferent als adolescents i joves, especialment els de més de 16 anys 
Més encara en una situació crisi econòmica profunda com l’actual. Cal que els joves adquireixin els 
hàbits saludables de l’estudi, el treball, la salut, i la convivència. Amb un especial accent amb els 
joves de més de 16 anys que queden sense propostes formatives i ocupacionals. 
6.2. Necessitat d’un local social per a joves 
Reconversió del local de l’actual Biblioteca Salvador Allende en centre referencial dels projectes i 
programes per a joves, autogestionat per les entitats juvenils en coordinació amb els serveis de 
l’administració municipal. És una reivindicació històrica del sector i un dels temes pendents del Pla 
de barris. 
6.3. Coordinar l’oferta d’activitats juvenils i donar veu als joves 
Fomentar nous projectes i alhora promoure el treball en xarxa de les entitats i recursos existents, 
tot coordinant l’oferta juvenil que hi ha actualment al territori. Donar veu i fomentar la implicació i 
l’associacionisme dels propis joves en tota la programació. 
6.4. Realització d’activitats infantils i juvenils obertes als barris. Activitats de caràcter obert i 
popular en espais i equipaments públics. Possibilitat de construir una ludoteca per infants. Mantenir i 
incrementar -si és possible- un fons de beques per facilitar la igualtat d’oportunitats. 

 
7 . Millorar l’èxit educatiu dels nois i noies de Santa Eugènia i Can Gibert 
 

7.1. Mantenir i impulsar els projectes d’innovació de les escoles amb la implicació de les 
famílies, tot afavorint  els processos de desguetització d’alguns centres. Per fer escoles de qualitat i 
volgudes per tota la població del sector. 
7.2. Mantenir i incrementar les activitats de suport a l’estudi 
És indispensable mantenir, incrementar i revisar les activitats de suport a l’estudi: aules i tallers 
d’estudi, centres oberts, biblioteques... amb mitjans econòmics i voluntariat. Cal incrementar el 
nivell d’èxit educatiu del sector, amb la col·laboració dels centres educatius. 
7.3. Promoure la formació d’adults, incidint especialment en l’eradicació de 
l’analfabetisme 
Per millorar l’èxit educatiu, i promoure la ocupació la convivència cal la millora de la formació de la 
població adulta. Posant l’accent en l’eradicació dels analfabetismes, absolut, funcional i digital. 

 
 
8. Dinamitzar, de veritat, el comerç del nostre sector 
 

9.1. Cal un Pla de dinamització comercial del sector, eficaç i qui que compti amb la participació 
efectiva dels comerciants del sector. Un pla que contempli mesures econòmiques concretes: ajudes 
al lloguer de locals, reducció de les taxes municipals, ajudes al petit comerç. 
9.2. Necessitat de comptar amb zones d’aparcament per tal que la gent que no és del sector hi 
pugui venir a comprar. 
9.2. Suport i orientació als comerços ja existents i promoció d’elements de valor afegit al comerç 
del barri. Revitalitzar el comerç de proximitat amb propostes innovadores: productes ecològics, 
manteniment i reciclatge, serveis a les persones, artesania, cooperatives... Promoció de mercats 
especialitzats, p.e.: mercat dominical a la plaça del Barco. 

 



9. La vida i els projectes de les entitats necessiten equipaments. No es fa res sense espais 
 

10.1. Reconvertir Can Ninetes en locals i espais comuns per a les entitats, donada la 
necessitat que tenen les entitats d’espais amplis i oberts. Un espai gestionat principalment per les 
pròpies entitats i associacions.  
10.2. Participar en la planificació i distribució d’espais de la Marfà 
Reformulació del Pla d’Usos. Possibilitat que molts cursos i actes culturals es puguin fer a la Marfà. 
La Marfà ha ser un equipament de barri. 
10.3. Demanda d’un espai gran on s’hi pugui albergar un teatre i/o sala polivalent 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, teatre, etc.) 

 
 
10. La convivència, factor clau 
 

10.1. Impulsar un Pla de Convivència que fomenti la convivència i la cohesió social a partir de 
promoure activitats de relació i tasques comunitàries en el territori, incloent el major nombre 
d’àmbits i col·lectius. 
10.2. Recuperar el projecte de convivència a les escales i comunitats de veïns, per vetllar 
per millor la convivència quotidiana i prevenir conflictes i prejudicis entre comunitats. 
10.3. Incentivar la cultura de la prevenció i la mediació de conflictes en tots els àmbits, i 
especialment en els espais i equipaments públics. Vetllar per la seguretat des de la mediació i el 
treball comunitari també  promou la convivència. 
10.4. Integrar la gent gran en els projectes de convivència 
Oferir el voluntariat de la gent gran als serveis dels barri. Disposar d’un espai referencial per a la 
gent gran a la Marfà o en un altre lloc. 

 
 
11 (10+1). La comunicació veïnal, una bona eina pel treball en comú 
 
     11.1. Publicitar de forma periòdica totes les activitats i tasques de les entitats, en un espai 

comú i accessible per a tots els veïns de Santa Eugènia – Can Gibert. 
     11.2. Publicació d’una revista que sigui un reflex de la vida, activitats, opinions i reivindicacions 

dels veïns i veïnes de Santa Eugènia de Ter. Publicació de monogràfics i reportatges de les entitats 
del barri. Com que aquesta funció ja l’està fent eldimoni.com, impulsar-lo i difondre’l més, si cal. 
11.3. Estimular el periodisme-e ciutadà 

 
 
 
Aquestes prioritats de la Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert que hem presentat 
s’emmarquen en la convicció que una altra cultura de la ciutadania i la convivència és 
possible. Una ciutadania activa que vol participar de la gestió i la presa de decisions de la 
vida dels seus barris. 

 
 

(*)AEPCFA Girona (Alfabetització i Educació Popular); AMPA Dalmau Carles, AMPA IES Santa Eugènia, AMPA Maristes, AMPA 

Montfalgars, AMPA Santa Eugènia, Assoc. de Comerciants Can Gibert del Pla, Assoc. de Comerciants Santa Eugènia de Ter, 

Associació gironina de sords, AV Can Gibert del Pla, AV Santa Eugènia, Banc del Temps Pont del Dimoni (Santa Eugènia·Sant 

Narcís), Casal infantil Santa Eugènia, Centre Infantil i Juvenil Parroquial (CIJP-Centre Obert), Claudefaula (escola de música), Club 

d'escacs Santa Eugènia, Club de futbol parroquial Santa Eugènia, Club Esportiu Santa Eugènia de Ter (CESET), Club petanca Can 

Gibert, Club Sant Jordi (Santa Eugènia), Comunitat Musulmana de Santa Eugènia, Dimonis de Santa Eugènia (assoc. motos), 

eldimoni.com, Els mil i pico, Kasumai, La vieja escuela (escola de música), Llar d'avis Sant Joan (Can Gibert), Mijac Santa 

Eugènia, Mou-te en Bici, Parròquia Santa Eugènia, Unió Esportiva Can Gibert, Xirois de Santa Eugènia de Ter (assoc. juvenil)... 

Resum de les prioritats de la 
Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert 

 
informació permanentment actualitzada: 

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


