
ASSEMBLEA DE BARRIS - CONSELL DE BARRIS 
 
Presentem les Assemblees de Barris i el Consell de Barris com a model participatiu de la 
ciutadania amb els objectius de ressuscitar i activar els barris de Besalú, així com també 
com a mitjà de comunicació amb l’Ajuntament. 
  
Les Assemblees de Barris que es fan habitualment amb els seus representants continuaran 
tenint les mateixes funcions que han tingut fins ara. La representació de l’Ajuntament no 
assistirà en aquestes assemblees, excepte en la primera per informar del model participatiu 
o si hi ha alguna demanda específica per part dels veïns.  
 
Els representants de tots barris o presidents/es de les associacions de veïns es reuniran amb 
els regidors de l’Ajuntament en un Consell de Barris dos o tres cops a l’any. En aquest 
Consell de Barris es poden transmetre totes les propostes, necessitats i inquietuds de cada 
barri tractades en les seves respectives assemblees. A partir d’aquí és poden anar decidint 
les actuacions necessàries i delegar-les a les regidories pertinents.  
 
Actuacions per engegar l’Assemblea de barris I el Consell de Barris: 
 

1. Identificar els barris i buscar representants per a cada barri (els barris més grans 
poden tenir més d’un representant. 
 

2. Es realitzen assemblees de barris amb els seus representants: en la primera seria 
aconsellable que hi anés una representació de l’Ajuntament per explicar el nou 
sistema de participació ciutadana a través de les assemblees de barris, hi poden anar 
els regidors d’urbanisme, medi ambient i atenció a les persones, ja que són els 
àmbits amb més demanda per atendre les necessitats dels barris i la gent. La 
representació de l’Ajuntament és aconsellable sobretot en la primera assemblea, les 
altres, a no sé que hi hagi una demanda específica, es poden dinamitzar amb els 
respectius representants.  
 

3. L’Ajuntament (amb la regidora corresponent) dinamitzarà i convocarà els períodes 
d’assemblees posant-se en contacte amb els representants de cada barri. 
 

4. Un cop realitzades les assemblees els representants es reuneixen amb els 
representants de l’Ajuntament en un Consell de Barris, on es transmetrà totes les 
propostes i inquietuds. A partir d’aquí és poden anar decidint les actuacions 
necessàries i delegar-les a les regidories pertinents. 

 
Actuacions realitzades: 
Es va començar a convocar les associacions de veïns o grups de veïns de diferents barris: 

- Divendres 4 d’octubre: Barri de Racolta 
- Divendres 11 d’octubre: Barri de Can Ring 
- Dissabte 23 de novembre: Passeig Pare Pujiula i Carrer Onze de Setembre. 
- Dissabte 25 de gener: Barri zona piscines. 
- Febrer-març: estava pendent el barri de Can Surós i el Nucli Històric. Per la pandèmia 

no es van fer aquestes assemblees i esperem el moment òptim per reprendre-les. 



 
 
 
 
Entre les demandes que es van plantejar durant el Consell a cada barri les més significatives 
van ser: 
A Racolta es va demanar un manteniment de forma més periòdica del parc i del barri en 
general (sobretot el ballat).  
A Can Ring van demanar que s'estudiés la possibilitat de fer una zona infantil, ja que no en 
tenen cap. També van comentar que es necessitava més manteniment per part de la 
brigada. 
A la zona de les piscines es va arribar a un acord entre els veïns per realitzar una poda 
d'arbres que feia temps que era problemàtica. 
A la zona del l'11 de setembre es va poder parlar de les noves actuacions que es farien al 
parc. 
En tots els casos va anar bé per poder organitzar aquells grups de veïns que necessitaven 
un canvi de junta o necessitaven crear-se. 
 
A totes les reunions hi vam assistir els regidors Miquel Portas i Maria Goretti Blanch Llosas i 
a la de l'11 de setembre també hi va assistir  l'alcalde. 
 
Per part dels treballadors de l’Ajuntament van assistir a tots els consells: 
En Bonaventura Sarola Prujà, encarregat de la Brigada municipal per poder aclarir dubtes i 
recollir propostes de temes relacionats amb la brigada, carrers...  
La Marta Castillo Vizuete de l’oficina d’atenció vilatana per tal d’explicar com s’han de 
fer els tràmits entre els vilatants i l’Ajuntament, per poder entrar instàncies, queixes, 
sol·licitar documents... 
La Cèlia Jou Compta per recollir propostes i aclarir dubtes referents a temes de 
l’Ajuntament, també previ als consells la coordinació i convocatòria de les reunions 
 
Per tal de poder realitzar còmodament les trobades el personal de la brigada portava a 
cada reunió el material necessari que recollia en finalitzar el consell. 
 
Algunes de les peticions que van sortir dels consell ja s’han pogut dur a terme i d’altres 
s’estan estudiant per tal de poder-les realitzat. 
 
Queden pendents els consells que no es van poder realitzar a causa de la pandèmia però 
seguim en contacte amb els veins  
 
 
 
Material imprès: 
 
S’ha dissenyat un cartell per a tots els barris per tal que sigui la base del Consell de Barris 



 
 
 

   



     
 

 
 
 
 
Enllaç video: 
 
https://youtu.be/cN1DBgf1_Zs 
 
 


