
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ZONA CENTRE 

22 de març de 2017 

SALA POLIVALENT - BIBLIOTECA 

 

Hora: 19h  

Participants a l’assemblea:  

 

14 veïns i veïnes del barri (incloent el regidor no adscrit sr. Enric Martínez que en 

aquest cas va participar a l’assemblea com a veí).  

A l’assemblea també hi van assistir el regidor de barri (sr. Eduardo López), el 

regidor de participació ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós), el regidor sr. Antonio 

Lorente, el regidor de Ciutadans (sr. Jorge Hernández), la tècnica de 

participació ciutadana i tècnica externa.  

 

 

Resum: 

 

El regidor de participació ciutadana presenta el projecte de Pressupostos 

Participats i recorda l’import destinat a la Zona Centre. Explica l’estat dels dos 

projectes aprovats en els Pressupostos Participats de 2016 (1. Adequar els 

camins veïnals de Roca Grossa com a rutes verdes i 2. Recuperar les escales de 

Roca Grossa).  

 

En el projecte dels camins veïnals falta fer el marcatge amb pintura i col·locar 

les senyals. També acabar d’ajustar un dels trams planificat. Hi ha un import 

sobrant que s’ha sumat a l’import dels Pressupostos Participats 2017. 

En el projecte de les escales, s’està analitzant el que s’ha d’arreglar per 

acabar projecte i encarregar-lo. 

 

 

 

La segona part de l’assemblea va consistir en la presentació de les propostes. 

En total es van presentar 12 propostes (5 a través de la plataforma online i 7 en 

assemblea), de les quals se’n van prioritzar 5 per passar a la fase de validació 

tècnica, econòmica i jurídica. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA 

 

 

1. Convertir en zona verda i parc públic les 17 parcel·les que ara són propietat 

de l'ajuntament a la zona coneguda com “Pota d'Elefant” 

 

Descripció: Convertir en parc públic la zona denominada "Pota d´Elefant", 

propietat de l´ajuntament, entre els barris de Rocagrossa  i Can Balell, on ja 

estava previst fer una zona esportiva quan era propietat de l´antiga 

urbanització de Rocagrossa. 

 

2. Col·locació d'elements que obstaculitzin l'aparcament de vehicles al carrer 

Joaquim Ruyra de la Urbanització Bloch i fer la vorera que manca entre els 

carrers Maurici Serrahima i Vicens Vives 

 

Descripció:  Col·locar elements (combinar bancs de fusta, papereres, 

arbrat, pilones) per evitar l'estacionament  indegut en les voreres. 

Completar fent la vorera que manca entre els carrers Maurici Serrahima i 

Vicens Vives, en el contorn de la zona verda. 

Al carrer Joaquim Ruyra, a l'estiu, estacionen vehicles a les dues voreres, de 

manera que el veïns hem de baixar de les voreres perquè estan ocupades i 

hem d'anar pel mig de la carretera. A més, a més, aquests vehicles, que 

solen ser estrangers, un cop finalitzen la seva estada, hi deixen les deixalles i 

alguns també dormen dins els cotxes. 

 

3. Obrir i arreglar el carrer Joan Maragall 

 

Descripció: Obrir el carrer Joan Maragall que actualment és un cul de sac 

baixant de Rocagrossa cap a Mas Baell. El fet que aquest accés no sigui 

obert és un problema de seguretat per al veïnat ja que no podria evacuar 

en cas d’incendi. 

 

4. Condicionar les zones verdes i col·locar mobiliari esportiu a la zona del 

Monterrey al costat del parc. 

 

Descripció: Condicionar les zones amb jardineria i col·locar mobiliari 

esportiu (per exemple: xarxa de vòlei, cistella, parc de salut,...) per 

incentivar l'ús de la zona. Si arreglessin aquestes zones, aquesta àrea de 

Lloret seria un punt verd molt important enmig del nucli, que per una altra 

banda cada vegada està més concorregut. 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. Donar continuïtat a les escales de Rocagrossa 

 

Descripció: Acabament de la recuperació de les escales de Rocagrossa 

(només s’han netejat amb càrrec al pressupost participat del 2016). Sembla 

ser que els arguments dels tècnics sobre les pendents no es justifiquen, 

tenint en compte altres exemples com les escales del Camí de Ronda, 

darrera del Castell d‘en Plaja. 

 

 

Nota: S’acorda que en el cas que la primera proposta referent a “convertir en 

parc públic la zona coneguda com a Pota d’Elefant” sigui descartada per 

motiu administratiu de la llei d’urbanisme, es demanarà que es valori la 

proposta 6 “Il·luminar la part superior del vial Puig de Castellet”. Tot això tenint 

en compte que en la votació la proposta esmentada ha tingut el mateix 

nombre de vots que “Donar continuïtat a les escales de Rocagrossa”. 

 

 

 

 

A banda de les 5 propostes seleccionades per assemblea, s’exposen les set 

propostes presentades online o presencialment. Es presenten per ordre de 

priorització. 

 

- Il·luminar la part superior del vial Puig de Castellet. Col·locar enllumenat a 

la part superior del vial Puig de Castellet (del carrer Can Botet fins avinguda 

Rocagrossa). Ara és una zona insegura per als vianants. Estudiar la 

possibilitat d'ampliar alguna part del vial.  

 

- Solucionar la manca de capacitat dels embornals de la zona darrere l’hotel 

Rosamar.  Els embornals de la zona darrere cuines hotel Rosamar (baixant 

de la Montgoda) no tenen prou capacitat. Quan plou molt, hi ha 

inundacions als pàrquings. 

 

- Pintar línies dels carrils i separació de la zona d'equipaments al carrer Martí i 

Pol (entre carrer Antoni Machado i avinguda Nicolau Cabanyes), canvi de 

resant. 

 

- Manteniment al carrer Pep Ventura. Manteniment del carrer Pep Ventura on 

actualment hi ha molts xaragalls. 

 



 
 
 
 
 
 
 

- Donar nova utilitat al solar de darrere Can Lloranes. Darrere Can Lloranes - 

sota carretera Montgoda- hi ha un solar que és considerat ús equipaments 

esportius però ara s'hi emmagatzemen mobiliari de platges. Es proposa 

dedicar una part a un altre ús d'utilitat pública (per exemple: hort). 

 

- Destinar una part de les zones de Monterrey a horts urbans. Tenir en compte 

la mina d'aigua que hi ha a la zona. Els horts urbans també incentivarien l'ús 

de l'espai. 

 

- Soterrament de la línia telefònica. Soterrar la línia telefònica i, si és possible, 

fer-ho amb tubs prou amples perquè quan es pugui s'hi pugui fer passar la 

fibra òptica. Aquest soterrament alliberaria d'obstacles moltes voreres que 

ara mateix són intransitables i reforçaria la seguretat dels habitatges de la 

zona, ja que seria més difícil desconnectar-ne les alarmes des del carrer. En 

cas que no hi hagi suficient pressupost per soterrar tota la zona Centre, 

proposo que es comenci per la part on menys s'hagi invertit els últims anys. 

Es decideix no votar aquesta proposta perquè no entraria en el pressupost 

participat 2017 (per quantia i per competència). Es contactarà amb la 

companyia telefònica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTES PORTADES A VOTACIÓ A L’ASSEMBLEA (PER ORDRE DE VOTS) 

 

 PROPOSTES VOTS 

1 Convertir en zona verda i parc públic les 17 parcel·les que ara 

són propietat de l'Ajuntament a la zona coneguda com a “Pota 

d'Elefant”  

11 

2 Obrir i arreglar el carrer Joan Maragall  10 

3 Col·locació d'elements que obstaculitzin l'aparcament de 

vehicles al carrer Joaquim Ruyra de la Urbanització Bloch 
10 

4 Condicionar les zones verdes i col·locar mobiliari esportiu a la 

zona del Monterrey al costat del parc 
8 

5 Donar continuïtat a les escales de Rocagrossa  7 

6  Il·luminar la part superior del vial Puig de Castellet 7 

7 Solucionar la manca de capacitat dels embornals de la zona 

darrere hotel Rosamar 5 

8 Pintar línies dels carrils i separació de la zona d'equipaments al 

carre Martí i Pol (entre carrer Antoni Machado i avinguda 

Nicolau Cabanyes), canvi de resant 5 

9 Manteniment al carrer Pep Ventura 4 

10 Donar nova utilitat al darrere Can Lloranes  3 

11 Destinar una part de les zones de Monterrey a horts urbans 2 

12 Soterrament de la línia telefònica - 
 

Nota: En la primera votació hi va haver empat de vots en les propostes 5 i 6. En una 

segona volta de votació, es va prioritzar la proposta referent a donar continuïtat a les 

escales de Rocagrossa (va obtenir 8 vots davant els 4 vots obtinguts per la proposta 

referent a il·luminar el vial superior de Puig de Castellet). 

 

 

 

 

Lloret de Mar, 22 de març de 2017 
 

 
 

 


