
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DEL RIERAL 
15 de març de 2017 

CENTRE CÍVIC DEL RIERAL 
 
Hora: 19h  
Participants a l’assemblea: 8 veïns i veïnes del barri, regidors de Barri (sr. 
Antonio Lorente i Josep Lluís Llirinós), regidor de Participació Ciutadana (sr. 
Josep Lluís Llirinós), regidor de Ciutadans (sr. Jorge Hernández), regidor de PSC 
(sr. Eduardo López)  tècnica de participació ciutadana i tècnica externa. 
 
 
Resum: 
 
El regidor de participació ciutadana presenta el projecte dels Pressupostos 
Participats i recorda l’import destinat al barri del Rieral. El regidor del barri 
explica l’estat del projecte de la pista poliesportiva aprovat en els Pressupostos 
Participats del 2016, confirma que està en procés de licitació. 
 
Els veïns i veïnes expressen les seves queixes amb la plataforma online civiciti 
per les dificultats a l’hora d’entrar propostes a través del mòbil. Suggereixen 
que en properes edicions es faciliti la presentació de propostes. 
 
Es presenten les propostes entrades a través de la plataforma, un total de 4 
propostes. En assemblea es presenten 10 noves propostes. D’aquesta manera 
es recullen un total de 14 propostes de les quals se’n prioritzen 5 que passaran 
a la fase de validació tècnica, econòmica i jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA 
 
1. Circuit de salut 
 

Descripció: Per tal de dinamitzar l'espai proper a la font de la Caicuta, crear 
un espai amb maquinària de salut per poder fer manteniment/ exercici. És 
un espai ampli on molta gent hi va a córrer i pot ser un bon punt per 
instal·lar aquestes màquines d'exercici. 

 
2. Col·locar una tanca encerclant al biciparc 
 

Descripció: Col·locar una tanca al voltant del biciparc per fer-lo més segur i 
evitar ingerències de persones i animals a la zona, tenint en compte que hi 
ha molta afluència de gent que l'utilitza. 

 
3. Invertir en enllumenat led 

 
Descripció: Canviar l’enllumenat actual per llums led amb l’objectiu de 
reduir la contaminació i el cost. A més, l’enllumenat led no atrau insectes.  
En funció del cost que suposa fer el canvi, es proposa instal·lar el nou 
l'enllumenat per fases. 
 

4. Condicionar el carril bici 
 
Descripció: Condicionar i senyalitzar el carril bici, fer-lo més còmode i segur 
(repassar la pintura, reparar sots, etc.) . Donar continuïtat i connectar el 
carril actual amb els altres carrils bici (tenir en compte els passos de 
vianants i les voreres per donar continuïtat als itineraris). Col·locar 
aparcabicis en diferents punts del recorregut.  

 
5. Col·locar senyalització a les entrades del barri 

 
Descripció: Posar senyalització a les diferents entrades del barri. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

A banda de les 5 propostes seleccionades per l’assemblea per ser valorades 
en la fase de validació tècnica, es deixa constància de 9 propostes entrades 
però que no van tenir el suport de l’assemblea: 
 
- Soterrar contenidors d'escombraries. 

 
- Millores al manteniment del barri (voreres, bancs, pintura,...). Arreglar rajoles 

de les voreres del barri, moltes d’elles estan en mal estat. Aquest problema 
es veu agreujat per les arrels dels arbres. 
 

- Millorar el manteniment de l’espai ubicat al carrer Joan Salvat i Papasseit. 
Col·locar papereres, bancs, arbrat, entre altre mobiliari urbà, per donar 
vida a l'espai i evitar que sigui un "pipican" sense control. Sensació 
d'abandonament. 
 

- Millorar les pistes de petanca de l’avinguda Josep Pla. Fer ombra a la zona 
de petanques, ja sigui amb arbrat o tendal artificial. Col·locar-hi una petita 
caseta per emmagatzemar material. 
 

- Estudi per construir una rotonda. Estudi de viabilitat per construir una 
rotonda a l’Av Rieral cruïlla c/Josep Pla. Amb l'objectiu de millorar la 
seguretat a la zona ja que actualment no es respecta el cediu el pas i hi ha 
diversos accidents. Sobretot tenint en compte el trànsit que hi ha els dimarts 
(dia de mercat). 
És un projecte prioritari però s'entén que per l'elevat import sobrepassa els 
pressupostos participats. 
 

- Enllumenat de nadal. Invertir en il·luminació nadalenca per donar vida al 
barri, hi ha la sensació que només s'il·lumina el centre de Lloret. 
Es demanarà revisar el plec de condicions del proper concurs per tenir en 
compte altres zones de Lloret en la il·luminació nadalenca. 

 
- Pàrquing de sorra a Can Ribalaigua. Asfaltar el pàrquing de sorra i posar un 

control a l’entrada. Actualment és una zona amb cotxes abandonats, s’hi 
reparen vehicles, acumulació de deixalles,... 
Aquesta proposta no es vota perquè el solar és zona verda i no es pot 
asfaltar. 
 

- Rocòdrom darrera Narcís Sala i Parera. Construir un rocòdrom a la zona 
verda darrera el carrer Narcís Sala on hi ha restes de runa d'una piscina que 
suposa un perill per als nens que hi juguen. En vista que s'han fet ja 3 



 
 
 
 
 
 
 

instal·lacions d'iniciació al centres educatius, podria estar be donar la opció 
de continuïtat i evolució a aquells joves que vulguin continuar amb 
l'escalada. Tant per tant, podria servir com a fonament per fer una 
estructura semblant a la que tenen a Canet de Mar i que cada cop es 
veuen mes als pobles. També ho poden utilitzar els instituts per fer mòduls 
d'educació física o activitat extraescolar.  
 

- Local per a associacions de Lloret de Mar. Adaptar un espai on poder 
desenvolupar activitats com per exemple construcció de material 
escenogràfic per a entitats teatrals, tallers amb espai per a muntatge, espai 
de magatzem de material conjunt per disposar de manera col·laborativa, 
etc. Realitzant un projecte de col·laboració de les entitats que participen 
activament a Lloret de Mar és possible adaptar alguna infraestructura 
existent. A Lloret hi ha una àmplia activitat associativa de la mà d’entitats 
culturals i socials. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Lloret de Mar, 15 de març de 2017 
 
 

 

 


