
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA EL MOLÍ – MAS VILÀ – CAN RIBALAIGUA 
23 de març de 2017 

CENTRE CÍVIC EL MOLÍ 
 
Hora: 19h  
Participants a l’assemblea:  
 
8 veïns i veïnes del barri, els regidors de barri (sr. Antonio Lorente i sr. Eduardo 
López), el regidor de participació ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós), 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 als barris del Molí – Mas Vilà i Can 
Ribalaigua. Explica que els dos projectes aprovats en els Pressupostos 
Participats de 2016 estant finalitzats: Instal·lació d’elements de gimnàstica per 
adults a l’aire lliure i Recinte per a passejar i zona “agility” per a gossos. La 
quantitat sobrant d’aquests projectes se suma a l’import de la zona per aquest 
any. 
 
La segona part de l’assemblea va consistir en presentar propostes per a la 
zona i escollir-ne cinc per a ser valorades per l’equip tècnic de l’ajuntament. En 
aquest cas no es va entrar cap proposta a través de la plataforma online. Es 
van presentar 11 propostes, algunes de les quals es van considerar no aptes 
per als Pressupostos Participats (pel seu import o per la manca de 
competència municipal).  
 
 
PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA 
 
Els veïns i veïnes assistents a l’assemblea van consensuar cinc propostes: 
 
1. Condicionar el carrer Avinguda de les Regions 

 
Descripció: Millorar l’accessibilitat, eliminar les barreres arquitectòniques per 
a facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda i pintar passos de 
vianants. 

 



 
 
 
 
 
 
 

2. Il·luminar la zona de darrere el parc de Can Ribalaigua  
 
Descripció: Il·luminar la zona superior als elements de gimnàstica per adults 
del parc de Can Ribalaigua.  Col·locar plaques solars a les faroles per evitar 
el robatori del cablejat. 

 
3. Col·locar cartells per a promoure el civisme i fer complir l’ordenança  
 

Descripció: Col·locar cartells (o càmeres dissuasives) per a promoure el 
civisme al parc de Can Ribalaigua i fer complir l’ordenança (especial 
èmfasi als excrements de gossos i a les escombraries). 

 
4. Convertir el carrer Roig i Raventós en un carrer d’un únic nivell (fer-lo 

exclusiu per a vianants, amb accés controlat per als vehicles amb pàrquing 
i col·locar arbrat). 

 
Descripció: Aquesta proposta té a veure amb re-naturalitzar el barri (amb 
major presència d’arbres i jardineres). Es proposa començar amb el carrer 
Roig i Raventós tenint en compte que és un carrer amb poc trànsit de 
vehicles, dóna accés al parc i hi ha ubicat el centre cívic. Es proposa fer 
aquesta actuació, més endavant també, a altres carrers del barri.  

 
5. Elevar els passos de vianants existents a l’avinguda del Rieral, al costat del 

barri del Molí, a l'alçada del pont. 
 

 

 

 

A continuació es presenten 6 propostes exposades en assemblea però que es 
van considerar no aptes per a la fase de validació tècnica dels Pressupostos 
Participats. 
 
- Condicionar el passatge Pompeu Fabra amb papereres.  

Es comenta que aquest passatge és de propietat privada i per tant no és  
arranjar amb diners públics; de totes maneres es comenta la possibilitat de 
posar-hi papereres, tot i que després es desestima. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

- Condicionar el pàrquing de terra a la zona de Can Ribalaigua, amb grava o 
asfalt.  
S’explica que aquella zona és definida com a zona verda i hi ha projectes 
dissenyats. S'hi permet l’ús de pàrquing de forma provisional i una vegada 
l’any s’arranja per adequar el sòl, però no es podria asfaltar. 

 
- Treure el cablejat del transformador de l’entrada de Mas Vilà.  

S’acorda que l’Ajuntament pressioni i faci requeriments a la companyia 
elèctrica perquè enretiri el cablejat.  

 
- Convertir l'avinguda de Vidreres en un bulevard. Fer un estudi de viabilitat 

per convertir l'avinguda de Vidreres en un bulevard i evitar la circulació de 
vehicles. Es planteja canviar el sentit de la circulació dels vehicles, treure les 
jardineres centrals actuals, ampliar les voreres i posar-hi jardineres i arbrat. 
Es considera un projecte estratègic per al barri i per al municipi. S’entén 
que l’import sobrepassaria l’assignació dels Pressupostos Participats, a 
banda de que “fer un estudi” no és una inversió. 

 
- Reubicar alguns contenidors de la zona i fer una valoració del seu nombre.  

Reubicar els dos contenidors que estan al costat dels parcs infantils de la 
plaça de les Regions i de la plaça dels Drets Humans. Algun veí considera 
que hi ha una sobresaturació de contenidors a algun punt del barri. S’obre 
un debat i es proposa fer una prova pilot per veure si se’n poden reduir 
alguns i si això tindria efectes en la brutícia al barri.  
Es demana als regidors de barri que impliquin l'empresa d’escombraries en 
una campanya de sensibilització als veïns i als comerços 
 

- Col·locació d'un bust o placa commemorativa al senyor Francisco 
Martínez.  
S’acorda que es sol·licitarà mitjançant instància. 
 

 
 
 
 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017 
 
 

 

 


