
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA NUCLI ANTIC 

20 de març de 2017 

SALA POLIVALENT - BIBLIOTECA 

 

Hora: 19h  

Participants a l’assemblea:  

 

33 veïns i veïnes del barri (incloent el regidor de barri, el regidor d’urbanisme, la 

regidora de règim intern i el regidor de Ciutadans, que en aquest cas van 

participar a l’assemblea com a veïns).  

A l’assemblea també hi van assistir 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 al Nucli Antic. Explica l’estat del projecte 

de rehabilitació de l’eix del carrer del Carme aprovat en els Pressupostos 

Participats del 2016. Es presenten els imports de les jardineres  pendents de 

col·locar i es concreta que abans de Setmana Santa es posaran els rètols al 

barri.  

Una vegada s’hagin executat les millores pendents, es podrà conèixer el 

romanent de l’any 2016 i per tant es concretarà l’import exacta per als 

pressupostos participatius d’enguany. 

 

 

En total es van presentar 9 propostes (8 a través de la plataforma online i 1 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. Adequar les sales del Fòrum per a realitzar activitats 

 

Descripció: Som un grup de persones que volem realitzar cursos i tallers 

d'activitat física sense haver d'anar fora del nucli antic. Necessitem un espai 

per a realitzar aquestes funcions però tenim el nostre propi Centre Cívic 



 
 
 
 
 
 
 

Fòrum en un estat deixat i lamentable, en aquest edifici hi ha una sala per a 

realitzar aquest tipus d'activitat però no esta condicionada. 

Habilitar la sala amb panells d’aïllament acústic de llana de roca al sostre, 

la col·locació d’una capa d’aïllament de poliuretà al terra, d’un sandvitx 

de pladur i llana de roca a les parets i miralls, el canvi de les finestres actuals 

per finestres de PVC de doble vidre i la substitució de la porta actual per 

una porta acústica, a més d'una il·luminació adient. Tot plegat seguint 

l’ordenança municipal reguladora de la contaminació acústica vigent. 

 

2. Cobrir el cablejat dels carrers amb una canalera 

 

Descripció: Tornar a valorar la possibilitat de cobrir el cablejat dels serveis 

telefònics, fibra òptica, electricitat, etc. ubicats a les façanes del Nucli 

Antic. Aquesta proposta es va plantejar en els Pressupostos Participats de 

2016. 

 

3. Instal•lació de papereres  

 

Descripció: Els veïns del casc antic sovint ens queixem de l'estat de la neteja 

dels nostres carrers. Entenent que la freqüència dels serveis neteja és la 

correcte, si més no, que no es pot incrementar, s'hauria de comptar amb 

un nombre molt més elevat de papereres. 

 

4. Dignificar carrer Petxines 

Descripció: Aquest carrer és l'únic del Barri Vell que no està peatonalitzat. Es 

troba en molt mal estat de conservació i dóna molt mala imatge. L'asfaltat 

és molt irregular pels vianants. Mal endreçat amb motos, bicis, contenidors i 

molta brutícia. 

 

5. Soterrar els cables que pengen dels arbres al passeig Verdaguer i Plaça 

Església 

Descripció: Dos llocs tan cèntrics i visitats on es fan tantes fires i mercats al 

llarg de l'any, fa anys que tenen una instal·lació elèctrica provisional amb 

cables penjant dels arbres i amb caixes d'endolls vistoses lligades als troncs. 

Soterrar els cables i instal·lar caixes d'endolls més discretes i integrades amb 

l'entorn. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

A banda de les 5 propostes seleccionades, es van presentar quatre propostes 

més que s’expliquen a continuació: 

 

6. Millores carrers. Asfaltar el carrer i modificar les voreres, hi ha punts que no 

es pot passar amb els cotxes estacionats. La zona habilitada d' ambulància 

no fa cap feina, la persona que la va demanar ja no té aquest ofici. 

Es decideix enviar un correu electrònic a la persona que ha fet la proposta 

ja que no ubica el nom del carrer. 

 

7. Lloc per a l'ús de les associacions. Adaptar algun lloc perquè les 

associacions de veïns i associacions culturals puguin administrar i utilitzar per 

a reunions, assemblees i esdeveniments. El teixit associatiu de Lloret de Mar 

és ampli i es troba relegat en aquest aspecte, perquè no compta amb 

espais específics per les seves activitats, depenent sempre de l'agenda 

municipal per a l'ús de l'espai públic. Les associacions haurien de comptar 

amb un espai per a la seva administració i també perquè puguin guardar 

material de les associacions i tenir-lo a disposició. No necessita ser un hotel 

d'associacions, amb un local que es pugui destinar a aquesta finalitat n'hi 

hauria prou i estic segur que les associacions podrien realitzar les 

adaptacions necessàries per al seu ús sense grans inversions. 

 

8. Arranjament d'alguns carrers (ex. Vall de Venècia). Arranjar i asfaltar alguns 

dels carrers del nucli antic, tant transitats i desgastats pel seu ús. Moltes de 

les voreres estan fetes malbé i es dificulta es seu pas pels vianants. Un d'ells 

és el carrer Vall de Venècia, per on passen tant cotxes com vianants, un 

lloc especialment perillós per les seves especificitats. 

Es considera que el cost per arranjar els carrers del centre sobrepassa 

l’import de Pressupostos Participats 2017 per al Nucli Antic. 

 

9. Trasllat de contenidors. Treure els contenidors de brossa selectiva del 

passeig que estan davant de l'Arrieta 32, i que es posin soterrats a un altre 

lloc que no sigui a primera línia de mar. A l’hora de buidar aquests 

contenidors els camions tallen la circulació generant molt soroll i molèsties 

als veïns. 

Aquesta proposta es va valorar en els Pressupostos Participats de 2016 i es 

va descartar per la seva complexitat. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 PROPOSTES VOTS 

1 Adequar les sales del Fòrum per a realitzar activitats 18 

2 Cobrir el cablejat dels carrers amb una canalera 10 

3 Instal•lació de papereres 8 

4 Dignificar carrer Petxines  7 

5 Soterrar els cables que pengen dels arbres al passeig Verdaguer 

i Plaça Església 
6 

6 Millores carrers - 

7 Lloc per a l'ús de les associacions - 

8 Arranjament d'alguns carrers (ex. Vall de Venècia). - 

9 Trasllat de contenidors - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lloret de Mar, 20 de març de 2017 
 

 
 

 


