
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA ZONA OEST 

25 de març de 2017 

EL PUNTET DE FENALS 

 

Hora: 11h  

 

Participants a l’assemblea:  

10 veïns i veïnes de la zona. A l’assemblea també hi van assistir el regidor de 

barri (sr. Cristian Fernández), el regidor de Ciutadans (sr. Jordi Hernández) la 

tècnica de participació ciutadana i la tècnica externa.  

 

Resum: 

 

El regidor de barri presenta el projecte de Pressupostos Participats i recorda 

l’import destinat a la Zona Oest. Explica l’estat del projecte aprovat als 

Pressupostos Participats de 2016: millores al parc infantil de la plaça Esteve 

Fàbregues, amb la pavimentació i la col·locació d’un gronxador adaptat 

(parc inclusiu). S’explica que el projecte està en fase de licitació. 

 

En la segona part de l’assemblea es presenten les propostes entrades via 

plataforma online (4 propostes) i s’obre un espai per definir, debatre i prioritzar 

noves propostes per a la zona Oest. Finalment es van escollir 5 propostes per 

portar a la fase de validació tècnica.  

 

 

 

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA 

 

1. Col·locar passos de vianants de ressalt a tres punts de la zona (C/Narcís 

Macià Domènech cantonada Riu de la Plata; davant del Centre de Dia; 

Zona Hotel Gran Garbi)      

                       

Descripció:  

- Cruïlla carrer Narcís Macià Domènech cantonada Riu de la Plata. En 

aquest cruïlla els vehicles van molt ràpid i és perillós pels vianants. Pintar 

un pas de zebra elevat per reduir la velocitat i així prevenir accidents. 

- Pas de vianants davant Centre de Dia per millorar l'accés de les 

persones usuàries. Pintar-lo entre el Versat i Bodega el Paso. 

- Instal·lació de passos elevats a l’alçada de l’hotel Garbi (cruïlla carrer 

Josep Irla amb carrer Francesc Campdera). És un revolt amb poca 



 
 
 
 
 
 
 

visibilitat i en baixada on els cotxes van a gran velocitat. Perillós per als 

vianants que creuen per al pas de zebra (es proposa col·locar un pas 

elevat coincidint amb el pas de vianants). Hi ha molts gats atropellats en 

aquesta zona.  

 

2. Donar un canvi d'imatge a la placeta Washington 

 

Descripció: Redissenyar la placeta Washington tenint en compte les seves 

dimensions i el fet d’estar enclotada entre edificis. Es considera que podria 

seria un bon espai per nens i joves (es podria plantejar col·locar algun 

element de joc esportiu com una cistella de bàsquet tenint en compte que 

no hi ha espais per jugar a pilota; l’Institut Escola no s’obra com a pati 

obert). Cal tenir en compte la convivència entre veïns, infants, joves.  

 

3. Acabar de tancar el parc infantil Sisquella davant Savoy 

 

Descripció: Tancament del parc per evitar que els gossos hi entrin. 

Necessitat de promoure actituds cíviques en les persones que tenen gos. 

 

4. Col·locar una barana al camí de finals platja Fenals   

 

Descripció: Col·locar barana a final platja de Fenals i arranjar la zona que 

actualment està en mal estat (arreglar els graons,...). 

 

5. Ampliar la vorera al carrer Buenos Aires amb Costa Carbonell (mantenir 

l'amplada de la vorera) 

 

Descripció: Ampliar la vorera que ha quedat molt estreta i que suposa un 

problema de seguretat per a les persones amb mobilitat reduïda, a més la 

sorra baixa quan plou i  pot provar relliscades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

A banda de les 5 propostes seleccionades, es van presentar tres propostes més 

que s’expliquen a continuació: 

 

6. Redissenyar espai públic de la plaça Esteve Fàbregues (al voltant del parc 

infantil). La zona del voltant del parc infantil és desordenat i deixat 

(convivència entre nens, famílies, usuaris petanca,...). Es proposa combinar 

sorra, rajoles amb element d'arbrat. 

 

7. Eixamplar la vorera del carrer Ramon Casas. La vorera esquerra del carrer 

Ramon Casas, baixant cap al passeig de Fenals, és molt estreta i hi té 

enmig els fenals d'enllumenat del carrer, la qual cosa impedeix el pas amb 

cadires de rodes i/o cotxets d'infants, obligant-los a abaixar-se de la vorera. 

Caldria eixamplar aquesta vorera, especialment al tram que hi ha davant 

les entrades als números 2, 4 i 6. 

 

8. Sistema de neteja del passeig de Fenals. El sistema actual de bufador és 

molt sorollós (molestant als veïns que hi viuen al davant, donada l'hora en 

què s'efectua l'operació) i contaminant, ja que funciona amb benzina 

(contaminació acústica i mediambiental). La solució consisteix en adquirir 

un bufador elèctric de nova generació que no fa gens de soroll. D'aquesta 

manera, el treballador que l'utilitza també es beneficiaria i no caldria que 

dugués auriculars. Tot i sent més car que l'actual, el cost-benefici de la 

proposta és clarament positiva. 

Aquesta proposta es desestima per part de l’assemblea i s’acorda que es 

parlarà amb l’empresa GBI responsable de la neteja del municipi per 

intentar resoldre aquesta problemàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

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

 

 PROPOSTES VOTS 

1 Col·locar passos elevats/badens a tres punts de la zona 

(C/Narcís Macià Domènech cantonada Riu de la Plata; davant 

del Centre de Dia; Zona Hotel Gran Garbi )                            9 

2 Donar un canvi d'imatge a la placeta Washington 8 

3 Acabar de tancar el parc infantil Sisquella davant Savoy 7 

4 Col·locar una barana al camí de finals platja Fenals   6 

5 Ampliar la vorera al carrer Buenos Aires amb Costa Carbonell 

(mantenir l'amplada de la vorera) 5 

6 Redissenyar espai públic de la plaça Esteve Fàbregues (al 

voltant del parc infantil) 5 

7 Eixamplar la vorera del carrer Ramon Casas 0 

8 Sistema de neteja del passeig de Fenals. - 

 

Nota: Hi va haver un empat de vots en les propostes 5 i 6, En una segona volta de 

votació a mà alçada, es va optar per la proposta d’ampliar la vorera del carrer 

Buenos Aires (que va obtenir 5 vots davant els 4 obtinguts per la proposta de 

redissenyar l’espai públic de la plaça Esteve Fàbregues). 

 

 

 

 

 

 

Lloret de Mar, 25 de març de 2017 
 

 
 

 


