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Presentació  
 

Aquest any 2009, La Secció de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de 

Mar s’ha plantejat propiciar la reflexió i el debat al voltant del civisme. A tothom li 

agrada viure en un lloc on la convivència i la interacció entre les persones siguin 

prioritaris. En canvi, és una opinió compartida tant des de l’Ajuntament com des de la 

ciutadania que vivim en uns temps en els quals les actituds i els comportaments 

incívics són massa abundants. 

D’aquí que a partir de quatre eixos que tenen a veure amb la comunicació, a través 

dels mitjans locals i amb panells als carrers; la participació ciutadana, amb accions que 

impliquen a tothom; l’educació amb activitats conjuntes amb el Pla Educatiu d’Entorn; i 

finalment amb el compliment de les ordenances municipals enteses com a obligació 

ciutadana i garantia de convivència, s’ha anat treballant el que ha d’esdevenir el Pla de 

Civisme per Lloret de Mar.  

Amb aquest Pla de Civisme, l’Ajuntament aposta clarament per la promoció del 

civisme, d’un civisme responsable i actiu, un civisme que pretén promoure els valors 

socials, les bones pràctiques, la protecció de béns socials i de les persones, a més de 

la promoció de l'autoestima col·lectiva i el sentiment de pertinença a la nostra Vila. 

La seva elaboració ha de significar un esforç i compromisos compartits amb els veïns i 

veïnes, les associacions i els tècnics, que n’han de ser agents actius i dinàmics per a 

prendre decisions i fer realitat els objectius que s’hi apuntin. De l’encert de les 

iniciatives i de les voluntats en depèn el desenvolupament del civisme que ha de ser 

un dels valors fonamentals de la nostra societat. 

 

Ignasi Riera i Garriga 

Regidor de Participació ciutadana 

Ajuntament de Lloret de Mar 

 

Lloret de Mar, desembre de 2009 
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1. Justificació i objectius 

 

1.1. Què  és el civisme? 

 

El civisme constitueix el conjunt de qualitats que permeten als ciutadans i ciutadanes 

viure a la ciutat, és a dir, viure en comunitat tot respectant unes normes de convivència 

pacífica i acceptant les regles de joc de la democràcia.  

 

Però el civisme és, per sobre de tot, la cultura de la convivència pacífica i solidària, 

fonamentada en el respecte i l’interès per tot allò que és col·lectiu i en el compromís 

amb la ciutat i els seus habitants.  

 

1.2. Què ens porta a treballar pel foment del civisme? 

 

Actualment ens trobem davant d’una notable necessitat de creació d’actuacions que 

afavoreixin el foment del civisme. Estem en una societat creixent i multicultural que 

requereix de la creació d’un important sentiment d’allò que és públic, d’allò que pertany 

a tots i pel que tots i cada un de nosaltres hem de respectar. Parlem d’un bé comú, a 

preservar i compartir respectuosament, d’arribar a un compromís perquè l’incivisme 

d’una minoria, no comporti el deteriorament del benestar de tots.  

 

Amb aquesta intenció, des del Consistori es mostra la voluntat de treballar des de 

la transversalitat, des del conjunt de l’organització per a la promoció de la 

convivència ciutadana i la sensibilització dels lloretencs i lloretenques per 

temes, actituds i comportaments que poden afectar en la nostra concepció i 

visió d’allò públic. En definitiva, la valoració de l’entorn que ens envolta. Volem 

escapar d’aquell civisme passiu de convivència que es materialitza a través d’un 

sentiment individualista, de participació puntual segons interessos personals. 

 

Per aquest motiu, és necessari el compromís de ciutadans i ciutadanes en general, 

associacions i entitats, així com també institucions, de treballar en un projecte comú: la 

promoció del civisme, d’un civisme participatiu i actiu. 

 

Es pretén que les actuacions concertades tant per actors administratius com socials, 

contribueixin a la cohesió i a l’enfortiment de la societat envers la creació d’una 
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identitat única, centrada en els valors socials i de respecte. Es treballa per una 

participació activa de la ciutadania en la política, enfortint el teixit associatiu en 

contrapartida de les preferències individuals. 

 

1.3. El Pla Local de Civisme de Lloret de Mar 

 

L’important creixement poblacional en els darrers anys, així com també un ràpid 

desenvolupament del teixit associatiu a Lloret de Mar, ha comportat la demanda de 

noves formes de gestió i organització des d’una òptica participativa i relacional. 

 

El govern local és l’òrgan més proper al ciutadà i, per tant, el primer en percebre les 

inquietuds cíviques. Aquesta proximitat és la més idònia per vehicular les polítiques i 

accions que busquin el suport i participació ciutadana. En aquest sentit, destaquem el 

paper del teixit associatiu, la vinculació i el potencial actiu com a actors amb capacitat 

d’iniciativa ja que són una font d’informació important de tot allò que afecta i preocupa 

als veïns. Malgrat que, en ocasions, la representativitat d’aquestes no és del tot exacte 

donat la varietat d’objectius, l’associacionisme ha guanyat terreny en els darrers anys. 

I és per aquest motiu que des del govern es té molt d’interès en unir-se i col·laborar en 

tot allò que se’ls proposa.  

 

Per la nostra part, hi ha una clara voluntat d’implicar a tots i cada un dels agents 

socials en temes municipals, ja sigui com a col·lectiu o com a ciutadà individual. Tots 

som responsables de tenir cura del nostre municipi, de garantir una qualitat de vida 

que ha de ser fruit de la coresponsabilitat i cooperació de tots.  

 

Les accions que es duran a terme per fomentar el civisme formaran part del Pla Local 

de Civisme que a través de diversos eixos donarà les pautes per coordinar 

transversalment les accions que se’n derivin.  

 

El Pla Local de Civisme serà l’instrument on es concretaran el conjunt d’estratègies i 

d’actuacions que marcaran l’acció dels diferents agents socials (Ajuntament, entitats, 

empreses, ciutadania) per aconseguir un model de societat basat en el respecte, la 

coresponsabilitat amb l’entorn, la cohesió social i la convivència. 
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Objectiu genèric: Millorar el respecte, la coneixença i la participació entre ciutadans i 

ciutadanes.  

 

Objectius específics: 

- Implicar la ciutadania en el civisme actiu 

- Respectar l’espai col·lectiu 

- Millorar la convivència i les relacions ciutadanes 

- Reduir els comportaments incívics 

 

 

2. El context  

 

2.1. La població 

 

En data de 2 de novembre de 2009, la població total de Lloret de Mar era de 40.318 

habitants, mentre que 30 anys enrere la població difícilment superava els 9000 

habitants. No obstant això, l’important creixement demogràfic s’ha donat al llarg dels 

últims 10 anys, amb un important augment de la immigració que, actualment 

representa un 41% de la població.  

 

Aquest ràpid augment de població ha fet palesa la necessitat de la sensibilització 

social vers la creació d’un civisme actiu, d’un sentiment de convivència global que faci 

que tots i cada un dels ciutadans respectin tot el que els envolta. 

 

Lloret de Mar es caracteritza per ser una població l’activitat principal de la qual està 

centrada en el turisme. Un municipi que durant uns mesos veus quasi triplicat el 

nombre d’habitants censats i que ha de fer front a grans despeses per assegurar la 

qualitat dels serveis a la ciutadania resident, però també a la no resident. 
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2.2. L’Ajuntament 

 

El consistori s’estructura amb 28 seccions dirigides per 7 grans àrees i un organisme 

autònom, on hi treballen 310 persones. Un organisme submergit en la burocràcia que 

en l’actualitat ha iniciat una activitat intensa i regeneradora racionalitzant processos i 

simplificant procediments de treball. D’altra banda, la incorporació de les noves 

tecnologies ha obert un ampli camp de comunicació i retroalimentació entre el 

consistori i el ciutadà. 

 

Des de l’any 2003, amb la creació de la Secció de Participació Ciutadana, i la 

reestructuració de la Secció de Benestar i Família, les relacions amb la ciutadania han 

estat més properes i han passat a formar part de la idiosincràsia de les seccions, 

apostant per una alta dedicació i un servei exclusiu a les necessitats del ciutadà, tant a 

nivell individual com col·lectiu.  

 

2.3. El teixit associatiu 

 

Amb la creació de la Secció de Participació Ciutadana es va iniciar el procés de 

creació del Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar i amb aquest també la 

voluntat de enfortir un teixit associatiu deteriorat pel pas dels anys i la falta de figura 

representativa a nivell municipal.  

 

En l’actualitat el Registre Municipal de Lloret compta amb 192 entitats registrades, 

entre esportives, culturals, solidàries, educatives, gremials, veïnals i d’acció ciutadana. 

Un increment de l’associacionisme local que  ha enfortit les relacions entre grups de 

ciutadans i ajuntament, a partir de l’intercanvi de necessitats i inquietuds. La 

comunicació ha passat de ser unidireccional a bidireccional, amb una reciprocitat que 

ha donat com a resultat  el contacte continu i la diversitat d’activitats conjuntes. 

 

Ens consta també que degut a la gran varietat d’activitats, objectius i necessitats que 

sorgeixen de teixit associatiu local, cada cop més apareixen dificultats i problemes 

nous de diferent complexitat que demanen d’una intervenció multidisciplinària i 

integral. Una realitat que per a l’Administració Pública suposa la planificació de nous 

objectius, per una societat dinàmica, exigent i canviant. 
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3. Introducció metodològica 

 

El Pla Local de Civisme és fruit del treball conjunt de diferents àrees i serveis 

municipals i de les associacions de veïns i veïnes de la vila. No obstant el pla ha estat 

concebut com un document dinàmic i en contínua elaboració i per tant està previst que 

en els propers mesos s’impliquin nous actors en la definició de noves accions. 

 

Tot i que les accions al voltant del civisme ja van començar a principis de 2009, en els 

darrers mesos i per a l’elaboració de les diferents fases del Pla Local de Civisme s’ha 

optat per la combinació de diverses tècniques que permeten obtenir més informació 

diversa, plural i contrastada. A continuació s’especifiquen les eines metodològiques 

utilitzades fins ara i les que hi ha previst utilitzar properament:  

 

- Consulta d’informació secundària i documental (informes, estadístiques, etc.) 

de diferents àrees de l’ajuntament, posant especial atenció a les àrees de medi 

ambient, manteniment i serveis, policia local i participació ciutadana.  

 

- Entrevistes amb tècnics municipals1. L’objectiu d’aquestes entrevistes va ser 

recollir informació referencial, de tècnics i tècniques de determinats departaments 

de l’Ajuntament, qualificats per a la transmissió de la mateixa i d’interès per aquest 

Pla.  

 

Les entrevistes van ser realitzades de forma oberta i semiestructurada on 

cadascuna de les preguntes formulades ho eren en funció de la persona i 

departament entrevistats i destinades a recollir informació més que opinió. El gruix 

de l’entrevista constava de dos parts: Problemàtiques relacionades amb la manca 

de civisme i el foment del civisme. 

 

Es va contactar amb els entrevistats/des prèviament a través del correu electrònic, 

explicant la formulació del Pla de Civisme, els seus objectius i el tipus d’informació 

que es pretenia obtenir mitjançant l’entrevista presencial, per la que es sol·licitava 

dia i hora per a portar-la a terme. Amb aquest mètode es van realitzar entrevistes 

als tècnics/ques de la Secció de Obra Pública i Manteniment, la Secció de Medi 

Ambient i a la Policia Local. 

 

                                                           
1
 Veure annex 1 per conèixer la relació de persones i entitats entrevistades. 
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- Treball amb associacions i col·lectius de ciutadans. L’objectiu d’aquest treball 

era obtenir reflexions, discursos i relat sobre el civisme per part de la 

ciutadania i particularment per part de les associacions de veïns. Per a acomplir 

aquest objectiu es van utilitzar dues tècniques: entrevistes a associacions i disseny 

d’un qüestionari. 

 

o Entrevistes amb associacions. S’han entrevistat representants de les deu 

associacions de veïns i veïnes que hi ha a la vila. 

 

o Disseny d’un qüestionari sobre civisme per a entitats2. Aprofitant la 

primera Taula de Barris (veure proper apartat) es va distribuir un qüestionari 

sobre civisme a les associacions de veïns i veïnes de Lloret de Mar. Seran 

les mateixes associacions les que decidiran a qui la volen distribuir (als 

membres de la junta, a tots els associats o a tots els veïns del barri). Els 

qüestionari es recolliran a mitjans de gener, havent deixat un marge de mes 

i mig per a respondre. Durant el primer trimestre del 2010 està previst 

fer l’anàlisi dels resultats i el retorn als participants.  

 

- Treball transversal. La finalitat d’aquest treball era crear un espai transversal on 

diversos agents del territori es reunissin periòdicament per treballar sobre diversos 

temes entre els quals el civisme i la convivència. Això s’ha traduït amb la 

constitució d’una Taula Participativa dels Barris3.  

 

La Taula Participativa dels Barris és un mecanisme per a les entitats dels barris, no 

institucionalitzat, que pretén establir un espai per debatre, informar i consensuar 

sobre temes d’interès pels veïns dels barris considerant-los en global, de tot el 

municipi. Així, i segons l’ordre del dia, els temes aniran tocant diferents àmbits, a 

través de les dues convocatòries anuals que fixen les normes de funcionament i 

organització de la Taula, que es van aprovar el dia de la seva constitució.   

 

L’objectiu general de la Taula Participativa dels Barris es basa en el foment del 

diàleg i al concertació entre entitats veïnals i administració local, i sobretot la 

                                                           
2
 Veure annex 2. 

3
 Per a consultar la normativa que regeix el funcionament de la Taula de Barris i l’ordre del dia 

de la primera reunió, vegeu l’annex 3. 
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coordinació entre les mateixes entitats, que d’aquesta manera poden donar un 

impuls diferent a les qüestions que els afecten. 

 

La Taula compta amb 3 representants dels barris han estat triats entre ells 

mateixos a partir de l’experiència d’autoorganització comunitària portada a terme 

prèviament a la constitució de la Taula per les 10 entitats veïnals amb les que 

compta Lloret. 

 

La primera reunió de la Taula es va celebrar el dia 1 de desembre de 2009. Els 

temes tractats aquest primer dia, van focalitzar l’atenció en el civisme (la manca de 

civisme), la mobilitat i el desenvolupament del Pla d’Accessibilitat, la conveniència i 

la cohesió. A banda, es va lliurar el qüestionari relacionat amb el civisme.  

 

 

3.1. Accions  i eines metodològiques previstes a desenvolupar durant el 

2010 

  

o Ampliar la recollida d’informació a altres àmbits a partir d’entrevistes a tècnics 

municipals que puguin aportar informació i tenir discurs sobre civisme (Pla de 

Ciutadania i Immigració, serveis socials, joventut, etc.).   

 

o Resta pendent decidir si es vol distribuir el qüestionari sobre civisme a tota la 

ciutadania. Això es faria distribuint el qüestionari dins el butlletí municipal i a través 

de la plataforma de participació a Internet Consensus.  

 

o Possibilitat de distribuir una enquesta “debat familiar” als nens i nenes de les 

escoles de Lloret per a fomentar el debat sobre civisme al si de les famílies.  

 

 

3.2. Cronograma  

 

La implementació del Pla es planteja en consonància amb la consecució dels objectius 

marcats i de les accions a desenvolupar. No obstant, el termini de realització de les 

diferents actuacions s’ampliarà durant el primer semestre del 2010 tenint en compte 

les característiques dinàmiques i flexibles del pla. 
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Taula 1. Cronograma d’implementació del Pla Local de Civisme de Lloret de Mar  

 Quart trimestre 2009 – 1r semestre 2010 

 Octubre Novembre Desembre 1r semestre 2010 

Definició pla de treball     

Diagnosi     

Pla d’acció     

Estratègia comunicativa     

Avaluació     

 

 

 

4. Diagnosi 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts de les entrevistes a tècnics 

municipals. Anteriorment ja s’ha comentat que aquesta fotografia es complementarà 

amb la informació extreta dels qüestionaris a associacions de veïns i amb la informació 

que es pugui obtenir de l’ampliació del nombre d’entrevistes a tècnics municipals. 

 

La informació es presenta en dos blocs. Un primer bloc on es recullen les 

problemàtiques relacionades amb la manca de civisme identificades pels 

entrevistats; un segon bloc sobre qui ha de vetllar pel foment del civisme.  

 

Si ens fixem amb les problemàtiques relacionades amb la manca de civisme, veiem 

que les problemàtiques identificades són diferents segons els interlocutors, no obstant 

hi ha coincidències entre el tècnic d’Obra Pública i Manteniment i la Policia Local amb 

identificar com a problemàtiques el fet de malmetre el mobiliari urbà (papereres, 

enllumenat, espais infantils, jardins,...) i els aspectes vinculats al trànsit (aparcaments 

indeguts o circulació imprudent). Ara bé, les problemàtiques són diverses tal i com es 

pot veure en el quadre següent.  

 

 

 

 

 

 



Memòria del Pla Local de Civisme de Lloret de Mar 

 

12 
 

Taula 2. Problemàtiques identificades amb la manca de civisme segons les persones 

entrevistades. 

 

O
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- Augment del vandalisme causat per grups de joves en el mobiliari urbà, espais 

infantils i l’enllumenat públic. 

- Destrosses en els espai enjardinats. 

- Destrosses provocades pels volums de construcció d’habitatges dels darrers anys, 

ocasionat desperfectes en voreres, paviment, instal·lacions i mobiliari urbà, degut 

sobretot al trànsit de camions de gran tonatge.  

- Els accidents de trànsit o errors a l’aparcar comporten destrosses a l’entorn de la via 

pública. 

M
e
d

i 
A

m
b

ie
n

t 

 

- Deposicions dels gossos. 

- Mal ús dels contenidors d’escombraries. 

- Abocaments incontrolats. 

- Embrutir els carrers, places, jardins i platges. 

P
o

li
c
ia

 L
o

c
a
l 

 

- Malmetre el mobiliari urbà, ja sigui enllumenat, parcs infantils, bancs, papereres o 

jardins. 

- Aparcaments indeguts. 

- Circulació imprudent ja sigui en moto o en cotxe. 

- Sorolls molestos a causa de música alta, tubs d’escapament, animals domèstics, 

cridar al carrer, etc. 

- Conflictes familiars o veïnals. 

- Excrements de gossos. 

- Actituds “incíviques” per part de grups de joves.  

- Desperfectes a béns públics i privats. 

- Abocaments il·legals i residus tòxics. 

 

 

En quant a qui ha de vetllar pel foment del civisme, els tres entrevistats coincideixen 

en dir que en primer lloc ha de ser la família, després l’escola i per últim 

l’Ajuntament. Respecte l’acció de l’Ajuntament un interlocutor considera que es pot 

fer amb el suport de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra” dels quals falten efectius 

tenint en compte que en els mesos d’estiu la població pot arribar en certs moments a 

300.000 persones”. També es considera important la implicació de les associacions de 

veïns. 
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Respecte possibles accions per a fomentar el civisme s’apunten les següents: 

- Continuar fent campanyes de sensibilització dirigides a la població amb missatges 

directes, per exemple, de la despesa que ocasionen aquestes actes. No obstant, 

s’apunta que l’esforç que es realitza contínuament per a fer campanyes és força 

descoratjador doncs costa veure-hi resultats. 

- Emprendre accions de reflexió i de debat públic per tal de remoure consciències. 

- Premiar conductes exemplars en civisme. 

- Identificar i explicar pautes d’educació dirigides als adults. 

- Facilitar espais de formació als joves on a més hi trobessin al·licients per a fer 

activitats. 

- Ampliar i diversificar l’oferta lúdica per a joves. 

- Reforçar el paper educador de les escoles a la ciutadania. 

- Donar a conèixer la normativa tot aplicant-la i per tant sancionant qui no compleixi. 

- Informar de les despeses que originen els comportaments incívics a través dels 

mitjans de comunicació locals. 
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5. Pla Local de Civisme de Lloret de Mar 

 

El Pla Local de Civisme de Lloret de Mar és l’instrument on es recullen i s’ordenen les 

accions que es desenvoluparan per a fomentar el civisme en el municipi. S’identifiquen 

les accions a realitzar per l’Ajuntament amb el suport d’altres agents del territori.  

El Pla Local de Civisme de Lloret de Mar assumeix com a principis rectors,  amb 

voluntat de propiciar una transformació social, un canvi de valors i un detriment de 

certs comportaments incívics i insolidaris, els següents objectius generals:  

- Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Lloret 

- Treballar conjuntament per la cohesió social 

- Promocionar la participació ciutadana i la convivència ciutadana fonamentada 

en valors cívics i democràtics 

- Fomentar l’ús respectuós i responsable de l’espai públic com un bé col·lectiu 

- Incloure tots els agents socials, en tots els àmbits de la gestió municipal, de 

criteris i actuacions de foment del civisme 

 

5.1. Revisió, ampliació i avaluació del Pla Local de Civisme 

 

El Pla Local de Civisme és un document dinàmic i flexible, de forma que pugui 

incorporar aquelles accions que en cada moment es considerin més oportunes per 

donar una resposta eficient a les necessitats que es vagin identificant. I també que 

permeti reorientar i/o suprimir aquelles iniciatives que, per les causes que sigui, han 

quedat obsoletes. 

 

Posteriorment, i un cop avaluat el grau d’aplicació del Pla, així com el grau d’utilitat i 

eficiència de cadascuna de les actuacions, caldrà valorar la conveniència de mantenir 

els eixos i les actuacions actuals, o fer-ne les modificacions necessàries per garantir la 

seva efectivitat. En tot cas, correspondrà a la iniciativa municipal la modificació del 

programa d’acció, si bé qualsevol dels agents participants pot fer propostes de canvi i 

millora durant tot el procés d’aplicació d’aquest. 

 

L’avaluació de les actuacions recollides en el programa d’acció es realitzarà a través 

d’un recull anual sobre l’aplicació del Pla de civisme, on també es recollirà el 

funcionament dels serveis de mediació i d’aplicació de mesures alternatives amb 

treball social. 
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No obstant, val a dir que bona part de les accions proposades en el Pla de Civisme 

seran efectives durant l’any 2010. En el quadre on es mostren les actuacions i accions 

del Pla hi ha una columna d’avaluació on s’especifica si l’acció s’ha fet o no. 

 

5.2. Els eixos del Pla Local de Civisme de Lloret de Mar 

 

El Pla Local pel Civisme de Lloret de Mar es marca uns objectius que es 

desenvoluparan d’acord amb els següents eixos transversals:  

 

1. Educació i sensibilització per a la convivència i l’ètica ciutadana 

2. Estratègies d’implicació de la ciutadania de forma col·lectiva 

3. Espais públics i equipaments 

4. Manteniment i millora de la vila 

5. Coordinació interna i treball transversal 
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5.2.1. EIX 1. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈTICA CIUTADANA 

 

Actuació Accions Avaluació dels 
resultats

4
 

 
Campanya d’informació i difusió del civisme per 
a promoure un municipi que fomenti el civisme i 
la convivència ciutadana. Impulsar la 
sensibilització i l’educació en els valors cívics i els 
conceptes que s’hi relacionen (tolerància, respecte 
cap a l’entorn i el bé comú, etc).  
 

 
Establir estratègies d’actuació conjunta amb les AV per a potenciar les actituds 
cíviques als diferents barris. La Taula de Barris és un exemple d’aquest treball 
conjunt. 

 
Sí 

 
Disseny conjunt amb les AV de la campanya “Cuidem Lloret” i concretament 
dels cartells informatius. Els eslògans dels cartells (bilingüe) són: 
 

- Aquest barri també és casa teva, cuida’l 

- Cuida el mobiliari urbà 

- Evita els sorolls molestos 

- Mantingues net el carrer 

- Fes un bon ús dels contenidors. 

- Respecta els parcs i jardins. 

- Recull els excrements de la teva mascota. 

- Estaciona a les zones autoritzades 

- Modera la velocitat quan circulis 

 
Sí 

 
Obrir diversos canals per a informar sobre la campanya “Cuidem Lloret” 
 

- Clips “Cuidem Lloret”
5
. Programa televisiu d’uns 5 minuts de durada 

que s’emet per Canal Català i que pretén ser un espai que convida al 

civisme, a la reflexió i a transmetre i fer conèixer les actuacions dutes a 

 
Sí 

                                                           
4
 Avaluació dels resultats: Si=acció feta; No=acció pendent. 

5
 Podeu consultar els guions dels 10 clips que s’han emès fins ara a l’annex 4. 
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terme per part del consistori referents a obra pública i manteniment. 

- Col·locació de cartells i panells informatius durant la campanya 
“Cuidem Lloret”. Campanya itinerant a tots els barris

6
. 

 

- Distribució de fulletons informatius
7
. 

 

- Falques informatives a la Ràdio Lloret. 
 

- Informació a la web de l’Ajuntament de Lloret de la campanya “Cuidem 
Lloret”

8
. 

 

- Informació a través del Butlletí Municipal
9
. 

 
Realitzar accions educatives amb infants i adolescents per fomentar el 
respecte i el bon ús del barri i de la vila amb projectes com l’Ajuntament dels 
Infants.  

 
Sí 

 
Establir estratègies de reconeixement a les iniciatives que fomentin els valors 
del civisme. 

 
No 

 
Donar a conèixer a la ciutadania l’Ordenança Municipal de Civisme i de 
Convivència Ciutadana quan aquesta sigui aprovada pel Ple Municipal. 

 
No 

 
Treball amb les AV per fomentar que els propis veïns i veïnes incideixin des d’un 
punt de vista educatiu com a correctors de possibles actituds incíviques.  

 
No 

 

 

                                                           
6
 A l’annex 5 es pot consultar el calendari de la campanya, els cartells i els panells informatius. 

7
 Podeu veure el fulletó a l’annex 6 d’aquest document. 

8
 Annex 7. A l’annex 7 es pot consultar una imatge de la web municipal on es veu l’apartat dedicat a la campanya de civisme. 

9
 Annex 8. Podeu consultar com es tracta el tema del civisme al butlletí municipal núm. 58 de l’any 2009. 
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5.2.2. EIX 2. ESTRATÈGIES D’IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA DE FORMA COL·LECTIVA 

 

Actuació Accions Avaluació dels 
resultats 

 
Potenciar l’associacionisme com a eix 
vertebrador de la cohesió social. 
 

 
Fomentar el treball en xarxa entre associacions.  

 
Si 

 
Promoure la creació d’espais formals de coordinació entre associacions d’un 
mateix àmbit. La Taula de Barris és resultat d’aquesta voluntat ja que fomenta 
la coordinació de 9 de les 10 AV de la vila. 

 
Sí 

 
Donar més visibilitat i protagonisme social a les associacions de la vila a 
través de diferents instruments: 

- Elaborar una Guia d’entitats 

- Incrementar la presència del teixit associatiu en els mitjans de 
comunicació (TV, ràdio, web de l’ajuntament, butlletí municipal) 

 

 
No 

 
Promoure que les associacions fomentin els valors cívics i s’impliquin en 
activitats obertes a la ciutadania, més enllà dels seus objectius concrets. 
L’Ajuntament pot establir com a criteri per a atorgar subvencions a les 
associacions que aquestes promoguin els valors cívics i que treballin pel bé 
col·lectiu. 

 
No 

 
Promocionar la participació de la ciutadania en les associacions 

 
No 

 
Incloure tots els agents socials, en tots els 
àmbits de la gestió municipal, de criteris i 
actuacions pel foment del civisme. 

 
Crear una comissió de civisme on hi participin tots els agents socials 

 
No 

 
Col·laboració entre Ajuntament i associacions veïnals en el programa de 
foment pel civisme. 

 
Sí 

 
Fomentar conjuntament amb el Pla Educatiu d’Entorn sigui un espai per 
articular els actors educatius en el foment del civisme i els valors de convivència 

 
Si 
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ciutadana. 

 
Promocionar la responsabilització de les famílies respecte la seva funció 
educativa a través de sessions de formació o xerrades formatives.  

 
No 

 
Promoure la implicació de les associacions com a transmissors dels valors 
cívics. 

 
Sí 

 
Crear un equip d’agents cívics que desenvoluparan la seva tasca als barris de 
Lloret.  

 
No 

 
Accions específiques amb botiguers i associacions de comerciants 

 
No 

 
Treball conjunt amb Pla de Ciutadania i Immigració (tema horaris ús espais 
públics, ús contenidors, etc.) 

 
No 

 
Promoure la reflexió sobre el civisme al si de les famílies a través de 
l’enquesta “debat familiar” que es distribueix a tots els nens i nenes de les escoles 
i es respon en família. 
 

 
No 
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5.2.3. EIX 3. ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS 

 

Actuació Accions Estat 

 
Fomentar l’ús responsable del espais públics 

 
Promoure la senyalització als parcs i itineraris naturals com una manera de 
fomentar l’ús respectuós dels espais naturals de la vila. 

 
No 

 
Premiar les bones actituds dels ciutadans en el bon ús dels espais públics. 

 
No 

 
Tenir en compte les necessitats de tots els col·lectius en el disseny dels 
espais públics (barreres arquitectòniques,...). 

 
Si 

 
Sancionar les actituds incíviques (sorolls motos i vehicles, caques de gos, etc.) 

 
No 

 
Senyalitzar els espais de joc a les places. 

 
No 

 
Papereres amb bosses per recollir excrements. 

 
Si 

 
Col·locar cendrers urbans als barris. 

 
No 

 
Regular i controlar l’excés de sorolls (policia local) 

 
Si 

 
Fomentar l’ús responsable dels equipaments 
municipals. Donar valor als equipaments 
municipals i fer que els ciutadans se’ls sentin seus i 
els utilitzin de manera responsable. 

 
Donar a conèixer els equipaments municipals i fomentar el seu ús a través 
d’un díptic informatiu on es recolliria informació sobre els objectius d’ús de cada 
equipament, l’horari d’obertura al públic, etc.  

 
No 

 
Jornada de portes obertes als equipaments municipals (centres cívics, 
biblioteca municipal, sala d’exposicions, etc.). 
 

 
No 
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5.2.4. EIX 4. MANTENIMENT I MILLORA DE LA VILA 

 

Actuació Accions Estat 

 
Manteniment de la vila 

 
Mantenir el parc de contenidors i papereres. 

 
Sí 

 
Posar més panells on es puguin penjar cartells informatius, anuncis, etc amb 
l’objectiu de no embrutar el carrer. 

 
No 
 

 
Incrementar la vigilància en el manteniment de parcs i espais públics. 

 
No 

 
Sancionar les actituds incíviques per evitar sensació d’impunitat. 

 
No 

 

5.2.5. EIX 5. COORDINACIÓ INTERNA I TREBALL TRANSVERSAL 

 

Actuació Accions Estat 

 
Treballar transversalment amb altres àrees i 
projectes de la vila 

 

Crear un espai de coordinació entre els referents del Pla de Civisme, el Pla 

de Ciutadania i Immigració i la Policia Local. 

 
No 

 

Oferir formació del personal municipal en matèria de mediació ciutadana com 

una eina alternativa de gestió del conflicte. 

 
No 
 

 

Promoure la Taula de Barris com un espai de coordinació entre els diferents 

agents del territori on un dels seus pilars sigui el civisme. 

 

 
Si 
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ANNEX 1. Relació de persones i entitats entrevistades 

 

 

Tècnic de l’àrea de medi ambient 

Tècnic de l’àrea d’obra pública i manteniment 

Membre de la policia local 

Representants de les següents entitats veïnals: 

- AV Barri dels Pescadors 

- AV Can Ballell 

- AV Can Carbó, Mas Baell 

- AV El Molí, Mas Vilà, Can Ribalaigua 

- AV Can Sabata 

- AV Casc Antic 

- AV El Rieral 

- AV Puigventós 

- AV Les Alegries 

- AV Fenals 
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ANNEX 2. Qüestionari sobre civisme i convivència 

 
QÜESTIONARI SOBRE CIVISME I CONVIVÈNCIA  

 
 

 
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa el Pla Local de Civisme amb l’objectiu de 
concretar actuacions per aconseguir un model de societat basat en el respecte, la 
coresponsabilitat amb l’entorn, la cohesió social i la convivència. 
 
L’Ajuntament té la voluntat d’implicar la ciutadania en aquest procés i per això us convidem a 
reflexionar sobre el civisme i la convivència a partir d’aquest qüestionari.  
 
Agraïm la vostra col·laboració. 

 
 
1. Quines d’aquestes paraules relacioneu amb el civisme? (Marqueu amb una X) 

 

 Convivència 

 Solidaritat 

 Multes 

 Normes 

 Educació 

 Hàbits 

 Neteja 

 Participació 

 Altres: 

 
 

2. Quins són els temes cívics prioritaris del vostre barri? (Assenyaleu amb una X els 5 
temes més importants).  
 

 Neteja de carrers, parcs i platges  

 Recollida selectiva i de trastos vells 

 Manteniment del mobiliari urbà 

 Manteniment dels espais de convivència (parcs, places, carrers, façanes) 

 Cura responsable d’animals 

 Estacionaments indeguts 

 Mobilitat 

 Contaminació acústica 

 Conflictes veïnals 

 Altres 

 
 
3. Qui ha de vetllar per fomentar el civisme i la convivència? (Ordeneu segons prioritat 

de l’1 al 6).  
 

 Ajuntament 

 Escola 

 Família 

 Entitats 

 Ciutadania 

 Policia Local 
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4. Quines accions s’haurien de dur a terme per millorar el civisme a Lloret de Mar? 

(Ordeneu segons prioritat de l’1 al 6). 
 

 Campanyes de sensibilització 

 Accions pedagògiques a les escoles 

 Imposició de sancions 

 Premiar conductes exemplars 

 Agents cívics als barris 

 Altres: 

 
 

5. Respecte els reptes que has identificat, què creus que pot fer l’Ajuntament per 
assolir aquests reptes? (identifiqueu un màxim de 3 accions). 

 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

 

 

6. Respecte els reptes que has identificat, què creus que pot fer la ciutadania per 
assolir aquests reptes? (identifiqueu un màxim de 3 accions). 
 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

 

 

Dades personals 

 

Sexe:         Edat:     

 Home 

 Dona 

 

 

 

Barri: 

 

 Barri dels Pescadors   Casc Antic 

 Can Ballell   El Rieral 

 Can Carbó, Mas Baell   Puigventós 

 El Molí, Mas Vilà, Can Ribalaigua   Les Alegries 

 Can Sabata   Fenals 

 

 

 15-29 

 30-49 

 50-64 

 65 en endavant 
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Annex 3. Normativa de la Taula de Barris 

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA 

TAULA PARTICIPATIVA DELS BARRIS 

 

PREÀMBUL 

 

Amb la voluntat de promoure un format compartit de diàleg fluid i ordenat per a 

canalitzar la participació, entre les associacions de veïns i l’Ajuntament de Lloret de 

Mar, es crea la Taula Participativa dels Barris.  

 

La Taula Participativa dels Barris integra i recull la pluralitat d’associacions de veïns, 

interessos i necessitats territorials. Es fonamenta en el principi de consens sobre la 

base d’una confiança mútua entre les esmentades entitats ciutadanes, polítics i 

tècnics. 

 

Per tant, la Taula Participativa dels Barris (TPB) sense ser un mecanisme 

institucionalitzat, té caràcter consultiu, amb l’objectiu d’informar, fer propostes i 

fomentar la participació territorial, creat i integrat per l’Ajuntament i les associacions de 

veïns del municipi, amb la voluntat d’aprofundir en la democràcia local, i amb l’objectiu 

instrumental de proposar, d’impulsar, dinamitzar i desenvolupar accions en tots els 

àmbits per la millora qualitativa dels barris, dins d’un sentit de realisme possibilista. 

 

1.CARÀCTER 

 

1.1 És un recurs per a la planificació estratègica del municipi que permet la seva 

vertebració. 

1.2 És un espai d’interlocució que articula la participació de forma reglada i 

organitzada, servint de marc estable i permanent per a la informació, les 

propostes, les consultes i les deliberacions.  

1.3 Els temes a contemplar són aquells que estan més pròxims a la realitat de la 

ciutadania i que per la seva dimensió és possible siguin estudiats i valorats en 

el marc de la Taula. Fonamentalment aborda des de diferents perspectives la 

gestió d’allò que és quotidià i que te una relació directa amb el benestar de part 

o de tota població. 
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2. DENOMINACIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL 

 

La denominació d’aquesta Taula territorial és el de Taula Participativa dels Barris, no 

actuant sobre un territori concret sinó que inclou tots els barris i els seus objectius han 

de ser assolibles i avaluables. 

 

3. FINALITATS 

 

 Implantar polítiques participatives i transversals, així com impulsar diferents tipus 

d’activitats destinades a millorar la qualitat de vida dels habitants dels barris.  

 Aproximar l’administració i els ciutadans permetent un espai de construcció 

comuna per a detectar les necessitats reals i prioritzar de manera participada les 

actuacions de l’administració municipal. 

 Ser un espai de consulta per a permetre conèixer les actuacions municipals a 

desenvolupar i fer-hi les aportacions oportunes. 

 Ser un espai de deliberació. 

 Tenir una visió estratègica, que participada per tot el municipi sigui coherent amb 

tot el territori. 

 

4. FUNCIONS DE LA TAULA 

 

Seran funcions d’aquesta Taula: 

4.1  Debatre i informar sobre les polítiques municipals adreçades als barris. 

4.2  Apropar l’administració municipal als habitants dels barris. 

4.3  Informar de les necessitats que puguin haver-hi, per tal de millorar la qualitat de 

vida de les diferents zones del municipi i a augmentar la seva participació en la vida 

social del mateix. 

4.4  Prioritzar de manera participada els tipus d’actuacions a emprendre per part de 

l’administració municipal. 

4.5  Convocar els tècnics municipals per complementar les informacions que es puguin 

aportar. 

4.6  Convidar qualsevol persona que per la seva activitat reconeguda pugui contribuir 

en la mateixa línia de la resta d’objectius esmentats. 

 

5.COMPOSICIÓ I RENOVACIÓ 

 

La composició de la Taula Participativa dels Barris és la següent: 
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 President: Alcalde o en qui delegui. 

 Vocals: 

 2 regidors del Govern municipal, essent un d’ells el regidor de 

Participació Ciutadana. 

 3 representants escollits entre les associacions de veïns de municipi (o 

persones delegades). 

 Secretari: Tècnic de Participació Ciutadana o persona en qui delegui. 

Hi poden participar tècnics municipals o d’altres administracions i experts, quan així ho 

requereixi els temes que es tractin. 

Els representants de les entitats veïnals seran renovats a criteri de totes les 

associacions de veïns cada dos anys. 

El Secretari prendrà acta de cada sessió. 

 

6.RÈGIM DE LES SESSIONS I DE FUNCIONAMENT 

 

6.1  Les reunions ordinàries de la Taula seran convocades com a mínim amb una 

antelació de 15 dies i amb un mínim de 2 vegades l’any (una durant el mes 

immediatament anterior al tancament del pressupost municipal per l’exercici següent, 

deixant l’altre lliure, que es convocarà segons les necessitats existents). 

6.2  Quan l’oportunitat, o les circumstàncies ho aconsellin a judici del president o a 

sol·licitud de la majoria absoluta dels membres de la Taula, es convocaran reunions 

amb caràcter extraordinari. En aquestes reunions extraordinàries es podran tractar 

temes monogràfics d’especial interès. 

6.3  El President redactarà l’ordre del dia, a partir de les propostes presentades en 

temps i forma per la resta d’integrants de la Taula. 

6.4  Els informes, avaluacions, criteris, programes i altres, fets amb el consens dels 

membres de la Taula com a resultat de les seves activitats que tinguin el caràcter de 

proposta, s’elevaran als diferents òrgans municipals, administracions o institucions per 

a la seva consideració i tractament. 

6.5  Per ser vàlides les sessions hauran d’estar presents la majoria simple dels que hi 

tenen dret, assistint sempre el President i el Secretari (o les persones delegades en 

cadascun dels càrrecs).  

6.6  Les decisions s’adoptaran per consens.  

 

 

Lloret de Mar, 1 de desembre de 2009 
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Ordre del dia primera trobada Taula Participativa de Barris 

 

Per indicació de l’Il·l. Alcalde Xavier Crespo, em plau convocar-vos a la sessió de: 

 

TAULA PARTICIPATIVA DE BARRIS DE LLORET DE MAR 

 

 

Que tindrà lloc el proper 1 de desembre a les 10 del matí al despatx d’alcaldia, sota el 

següent ordre del dia: 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Benvinguda i presentació de les normes d’organització i funcionament de la 

Taula Participativa dels Barris (s’adjunta document). 

2. Seguiment dels temes proposats per part de les associacions dels barris:  

- Temes socials,  

- Seguretat-policia de barri,  

- Condicionament de les aceres, mobilitat reduïda,  

- Passos elevats per a vianants on faci falta, i  

- Conflictes socials-mediador social. 

3. Preguntes i propostes de les associacions. 

 

 

Salutacions 

 

 

 

 

Fina Vieta Piferrer 

Secció de Participació Ciutadana 

 

 

Lloret de Mar, 23 de novembre de 2009 
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Annex 4. Guions dels Clips Cuidem Lloret 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 1 

 

Presentació 

Aquest mes estrenem un nou programa que pretén explicar breument, les accions que 

s’han dut a terme en els darrers dies en relació al manteniment i la cura de l’espai 

públic de Lloret de Mar, i a més a més, difondre les conductes que ens ajudin a 

respectar i valorar el nostre entorn. 

Aquest nou programa, porta per nom Cuidem Lloret!, ja que la seva elaboració convida 

a aquest objectiu: cuidar entre tots, Lloret de Mar. 

Fent un cop d’ull en el nostre entorn més proper, comprovarem actuacions que de 

manera senzilla ens permeten tenir cura de Lloret, per fer-ho a cada programa ens 

fixarem en algun sector de Lloret o un barri determinat. 

Barri o zona 

Aquest mes anem, al barri de Fenals.  

(els diferents paràgrafs, acompanyant les imatges gravades al respecte) 

Les tasques per mantenir en bon estat els punts de recollida d’escombraries són 

constants. A mode d’exemple, el passat mes de gener a Fenals, s’han fixat els 

contenidors del carrer Constantí Ribalaigua per evitar que es moguin. 

També, i a partir de la suggeriments d’uns veïns del carrer Pere Codina i Mont, per tal 

de donar un bon servei, s’han repartit 4 contenidors de rebuig a dos punts d’aquest 

carrer. 

La platja i el passeig de Fenals són un dels indrets més valorats de la nostra costa. Els 

últims temporals, han fet necessària la retirada i neteja de la sorra que havia quedat 

dipositada sobre el passeig. 

La zona boscosa de Fenals és molt visitada per persones, adults i nens, que aprofiten 

aquest espai per passejar, jugar, i fer salut. La passada temporada d’estiu es van 

instal·lar uns elements de manteniment, des de la seva col·locació han estat moltes les 
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persones que n’han pogut gaudir, d’’aquí la necessitat de realitzar els treballs de neteja 

i de manteniment constants d’aquests elements del parc. 

També s’ha seguit treballant en l’embelliment dels accessos de l’avinguda de Blanes, 

amb la instal·lació de mobiliari urbà, com ara bancs, papereres i pilones; o amb la 

plantació i instal·lació de reg gota a gota (o degoteig). Aquests nous espais enjardinats 

s’han dissenyat amb plantes autòctones i es reguen amb aigua regenerada, en el marc 

de les accions que es fan des de l’Ajuntament en matèria d’estalvi d’aigua. 

Missatge de Medi Ambient 

I ara, uns missatges per Cuidar Lloret: 

(els missatges no els faria tan específics, sinó més generals que incloguin conceptes 

ambientals però alhora de respecte per l’entorn, més endavant, ja es podrà anar 

concretant amb bones pràctiques ambientals: com reciclar, reduir la generació de 

residus amb accions en l’àmbit domèstic, utilització de la deixalleria per a la gestió dels 

residus especials (oli, pintures, tòners,...), mesures d’estalvi d’aigua, reducció del 

consum energètic a les llars, tinença responsable d’animals,...) 

- Utilitza el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells, trucant al telèfon 

972 36 89 22, facilitarem la recollida municipal de residus i millorarem la imatge 

dels punts d’aportació, evitant tenir abocats estris i voluminosos al voltant dels 

contenidors. 

- Respecta l’horari de recollida de residus, no portis les deixalles ni abans ni després 

de l’horari marcat, de 21’00 a 24’00, evitarem l’acumulació de bosses fora del 

contenidor i les males olors. 

- Fes un bon ús del mobiliari urbà i respecta les zones verdes i els parcs urbans, tots 

i totes en podrem gaudir més i millor. 
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CLIP CUIDEM LLORET! 2 

 

Presentació 

 

En aquest segon programa de CUIDEM LLORET!, explicarem breument, les accions 

que s’han dut a terme en els darrers dies en relació al manteniment i la cura de l’espai 

públic de Lloret de Mar, i a més a més, ensenyarem els comportaments que ens 

ajuden a respectar i valorar el nostre entorn. 

 

Un ràpid cop d’ull al nostre voltant, ens portarà a conèixer actuacions que de manera 

senzilla ens permeten tenir cura entre tots de Lloret de Mar. Avui anem, als barris del 

Molí, de Mas Vilà i de Can Ribalaigua. 

 

(els diferents paràgrafs, acompanyant les imatges gravades al respecte, separades per 

la música) 

 

Les tasques per mantenir nets els carrers i les places són constants. La neteja dels 

carrers es fa de forma complerta, de tal manera que les màquines fan una primera 

passada per escombrar i després per acabar de netejar, passen una segona vegada, 

mullant els carrers amb aigua. Amb les mateixes màquines baldejadores es netegen 

els paviments de les aceres i zones peatonals. 

 

L’aigua que s’utilitza per a netejar els carrers, és aigua de pou. Les màquines van a 

omplir el dipòsit en una arqueta situada al carrer mestres, al costat de les pistes 

d’atletisme. Així doncs, no s’utilitza aigua de boca per a usos que no requereixen 

d’aigua potable. 

 

Quan a la neteja, es té especial cura dels 22 parcs infantils amb els que compte Lloret, 

els quals es netegen diàriament, com aquest de la plaça de les Regions del Molí. 

 

Els contenidors d’escombreries, també demanen d’un manteniment constant, ja sigui 

de neteja, millora o reparació: com aquest contenidor soterrat de l’avinguda de 

Vidreres en el qual s’ha reparat la tapa. O els contenidors que es van fixant perquè no 

es moguin del seu lloc. 

 

El parc de Can Ribalaigua ha estat objecte de diverses actuacions d’arranjament a fi 

de convertir-lo en un parc urbà accessible i on en puguin gaudir tots els ciutadans. 
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S’ha desbrossat la zona boscosa, recuperat i adequat accessos, creat canalitzacions 

per recollir les aigües pluvials, instal·lat baranes de protecció de fusta tractada, 

col·locat noves papereres,... Al costat del parc hi trobem la nova deixalleria municipal, 

més gran i amb més capacitat que l’actual, que permetrà a tots els ciutadans dipositar 

de forma selectiva un major nombre de residus. També els horts urbans, que 

presenten un aspecte immillorable d’ençà la seva inauguració.  

 

Les rotondes i parterres d’aquests barris han estat enjardinats. En el marc de les 

accions que es fan des de l’Ajuntament en matèria d’estalvi d’aigua i jardineria 

sostenible, aquests nous espais enjardinats s’han dissenyat amb plantes autòctones, 

com rosers ecològics o plantes aromàtiques, que es reguen pel sistema de reg gota a 

gota. 

 

Però tenir cura de l’espai urbà de Lloret també vol dir pensar amb la seguretat. Per 

això, i a petició d’uns veïns, s’ha il·luminat més bé el pas de vianants d’una part de 

l’avinguda de Vidreres i s’han posat i renovat les baranes dels vials. 

 

Missatge de Medi Ambient 

 

I ara, uns missatges per Cuidar Lloret: 

 

- Dissenya el teu jardí amb criteris sostenibles: 

 . planta espècies autòctones 

 . agrupa les plantes segons la necessitat hídrica 

 . instal·la reg gota a gota (o degoteig) 

 . substitueix les gespes tradicionals per àrids, plantes entapissants o altres 

 . elabora el teu propi adob orgànic (el compost) amb l’aprofitament dels residus 

verds i la fracció orgànica domèstica 

hi ha un munt de petites actuacions amb què no generareu tants residus, 

estalviareu aigua i temps! 

 

- Podeu consultar el catàleg d’espècies vegetals de clima mediterrani, que s’empren 

en el verd urbà del municipi, a la plana web: www.lloret.cat en l’apartat de medi 

ambient. 

 

http://www.lloret.cat/
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- Si esteu interessats en elaborar compost, encara sou a temps d’adherir-vos a la 

campanya del Consell Comarcal de la Selva “Fes el teu compost, fes-te 

compostaire”. Informa-te’n a l’Ajuntament o la plana www.selva.cat/compostatge. 

 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 3 

 

Presentació 

 

En el tercer programa de CUIDEM LLORET!, explicarem breument, les accions que 

s’han dut a terme en els darrers dies en relació al manteniment i la cura de l’espai 

públic de Lloret de Mar, però també especialment a les platges i els camins de ronda, 

donada la proximitat de la temporada turística d’estiu en la que Lloret espera 

nombrosos visitants atrets per la bellesa del seu litoral. 

 

Fent una ullada a l’entorn que ens envolta, coneixerem de prop les actuacions que 

posen en valor els paisatges a prop del mar, els parcs i les fonts. 

 

(els diferents paràgrafs, acompanyant les imatges gravades al respecte, separades per 

la música) 

 

Els camins de ronda són uns antics senders que ressegueixen el litoral a través de les 

cales, i vora el mar. Són un mirador perfecte per observar la bellesa de les nostres 

costes. Una de les rutes va des de la platja de Lloret fins la de Fenals, passant pel 

monument de la Dona Marinera, Cala Banys i el Castell de Sant Joan; i l’altra, des de 

la cala de Sa Caleta, enfilant pel Castell d’en Plaja, passant per Es Frares fins arribar a 

la petita caleta de pedres d’en Simó. 

 

Les actuacions per mantenir nets els camins de ronda són freqüents al llarg de l’any i 

constants a partir de la primavera. Els serveis de neteja recorren els camins al llarg de 

la orografia lloretenca i recullen les deixalles, per després, passar una segona vegada i 

acabar de netejar el ferm dels diferents trams, com en aquest cas, Cala Banys.  

 

Altrament, s’han substituït les papereres dels camins de ronda, amb les que es pretén 

facilitar la col·laboració tant de ciutadans com visitants a mantenir net aquest patrimoni 

natural de la Vila. 

http://www.selva.cat/compostatge
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El camí de ronda de Cala Trons ha estat objecte de diverses tasques d’arranjament 

tals com, la construcció de dos nous miradors; la neteja de grafitis; l’alçat dels murs de 

pedra per la seguretat ciutadana; l’anivellament del ferm en els trams més malmesos; 

així com també la col·locació de baranes de protecció i passamans a fi de convertir-ho 

en un espai segur i òptim per a passejar. 

 

Tanmateix, dues vegades l’any, es netegen els penya segats del front marítim per tal 

que aquest llueixin amb tot el seu esplendor, treien les deixalles que puguin haver-hi, a 

més del fang que hagi pogut quedar de les pluges. 

 

Un altre element natural que caracteritza a Lloret, són les seves platges. La platja de 

Sa Caleta gaudeix de bancs nous que permeten descansar i gaudir del paisatge 

natural que envolta la zona. D’altra banda, i amb la finalitat de complir els requisits de 

la certificació de turisme familiar, s’han protegit amb travessers metàl·lics les escales 

de la banda del passeig de Sa Caleta. 

 

En el cuidar al nostre municipi, no deixem de banda, les font i parcs de Lloret de Mar. 

Els gronxadors dels parcs infantils de Can Xardó, la plaça Dr. Adler i del carrers 

mestres han estat netejats i reparats, en el marc de les accions que es fan des de la 

Secció d’Obra Pública i Manteniment en matèria de conservació i preservació del 

parcs urbans de Lloret. 

 

Però, tenir cura de l’espai urbà significa també pensar en el medi ambient, 

concretament en l’estalvi d’aigua. Per aquest motiu, s’han tancat les fonts del municipi, 

com és el cas de la font de l’entrada de Lloret.  

 

Missatge de Medi Ambient 

 

Davant de la baixada de les reserves d’aigua del conjunt de Catalunya, tan dels 

embassaments com dels aqüífers, n’hem de fer un ús responsable no malbaratant 

l’aigua, aplicant algunes mesures senzilles:  

 

 

Al rentar-nos les mans. 
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 Tanquem l’aixeta quan el consum no sigui necessari, per exemple, mentre ens 

ensabonen les mans, ens rentem les dents, o ens afaitem... Una aixeta oberta 

pot consumir més de 10 litres cada minut. 

 Segueix els consells de l’apartat de Bones pràctiques ambientals del web de 

medi ambient de l’Ajuntament de Lloret de Mar    www.lloret.cat 

 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 4 

 

Presentació 

 

En el quart programa de CUIDEM LLORET! farem un repàs a les diferents actuacions 

que, al llarg de les darreres setmanes, s’han dut a terme en relació a l’adequació i 

manteniment de platges i carrers de la vila.  

 

Proporcionar el millor servei i la màxima qualitat és l’eix principal d’una temporada 

turística que s’ha iniciat i que presenta un ampli ventall d’activitats esportives, lúdiques 

i culturals per a un públic inquiet que busca gaudir de l’entorn natural i cultural del 

nostre municipi.  

 

Fent un recorregut a través de les platges, hi trobarem els mòduls de salvament i 

socorrisme, on s’ofereix atenció primària. Les casetes de socorristes, els vigilants 

vora mar i les línies de vida componen la vigilància a les zones més concorregudes. 

 

Les actuacions per adequar els serveis a les necessitats dels banyistes són constants, 

com és el cas de la col·locació de dutxes adaptades i rampes per a persones amb 

dificultats (minusvalideses) físiques. Les cadires amfíbies complementen aquesta 

funció permetent l’accés a l’aigua a aquelles persones que no ho poden fer pel seu 

propi peu.  

 

Conscients de la necessitat d’un consum sostenible de l’aigua, les dutxes de les 

platges gaudeixen de programadors que regulen el temps de funcionament, de 7 del 

matí a 10 del vespre, per així evitar el consum d’aigua fora d’horari. 

 

Adreçats a un turisme familiar, la platja de Fenals gaudeix de lavabos públics amb 

canviadors per a nadons. Altrament, s’han instal·lat més lavabos de reforç a la badia 

de Lloret, sa Caleta i Canyelles. 
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Quant a l’entreteniment, cal destacar el que s’anomena Programa de Dinamització 

de Platges, un projecte format per diferents activitats esportives en grup o dirigides, 

com gimnàstica a la platja per a la gent gran. El miniclub i la biblioplatja, espai lúdic i 

de lectura, ofereixen la distracció que els més petits necessiten i la tranquil·litat que els 

pares busquen.  

 

Les tasques per mantenir netes les platges de la població s’emmarquen dins un pla de 

neteja integral format per actuacions com: la recollida de vidre porta a porta dels 

bars i restaurants de la platja; la creació dels punts verds, amb contenidors que 

permeten la recollida selectiva; o el desbrossament de les males herbes i arbustos 

al passeig de Fenals. Així mateix, al punt d’informació de la platja de Fenals es poden 

demanar cendrers per tal d’evitar el llançament de burilles a la sorra.  

 

Actualment, Lloret de Mar, posseeix una embarcació de reforç de recollida de 

sòlids flotants, que recorre la costa i manté netes les aigües cristal·lines de les cales, 

platges i indrets més exclusius de l’orografia lloretenca. 

 

No són menys importants les actuacions de neteja als carrers de la vila. S’han adquirit 

quaranta nous contenidors amb topall, cinc dels quals ja han estat col·locats. 

Altrament es realitzen més de 1.900 neteges diàries nocturnes de contenidors de 

superfície i catorze de soterrats. 

 

 

Missatge de Medi Ambient 

 

Davant el consum abusiu de bosses de plàstic d’un sol ús, Lloret de Mar s’ha adherit a 

la campanya ambiental “Catalunya lliure de bosses de plàstic”. Aquest consum és 

perjudicial pel medi ja que es gasten més de 14 milions de bosses a la setmana. 

Conscients de la problemàtica ambiental i social que això comporta, i de la necessitat 

d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, l’Ajuntament de Lloret de Mar 

es reafirma i fa una crida extensiva a tota la població perquè utilitzi el cabàs en lloc de 

les bosses de plàstic. 

 

I ara, uns missatges per col·laborar amb Cuidar Lloret: 
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-Utilitzeu el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells, trucant al telèfon 

972 368 922. Facilitarem la recollida municipal de residus i la millora de la imatge dels 

punts d’aportació en no tenir abocats embalums al voltant dels contenidors. 

 

-Respecte a l’horari de recollida de residus, no porteu les deixalles ni abans ni després 

de l’horari marcat, de 21 a 24 h. Així evitarem l’acumulació de bosses fora del 

contenidor i les males olors. 

 

 

CLIP CUIDEM LLORET 5! 

 

En el cinquè programa del Cuidem Lloret! mencionarem les diferents actuacions que, 

al llarg de les darreres setmanes, s’han dut a terme referent a l’arranjament de carrers, 

jardins i places de la vila. Així mateix, explicarem les tasques de manteniment dels 

contenidors d’escombraries i la implantació del nou servei de recollida de cartró 

comercial. 

 

En aquest aspecte, fem un breu repàs a les accions que ens permeten cuidar els 

espais públics del municipi. Una tasca essencial que es promou des del consistori i 

que té com a objectiu principal fer de Lloret de Mar una vila respectuosa amb l’entorn 

que l’envolta. 

 

Passejant pels carrers de la localitat, podrem observar les tasques realitzades en 

relació al manteniment dels carrers, com és el cas de la neteja del passatge, paviment 

i bassals del carrer Torre Campderà. Paral·lelament, s’han renovat els carrers 

Francesc Campderà i Verge de Loreto, així com també s’han realitzat obres de millora 

als accessos de Lloret per l’avinguda Vila de Blanes i Vidreres. De la mateixa manera 

s’ha treballat pel manteniment dels jardins de la Font Dafne i Scalextric. 

 

Les tasques de remodelació s’han vist complementades per la finalització de les obres 

de la parada de taxis de l’avinguda Just Marlés. També s’ha solucionat el problema 

d’aluminosi del centre cívic de Can Carbó i s’han col·locat pilones automàtiques a la 

plaça Ernest Alder i al passeig de Sa Caleta per, d’aquesta manera, restringir el pas de 

vehicles d’una zona que pretén ser únicament per a vianants. 

 

No gens menys importants han estat els treballs centrats en la reparació dels 

gronxadors i parterres dels parcs infantils de la plaça dels Drets Humans, Pau Arpí, 
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entre d’altres. Cal destacar la important tasca desenvolupada en el parc de Can 

Ribalaigua on s’han realitzat feines de millora de les zones d’esbarjo o l’adequació dels 

camins d’accés. 

 

Conscients de la necessitat de mantenir nets els carrers del municipi, l’Ajuntament ha 

posat en marxa el nou servei de recollida de cartró comercial que es realitza durant 

l’horari de tancament dels comerços, per tal de deslliurar els carrers de deixalles de 

paper i cartró. 

 

Amb aquest mateix fi, s’han comprat quarant nous contenidors amb topall, alguns dels 

quals ja s’han col·locat, com és el del carrer de la Creu i el de l’avinguda Vila de 

Blanes. 

 

Tot seguit, uns consells per ajudar a mantenir net Lloret: 

 

- Utilitzeu el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells, trucant al telèfon 

972 36 89 22. Facilitarem la recollida municipal de residus i millorarem la imatge 

dels punts d’aportació, evitant tenir abocats estris voluminosos al voltant dels 

contenidors. 

- Respecteu l’horari de recollida de residus: no porteu les deixalles ni abans ni 

després de l’horari marcat, de 21.00 a 24.00 h. Així, evitarem l’acumulació de 

bosses fora del contenidor i les males olors. 

- Feu un bon ús del mobiliari urbà i respecteu les zones verdes i els parcs urbans. 

Tots i totes en podrem gaudir més i millor. 

 

Recomanacions per a evitar la proliferació del mosquit tigre  

 

A fi de prevenir la proliferació del mosquit tigre (Aedes albopictus) a Lloret de Mar, 

l’Ajuntament recomana a tots els veïns i veïnes que evitin qualsevol acumulació 

d’aigua a casa, seguint els següents hàbits quotidians: 

 

1. Buidar dos cops a la setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular 

aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, plats 

d’animals domèstics, piscines de plàstic, etc. 

2. Buidar dos cops a la setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els 

safareigs i les basses petites. 

3. Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos. 
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4. Evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapar 

els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra. 

5. Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves de mosquit. 

 

Per a més informació podeu consultar els webs: www.mediambient.gencat.net  i 

www.gencat.net/salut  

 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 6 

 

En aquesta sisena edició del Cuidem Lloret!, parlarem dels actes de la Setmana de la 

Mobilitat Sostenible i Segura i de la Setmana Lloret Natura 2008. 

 

(imatges de la presentació) Sota el lema “Aire net per a tothom” i amb la intenció de 

promocionar una vila ambientalment més sostenible, l’Ajuntament de Lloret de Mar va 

elaborar, un any més, un conjunt d’activitats entorn a la necessitat d’aplicar una nova 

mobilitat urbana en el municipi, donant preferència a l’ús dels transports alternatius 

enfront del vehicle privat. Per aquest motiu, es va habilitar un carril bici que va recórrer 

el passeig marítim, l’avinguda Just Marlés i l’avinguda del Rieral, pel qual 

representants municipals, escolars i ciutadans van passejar. Coincidint amb la jornada 

escolar diària es van realitzar activitats com el “Jo aparco bé quan vaig a l’escola”, 

consistent en la disposició gratuïta dels pàrquings municipals, a més de l’establiment 

de parcs d’educació viària i els desplaçaments segurs en grup, gestionat per la Policia 

Local i la Secció d’Educació. A través d’aquestes activitats els alumnes van aprendre a 

desplaçar-se amb seguretat. 

 

Així mateix, els experts van tenir un paper important en aquesta Setmana Lloret 

Natura. Des del consistori es va organitzar un cicle de taules rodones on Francesc 

Mauri amb “El canvi climàtic: què podem fer des de casa”; Ole Thorson amb la 

“Mobilitat sostenible a Lloret de Mar”; i Jordi Cabañas amb el “Bicing: l’experiència de 

Barcelona”, van transmetre la seva visió sobre el tema als assistents. La setmana va 

incloure també la jornada tècnica de “Municipis gironins contra el canvi climàtic” on 

regidors, experts i tècnics dels municipis gironins van posar de manifest la voluntat i el 

potencial de reduir l’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle. 

 

Molta participació i menys deixalles va ser el resultat del IV Dia del Mar on 86 

submarinistes van participar en la neteja del fons marí, treient uns 150 quilos de 

http://www.mediambient.gencat.net/
http://www.gencat.net/salut
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residus. Diverses activitats van completar la programació, totes elles pensades per 

realitzar en família, com la gimcana Descobreix Lloret Natura, on petits i grans van 

poder gaudir d’inflables, un circuit amb bicicleta, una tirolina que creuava la platja de 

sa Caleta i proves múltiples que van mantenir l’afluència constant de participants.  

 

La setmana va concloure amb la Pedalada contra el canvi climàtic, una sortida que va 

aplegar més de 150 persones que van recórrer l’itinerari dels carrils bici existents. Com 

a darrera activitat adreçada a tota la població i que ja és un referent popular, es va 

celebrar la 27a Marxa Popular de les Platges, organitzada pel Xino-Xano. La caminada 

va permetre gaudir dels paratges emblemàtics i els indrets més recòndits de la vila. 

 

Tota aquesta programació ha volgut ser un pas més en pro d’un canvi d’hàbits, així 

com també per la conscienciació sobre la necessitat d’una nova mobilitat urbana.  

 

(llistat que va passant) 

Ha estat possible gràcies a la col·laboració de: 

 

ARES espais lúdics 

Associació de Comerciants Lloret 

Autocars PUJOL 

ATM, Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona 

BACC, Bicicleta Club de Catalunya 

CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo 

Carmona e Hijos 

Centre Excursionista Lloret 

Centre Immersió Club Tennis Canyelles 

CILMA, Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 

de Girona 

Club CAS Lloret 

Club Ciclista Lloret 

Club de rem Sant Elm 

Club de rem Sant Romà 

Consell Comarcal de la Selva 

Consorci del Transport Sanitari Regió Girona 

DEPLAN 

Diputació de Girona 
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Diving Sa Caleta 

Dofi Jet Boats 

Escola Taller la Selva V  

ITV Blanes 

La Caixa 

Lloret Activa - Parc Aventura 

Locomoción 

Plataforma per la Pau Lloret 

Proactiva Serveis Aquàtics 

Servei de platges de la Policia Local 

VAMMA, Voluntariat de l'Alt Maresme de Medi Ambient 

Voluntaris de Protecció Civil 

Voluntaris del Casal del Jubilat 

Xino-Xano 

 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 7 

 

En el setè programa del Cuidem Lloret!, farem menció de la campanya cívica duta a 

terme al barri del Molí. Aquest barri també és casa teva. Cuida’l! és el lema de la 

campanya informativa de comunicació endegada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, 

que té com a objectiu fomentar els valors de convivència a l’espai urbà a fi de 

representar un àmbit de civisme, bon veïnatge, participació i respecte amb el medi que 

ens envolta, tant urbà com natural.  

 

A continuació, farem un breu repàs a les actuacions dutes a terme en relació al 

manteniment de les vies i espais públics. Si anem al barri del Molí, Mas Vilà i Can 

Ribalaigua podrem observar la col·locació de cartells informatius fruit de la campanya 

cívica que s’han començat a instal·lar en aquests barris. Sense anar més lluny, a 

l’avinguda de Vidreres hi trobem una d’elles (cartell). Papers a la via pública, 

contenidors guixats, passos de vianants bruts de xiclets són alguns dels 

comportaments incívics que malmeten la imatge de les nostres espais públics. El 

carrer Pau Arpí, el parc de Can Ribalaigua són també alguns d’aquests espais en què 

dia darrera dia els serveis de neteja i manteniment treballen per la cura de tot el que 

ens envolta: gronxadors bruts, grafits a les parets, contenidors malmesos, entre 

d’altres.  
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Des del mes de novembre, també participen en la campanya de civisme, els auxiliars 

de protecció de l’entorn, fent un seguiment diari i ajudant a minimitzar comportaments 

incívics. 

 

El mal ús del mobiliari urbà, les pintades a les parets, els excrements d’animals als 

carrers, entre d’altres accinos incíviques, provoquen el deteriorament del medi urbà i 

duen a la contaminació visual.  

 

Tanmateix, és molt important fer un bon ús del material urbà, com és, per exemple, les 

papereres expenedores de bosses per a recollir els excrements d’animals, col·locats 

per facilitar a totes aquelles persones que tenen mascotes. Es demana un ús 

responsable de les bosses de plàstic i de no utilitzar-ho per guardar aliments pel nostre 

consum. 

 

Un objectiu, fer de l’espai públic un entorn de qualitat i de gaudi per els nostres 

ciutadans i ciutadanes.  Un espai comú de qualitat. Lloret de Mar treballa cada dia més 

pel foment del civisme, amb la voluntat de trobar un consens respecte a un concepte 

de civisme que sigui compartit per a tothom i adaptat a la realitat d’una societat 

multicultural. 

 

Cuida el mobiliari urbà 

Evita els sorolls molestos 

Respecta els parcs i jardins  

Recull els excrements de la teva mascota 

Mantingues el carrer net 

Modera la velocitat quan circulis 

Estaciona en zones autoritzades. 

 

A través d’aquestes actuacions, es pretén aconseguir que les conductes i actituds de 

les persones que són la nostra Vila, s’adeqüin als estàndards mínims de convivència 

amb l’objectiu de garantir un bon de civisme i millorar, en conseqüència, la qualitat de 

vida a l’espai públic.  

 

Per altra banda, no podem deixar de mencionar les tasques realitzades en favor de la 

neteja de les platges i el litoral lloretenc malmès pel temporal del passat 26 de 

desembre. Fins a dia d’avui, els serveis de manteniment i neteja de platges no han 
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parat de treure les restes emportades pel temporal que han afectat, la badia de Lloret, 

la platja de Sta. Cristina i, sobretot, el port de Canyelles. 

 

Tots tenim la obligació de contribuir a mantenir net i endreçat el nostre entorn no 

realitzant determinats comportaments incívics. 

 

Tots tenim el dret d’utilitzar els espais públics del municipi, serveis, instal·lacions i 

mobiliari urbà, perquè Lloret és de tots.  

 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 8 

 

En aquest nou programa del Cuidem Lloret! centrarem el nostre reportatge en la nova 

deixalleria de Lloret de Mar. Explicarem com funciona, qui s’hi pot dirigir i quins són els 

serveis que s’ofereixen des d’aquest nou equipament. Un equipament modern i de 

servei àgil per fomentar-ne l’ús entre veïns i empreses. 

 

La nova deixalleria, situada al barri de Can Ribalaigua, ha tingut un cost total de 

475.000 €, dels quals aproximadament uns 320.000 han estat subvencionats per 

l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat.  

Fa aproximadament 3.000 metres quadrats amb un potencial d’usuaris que podria 

arribar a 30.000-70.000 habitants.  

 

Aquesta instal·lació ofereix major capacitat de dipòsit i de classificació, així com més 

serveis que han de facilitar l’aportació dels residus i garantir una correcta gestió 

d’aquells que no poden ser valoritzats. D’aquesta manera s’assoliran cotes més altes 

de recollida selectiva i es reduiran els residus que es destinen als dipòsits controlats. 

 

La deixalleria disposa de dos vials a diferents alçades: un per a la circulació d’usuaris, 

a la part superior, que permet fer més fàcil la descàrrega dels residus, ja sigui 

voluminosos, ferralla, restes de poda, fusta, pneumàtics, plàstics, runes, cartró, vidre 

pla o porexpan; i un altre d’específic, a la part inferior, per on el camió retira els 

contenidors i els transporta al gestor pertinent. 

 

La instal·lació està equipada amb una caseta de recepció i oficines on els usuaris  

poden passar a fer-se el carnet a fi de controlar i agilitzar l’ús de la deixalleria. Així 
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mateix gaudeix d’un espai tancat i ventilat per a residus especials. Hi podrem trobar 

contenidors per a pintures, bombetes, dissolvents, pesticides, radiografies, bacteris, 

àcids, oli de motor, ferralla electrònica, envasos contaminants buits, entre d’altres. A 

més, hi trobarem una zona coberta per emmagatzemar materials voluminosos amb 

possibilitat de fer-ne el desballestament i una bàscula que controla el pes de les 

deixalles. 

 

El servei és gratuït per a les persones particulars, mentre que per als comerços, 

oficines, serveis i petites indústries, el servei és gratuït fins a un determinat volum, 

variable en funció del tipus de residu.  

 

Aquest nou servei és una aposta per projectes de futur orientats a la millora dels 

serveis a la ciutadania, a oferir serveis de proximitat als veïns i a unes infraestructures 

que contribueixin a una millor gestió dels residus i a un futur més sostenible del nostre 

municipi.  

 

 

CLIP CUIDEM LLORET 9! 

 

En aquesta novena edició del programa Cuidem Lloret hem centrat el nostre 

reportatge en l’esport i les seves infraestructures, ressaltant la importància que tenen 

per Lloret de Mar i el seu reconeixement i certificació com a Vila Esportiva.  És 

constant i molt important ell treball i l’esforç que s’ha de realitzar pel manteniment i 

millora dels equipaments esportius per tal d’acollir esdeveniments d’abast nacional i 

internacional.  Es fa, però, amb un objectiu clar: seguir consolidant la marca esportiva 

de Lloret, amb la que tothom, esportistes, visitants, turistes, lloretencs i lloretenques, 

vegin en Lloret una destinació idònia per a la pràctica de qualsevol activitat esportiva, 

ja sigui en els seus equipaments esportius o en l’entorn natural que ens distingueix. 

 

En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’estan duen a terme un seguit d’actuacions per 

adequar i en algun cas ampliar tots els equipaments esportius que conformen el 

conjunt de la Vila Esportiva. En aquesta ocasió, Ivan Tibau, regidor d’Esports ens 

explica les actuacions que s’estan duent a terme per tal d’oferir un millor servei a tots 

els usuaris.  

 

 1ª intervenció Ivan parlant de les pistes d’atletisme 

-5 segons de música amb imatges- 
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També s’ha iniciat el projecte del canvi de teulada del pavelló municipal d’esports. 

 

 2ª intervenció  Ivan 

-5 segons de música amb imatges- 

 

Altrament, també s’estan duent a terme tasques de remodelació de la carpa Pere 

Torrent on es pretén adequar la pista. 

 

 3ª intervenció Ivan 

 

A finals d’estiu és el temps que es preveu per la finalització d’aquestes actuacions, que 

continuaran donant un servei de qualitat als seus usuaris esportistes i reafirmant a 

Lloret de Mar com a referent esportiu.  

 

 

CLIP CUIDEM LLORET! 10 

 

En aquesta desena edició del “Cuidem Lloret!”, enfocarem el nostre programa cap a la 

problemàtica que representa la congestió de les xarxes viàries, sobretot en els trams 

urbans; així com també la preocupació pels temes ambientals que incideixen 

directament en el nostre municipi i en la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest fet fa 

que en aquesta ocasió la mobilitat sigui el fil conductor d’aquest espai, en què es 

tractarà la prioritat que, des de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Lloret de 

Mar, se li dóna mitjançant nombrosos projectes i actuacions. 

 

Primerament, i atenent a la necessitat de facilitar la mobilitat urbana al municipi, s’ha 

construït la rotonda al parc de Can Xardó –ja en ús però en procés de finalització–, 

que pretén funcionar com a connector entre el nucli antic i els barris de nova creació a 

la vila. Aquesta zona té l’objectiu d’esdevenir també un pulmó verd de referència i cal 

tenir en compte la present construcció del Teatre Municipal i el casino. Així mateix, 

s’han iniciat les primeres tasques per a la creació de la rotonda que es farà a l’alçada 

de l’hotel Eugènia que permetrà més fluïdesa de trànsit i circulació.  

 

Per altra banda, Lloret de Mar compta amb una xarxa de carrils bici de 4 km de 

longitud al barri del Rieral i Fenals als quals s’hi ha afegit el tram de les Alegries. 

Recentment, s’ha finalitzat el tram de carril bici de Santa Clotilde que ha suposat un 

cost de 89.000 euros. Cal destacar també els 900 m amb què s’ampliarà aquesta 
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xarxa amb la inclusió del carril esport de doble circulació que es crearà en el 

desenvolupament del projecte de pacificació i ordenació de la façana marítima. Sens 

dubte, serà un espai guanyat al cotxe que ens permetrà gaudir del meravellós entorn 

del passeig marítim. 

 

En el marc de la creació de nous carrils bici –i amb l’objectiu de potenciar l’ús d’aquest 

mitjà de transport saludable com a alternativa al vehicle privat per fomentar, d’aquesta 

manera, la mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient–, en els últims 

mesos s’han dotat d’aparcaments per a bicicletes diferents instal·lacions d’arreu de la 

localitat. Així, podem trobar aparcabicis a les instal·lacions esportives, a les 

dependències municipals, als centres docents del municipi i a les platges de Lloret. 

Darrerament, també el nou Parc d’Educació Viària del Molí ja en disposa, cosa que  

permet i facilita l’ús i l'aparcament de la bicicleta als seus usuaris. Accedir a les zones 

de més atractiu, interès i concurrència del municipi és cada vegada més fàcil amb un 

mitjà de mobilitat sostenible com és la bicicleta.  

 

Paral·lelament a aquestes actuacions dutes a terme pel consistori, Lloret de Mar està 

marcat per l’important nombre d’obres en carrers que s’estan fent amb el finançament 

del FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local) que, sota un calendari d’execució marcat per 

finals de 2009, impliquen la remodelació exhaustiva pel que fa a asfalt, serveis i 

voreres, creant així un entorn de pas i circulació més ampli i més segur, tant per a 

vianants com per a vehicles. Aquest és el cas dels carrers Marina i Poeta Carner, 

Calafats, Pintor Huguet, Girona, Sènia de Rabic i Puerto Rico. A les obres engegades 

aviat se’ls sumaran les d’altres carrers tan cèntrics com el Sant Josep i el carrer Josep 

Lluhí. 

 

Durant les darreres setmanes, la ciutadania ha pogut observar, al llarg de l’avinguda 

Vila de Blanes i Tossa, les banderoles i lones pertanyents a la campanya de reflexió 

endegada des del consistori que, sota l’eslògan “De carretera a carrer”, té per objectiu 

convidar els veïns i veïnes a reflexionar i a veure com l’antiga carretera va passant a 

ser un carrer més de la trama urbana a causa del creixement urbanístic que enllaça els 

diferents barris amb el nucli antic. Amb les obres que s’estan fent i les que 

s’inauguraran properament del Parc de Can Xardó, el teatre i el nou casino, aquesta 

via esdevindrà un nou eix vertebrador de la centralitat del municipi ja que les noves 

voreres i rotondes facilitaran el pas dels veïns i veïnes.  
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Des de la Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament s’informa la ciutadania de la 

possibilitat de consultar la pàgina específica de la Secció on es pot trobar informació 

sobre totes les actuacions que es duen a terme així com també consultar tot allò 

referent a transports, taxis, pàrquings municipals entre d’altres projectes 

desenvolupats pel consistori. 
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Annex 5. Cartells de la campanya cívica  

 

Calendari itinerari campanya cívica: 

“Aquest barri també és casa teva” 

Barri Inici Final 

Molí, Mas Vilà, Can 

Ribalaigua 

12/08 4/09 

Rieral 5/09 9/09 

Can Sabata 10/09 2/10 

Fenals 3/10 7/10 

Can Carbó, Mas Baell 8/10 12/10 

Can Ballell 1/10 5/11 

Casc Antic 6/11 10/11 
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Annex 6. Fulletó informatiu 
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Annex 7. Web municipal. Espai dedicat al civisme 
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Annex 8. Lloret Informació. Butlletí Municipal d’Informació Ciutadana. 58 
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