ASSEMBLEA CAN SABATA
13 de març de 2017
CENTRE CÍVIC CAN SABATA
Hora: 19.30 h
Participants a l’assemblea: 6 veïns i veïnes del barri, regidor de Barri (sr. Joan
Bernat), regidor de Participació Ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós), regidor de
Ciutadans (sr. Jorge Hernández), tècnica de participació ciutadana i tècnica
externa.

Resum:
El Regidor de Participació Ciutadana presenta el projecte dels Pressupostos
Participats i recorda l’import destinat al barri de Can Sabata. A continuació,
una de les veïnes explica les propostes presentades online i altres propostes ja
escrites pels veïns. S’obre un debat i finalment s’escullen 5 propostes prioritàries
per al barri que passaran a la fase de validació tècnica, econòmica i jurídica.

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA

1. Pista poliesportiva a la zona de l’estany
Descripció: Construir una pista poliesportiva a la zona de l’estany de tal
manera que els nens/nenes puguin jugar adequadament.

2. Parc inclusiu
Descripció: Adequar i ampliar el parc infantil actual amb elements de joc
inclusius adaptat a les persones amb diversitat funcional. Es considera que
aquesta zona és un espai privilegiat per fer un parc d'aquestes
característiques. Això permetria compartir l’espai amb diferents col·lectius
(gent gran, adults, infants, persones amb diversitat funcional,...). Es planteja
el dubte de si cal treure l'estany per ampliar el parc.

3. Font ornamental a l’actual estany
Descripció: Arranjar la zona on actualment hi ha l’estany i ubicar-hi una font
ornamental i zona de descans amb bancs. Aquesta proposta podria ser
complementària amb la proposta 2.

4. Fer accessible el passatge de davant del centre cívic de Can Sabata
Descripció: Fer accessible el tram entre l’avinguda del Camí de
l'Àngel/carretera avinguda de Blanes i l’avinguda del Rieral, en especial
atenció el costat de l'avinguda del camí de l'Àngel. Aquest tram no està
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

5. Carril bici
Descripció: Millorar el carril bici de davant les pistes d’atletisme i definir un
carril de vianants compartit amb el de bicicletes. S’observa que el carril bici
està contínuament ocupat per vianants i hi ha risc d’atropellament.

A banda de les 5 propostes seleccionades per l’assemblea per ser valorades
en la fase de validació tècnica, es deixa constància de dues propostes
entrades però que no van tenir el suport de l’assemblea en no ser pertinents en
uns pressupostos participats:
-

Dissenyar una campanya de civisme per conscienciar els veïns i veïnes
sobre els excrements de gossos a les voreres i carrers.

-

Asfaltar el pas de vianants que va de les pistes d’atletisme al carril bici
cap al carrer Ramon Llull, quan plou s’emplena de basses i fang i es fa
difícil el pas de les persones.

Lloret de Mar, 13 de març de 2017

