ASSEMBLEA ZONA EST
21 de març de 2017
SALA POLIVALENT - BIBLIOTECA
Hora: 19h
Participants a l’assemblea:
6 veïns i veïnes de la zona (concretament de Cala Canyelles). També hi van
assistir el regidor de Participació Ciutadana (sr. Josep Lluís Llirinós), el regidor
d’urbanitzacions (Joan Bernat), el regidor de manteniment municipal (sr.
Eduardo López), el regidor de Serveis Socials (sr. Antonio Lorente),
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 a la Zona Est. Explica l’estat del projecte
“millores al túnel de Ronda Europa” aprovat en els Pressupostos Participats de
2016. S’explica que es preveu executar el projecte aquesta primavera. S’ha
buscat una solució tècnica que consisteix en cobrir el túnel amb unes plaques
de zinc galvanitzat i il·luminar-lo amb leds.
En total es van presentar 13 propostes (10 a través de la plataforma online, 1
per instància i 2 en assemblea). Se’n prioritzen 3 per passar a la fase de
validació tècnica, econòmica i jurídica.

PROPOSTES ESCOLLIDES PER L’ASSEMBLEA
1. Millorar els accessos a les urbanització de Montgoda i Cala Canyelles
Descripció: Millorar i asfaltar els accessos a les urbanitzacions de Montgoda
i Cala Canyelles.
2. Pas de vianants per poder accedir a parada bus
Descripció: Pintar un pas de vianants (amb pintura vermella i rugosa) a
l’entrada del carrer Portugal (carretera fins el restaurant Trull), amb
l’objectiu de poder accedir a la parada de transport públic.
3. Parc infantil a plaça ronda Europa o zona verda plaça Nacions
Descripció: Construir un parc infantil preferentment a la plaça ronda Europa
o a la zona verda de la plaça de les Nacions amb carrer el Mònaco
(valorar la millor ubicació).

A banda de les 3 propostes seleccionades, es van presentar quatre propostes
més que s’expliquen a continuació:
-

Senyalització informativa vertical. Col·locar una senyal informativa de
direcció cap la urbanització Els Llorers. Lloc: Carretera GI-682 a l'entrada de
la urbanització Els Llorers.

-

Zona habilitada per a gossos. Crear una zona habilitada per a gossos a la
platja de cala canyelles, amb horari concret, per exemple, a última hora
de la tarda per no molestar els banyistes, ja que els cans també tenen dret
a un bany. Es podria habilitar una zona acotada i amb una font igual que a
les platges de Barcelona.

-

Font. Instal·lació d'una font en el parc que hi ha entre el carrer Nàpols i
Malta després de la forta pujada i part del camí de ronda.

-

Rotonda d'accés a la urbanització de Els llorers. Al mig de la GI-682 a
l'entrada de la urbanització Els Llorers; evitaria molts riscos i accidents.
No es porta a votació perquè es considera que sobrepassaria el pressupost
assignat a la zona. Clarificar de qui és competència.

-

Rotonda Urb. Cala Canyelles. Construir una rotonda a l’entrada de la
Urbanització Cala Canyelles, carretera GI-682.
No es porta a votació perquè es considera que sobrepassaria el pressupost
assignat a la zona. Clarificar de qui és competència.

-

Asfaltat del carrer Av. de les Arts. El temps i l'erosió han anat fent malbé el
carrer de terra que és adjacent a un terraplè i posa en perill la circulació de
vehicles.
No es porta a votació perquè es considera que sobrepassaria el pressupost
assignat a la zona.

-

Col·locació rètols informatius entrades urbanització Font de Sant Llorenç.
Col·locació de dos rètols informatius-indicadors a les entrades a la
urbanització Font de Sant Llorenç des de la carretera GI-682, punts Km.
14+300 i 14+610, en substitució dels col·locats per l’Entitat de Conservació,
que han estat requerits de retirada pel Servei Territorial de Carreteres de
Girona, perquè no compleixen les normatives.

-

Urbanització i asfaltat dels accessos a la urbanització La Llevantina.
Urbanització i asfaltat dels accessos tan des de la urbanització de la
Montgoda com des de la urbanització de Cala Canyelles, per solucionar els

greus problemes que representa arribar en vehicle als habitatges d'aquesta
urbanització.
-

Reposició del ferm del final del carrer Pops de la urbanització Solterra.
Reposició del ferm, amb formigó o aglomerat asfàltic, de la placeta del
cap de munt del carrer dels Pops de la nostra urbanització, malmès en gran
part per les reparacions d’enllumenat i servei d’aigües

-

Seguretat vial. Pintar línies contínues que divideixin la carretera (antic camí
de Tossa pujant la Montgoda) en dos carrils. D'aquesta manera els vehicles
tenen alguna referència per on circular en trams que ja han provocat varis
accidents amb morts incloses.

PROPOSTES PORTADES A VOTACIÓ A L’ASSEMBLEA (PER ORDRE DE VOTS)
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PROPOSTES
Parc infantil a plaça ronda Europa o zona verda plaça Nacions
Accessos urbanització
Pas de vianants per poder accedir a parada bus
Senyalització informativa vertical.
Zona habilitada per a gossos
Font
Rotonda d'accés a Urb. Els llorers
Rotonda Urb. Cala Canyelles
Col·locació rètols informatius entrades urbanització Font de Sant
Llorenç
Asfaltat del carrer Av. de les Arts
Urbanització i asfaltat accessos Urbanització LA Llevantina
Reposició del ferm del final del carrer Pops de la Urbanització
Solterra
Seguretat vial

Lloret de Mar, 21 de març de 2017
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