RESUM DE LA PRIMERA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT DELS INFANTS DE
LLORET 2018

El dilluns 19 de febrer s’ha constituït l’Ajuntament dels Infants de Lloret de Mar 2018.
Els 14 representants de les escoles de Lloret s’han reunit amb l’Alcalde Jaume Dulsat i
el Regidor de Participació Ciutadana Josep Lluís Llirinós a la Sala de Plens per
debatre i escollir el tema a treballar enguany.
A la primera part de la trobada, els nens i nenes s’han presentat i han explicat què
esperen de l’Ajuntament dels Infants i perquè els agrada ser regidors/es. La periodista
de Nova Ràdio Lloret els ha entrevistat. S’ha projectat el vídeo dels 10 anys de
l’Ajuntament dels Infants.
Posteriorment, els nens i nenes han explicat una trentena de propostes treballades
a l’aula i una dinamitzadora les ha escrit en un paper gran per poder-les visualitzar.
L’Alcalde les ha comentat una per una i felicita els regidors i regidores per les seves
aportacions.
Al final de la sessió, l’Alcalde fa entrega de carnets de regidor i regidora als nens i
nenes de l’Ajuntament dels Infants.

Propostes de l’Ajuntament dels Infants per millorar Lloret de Mar i resposta de
l’Alcalde.

ZONES VERDES I ENJARDINAMENT
-

-

Més zones verdes. Es troba a faltar vegetació, arbres, etc. a determinades zones
de Lloret (places dures). L’Alcalde troba que és molt bona idea i explica que en el
pressupost 2018 es destinaran 180.000 euros per millorar enjardinament de zones
de Lloret.
Parc amb taules de pic nic. N’hi ha a algunes zones però se’n podrien posar
més.
Col·locar plaques informatives dels arbres a parcs de Lloret.
Millorar el sistema de poda d’arbres (alguns arbres es poden massa i no fan
ombra, altres es poden poc, etc)

MOBILITAT
-

-

Autobús escolar. Al mes de juliol entrarà en funcionament un nou servei de
transport públic i probablement es millorarà el transport escolar.
Pàrquing per a bicicletes. Es considera que n’hi ha suficient però l’Alcalde
demana als nens que si en troben a faltar a llocs concrets que facin la demanda.
“Bicing”. El cost per fer-ho és molt car, funciona a ciutats més grans. L’orografia
de Lloret ho dificulta.
Bicis de lloguer. Ja n’hi ha, però és una iniciativa privada, l’Ajuntament no hi pot
fer res.
Millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Es comenta que
el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible té en compte aquest fet i que està previst
millorar l’accessibilitat de voreres de Lloret en tres fases diferents.
Estudi per a construir més carrils bici. L’estudi ja està fet.
Semàfors per a persones invidents. L’Alcalde s’anota la proposta i es revisarà.
Il·luminar passos de vianants a la nit. L’Alcalde s’anota si es pot fer.
Bús turístic al centre de Lloret. És possible que hi ha el carrilet turístic.

ANIMALS DE COMPANYIA
-

-

Centre per animals de companyia. S’explica que n’hi ha un a Tossa de Mar i a
Lloret no es considera necessari.
Piscina per a gossos. Una nova ordenança aprovada pel Ple regula que els
gossos es puguin banyar a una zona habilitada de la platja de Fenals.
Espai “agility” per gossos i pipicans. Lloret disposa de tres espais agility per a
gossos (Can Ribalaigua, Fenals i zona darrere Monterrey). És important que es
recullin els excrements de gossos, és un tema de civisme.
Campanyes per a la recollida d’excrements de gossos. Ja es fan campanyes,
és un problema d’educació i civisme.
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EDUCACIÓ I LLEURE
-

-

Banc del temps i Espai Puntet per a infants de 8 a 12 anys. Actualment hi ha el
Banc del Temps però per adults, es veu complicat fer un banc del temps per a
infants.
Inflables al mar. És una iniciativa privada, l’Ajuntament facilitaria que es posessin.
Discoteca per a infants de 8 a 12 anys. No es considera que hi hagi d’haver una
discoteca per a nens i nenes, de totes maneres hauria de ser privat.
Teatre al carrer. S’explica que es fan actuacions teatrals al carrer a l’estiu.
Bibliobús. No es veu prioritari fer-ho, actualment hi ha el servei de Biblioplatja que
funciona molt bé.
Skatepark. Abans de finalitzar el 2018 es preveu millorar l’skatepark de davant
l’escola Pompeu Fabra.
Més festes per a nens als barris. Es considera que es fan moltes festes als
barris, potser caldria fer una festa infantil per tot Lloret.
Conservatori de Dansa. Molt bona idea però difícil de dur a terme. Es proposa
introduir activitats de dansa al Pla Educatiu d’Entorn.
Pista multiesportiva. Hi ha dues pistes a punt de ser construïdes, una al Rieral i
una a Puigventós.

INCLUSIÓ SOCIAL
-

Escola d’educació especial. S’explica que a Blanes hi ha l’escola Ventijol que
dona servei a diferents municipis de la zona entre els quals Lloret. Tot i això
l’Alcalde comparteix que caldria ampliar-ho.

-

Menjador social. S’explica que a Lloret hi ha el Centre de Distribució d’Aliments. A
Lloret no hi ha ningú que dormi al carrer.

-

Conèixer els pobles amb els que Lloret està agermanat i fer trobades
esportives entre escoles. Es comenta que ja es fan activitats per exemple a
través de Casa Cúllar. L’Alcalde anima els nens i nenes a fer trobades esportives
entre escoles de Lloret i de pobles agermanats.

-

Activitats intergeneracionals entre escoles i centre sociosanitari. Es considera
molt bona proposta però es veu complicat fer-ho en edat escolar. Hi ha projecte
Aprenentatge Servei als Instituts que treballen en aquesta línia.

RECICLATGE I ALTRES
-

Màquina de devolució d’ampolles. S’estudiarà la seva col·locació tenint en
compte que va ser una proposta de l’Ajuntament dels Infants 2017.
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-

Lavabos públics. Els nens demanen més lavabos públics i millorar el
manteniment dels existents. L’Alcalde explica la dificultat de mantenir nets els
lavabos públics i el mal ús que se’n fa.

-

Aplicació mòbil per conèixer novetats de Lloret i poder contactar amb la
policia. S’explica que existeix l’APP Lloret Smart que té aquestes funcions i altres.

A partir de les aportacions i demandes dels infants, l’Alcalde pren la paraula i s’obra un
debat entre tots per escollir el tema a treballar en la desena edició de l’Ajuntament dels
Infants.
L’Alcalde proposa a l’Ajuntament dels Infants fer un estudi dels noms d’alguns carrers
de Lloret que parlin de persones rellevants i escriure una biografia-placa d’alguns
d’ells.

Després de repassar les propostes
l’Ajuntament dels Infants 2018 treballi:

presentades,

s’acorda

que

Estudi sobre les zones verdes de Lloret de Mar:
- quines zones caldria enjardinar, quines caldria millorar l’enjardinament
actual
- col·locació de plaques identificatives als arbres i arbustos més significatius
de Lloret amb informació bàsica i identificació digital

ULL!!
Propera trobada: dilluns 19 de març
Què hem de fer?
-

Explicar el tema escollit als nostres companys
Fer fotografia a zones de Lloret que caldria millorar l’enjardinament

Gràcies!!!!
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Ens veiem aviat!
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