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

L’Ajuntament dels Infants de Lloret de Mar s’ha reunit per segona vegada el dilluns 19
de març de 15 h a 16.45 h a la Sala de Plens. Per començar, hem fet un joc de
coneixença per recordar el nom de tots i totes.
En aquesta trobada hem comptat amb la participació de Carles Gil, el Cap de Parcs i
Jardins de l’Ajuntament de Lloret que ens ha ajudat a reflexionar sobre les zones verdes
del municipi.
Ens hem assegut en rotllana i els regidors i regidores han explicat la seva visió sobre
els espais verds de Lloret i zones que caldria millorar amb més enjardinament. Per
il·lustrat les explicacions, molts d’ells han portat fotografies. Tota la documentació s’ha
penjat a la paret, damunt d’un plànol del poble que ens ha ajudat a ubicar els diferents
espais. Amb el programa “Google Earth” també s’han pogut observar algunes zones
amb més detall.
A continuació s’expliquen les aportacions de l’Ajuntament dels Infants sobre les zones
verdes de Lloret i les reflexions del tècnic de jardineria al respecte. S’han classificat les
observacions i propostes dels nens i nenes en aquelles que tenen a veure en
manteniment de l’espai (arreglar herba, tanques, etc.) i en altres que parlen de
transformació de la zona verda.

TRANSFORMACIÓ DE ZONES VERDES
-

Millorar la zona de l’escola Pere Torrent, a l’entrada dels mestres. El carrer està
molt brut i deixat. El tècnic explica que hi ha previst millorar la urbanització d’aquella
zona en breu amb la construcció d’un equipament esportiu de jocs de pilota (tenis,
pàdel, squash). El dipòsit de vehicles es traslladarà al costat de la comissaria de la
policia local.

-

Millora el camí de sorra del Rieral que puja al Turó d’en Buc. Les representants
de l’escola Pere Torrent han observat que és un camí molt concorregut per
esportistes i proposen millorar-lo amb més verd i elements de gimnàstica / salut. Al
costat del camí hi ha un solar municipal buit on està previst construir un equipament
en un futur (es podria millorar l’enjardinament del solar mentre no s’urbanitza).

-

Turó d’en Buc. Millorar l’enjardinament.
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-

Parc de l’Olympic. Es proposa tapar la piscina que ara no s’utilitza i relacionar
aquest espai amb el parc infantil que hi ha al costat. Col·locar taules de pícnic i
papereres. És un espai amb moltes possibilitats perquè connecta amb tres escoles
i amb la piscina municipal. El tècnic explica que està previst instal·lar jocs d’aigua en
el marc dels Pressupostos Participats.

-

Millorar l’enjardinament de la placeta Washington de Fenals. El tècnic explica
que ara s’iniciaran les obres en el marc dels Pressupostos Participats.

-

Plaça Pere Torrent. L’Ajuntament dels Infants proposa que hi hagi més ombra i més
verd, col·locar jardineres grans per posar arbres (tenint en compte que a sota hi ha
un pàrquing). Pregunten per les grades que no s’utilitzen. El tècnic explica que s’està
treballant amb un projecte de millora de la plaça.

-

Plaça del Periquito. L’Ajuntament dels Infants explica que es van retirar uns jocs
infantils per les queixes d’una veïna. Al parterre dels jocs infantils hi ha una zona
verda que proposen millorar i unir els quatre parterres en un únic espai. El tècnic
explica que és una zona amb diferents usos i això produeix algun conflicte de
convivència.

-

Plaça Repartidor de Sant Isidre. Plaça molt deixada que caldria millorar. Hi havia
elements esportius que van retirar pel seu mal ús.

-

Solars de davant la comissaria de policia. Es comenta que alguns solars són
privats. A un d’ells s’hi ubicarà el dipòsit de vehicles.
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MANTENIMENT DE ZONES VERDES
-

Millorar enjardinament d’algunes zones on hi ha herba gastada.

-

Parc de Can Ribalaigua. S’ha detectat un fanal amb mal estat (cablejat per fora).
També caldria arreglar la tanca de fusta i el pont.

-

Poda dels arbres. Els nens i nenes de les escoles Pere Torrent i Esteve Carles
expliquen que a les seves escoles hi ha poca zona d’ombra. En alguns casos hi ha
arbres però consideren que es poden massa i que fan poca ombra. Hi ha un debat
sobre la poda dels arbres. El tècnic explica que alguns arbres com les moreres (de
les escoles) o els pollancres (del carrer Oliva a tocar escola Esteve Carles) s’han de
podar força perquè fan un fruit que embruta el terra. El plantejament tècnic és canviar
alguns arbres vells per nous i fer conviure grans arbres amb arbres joves (amb troncs
estrets), el canvi s’ha de fer a poc a poc. A l’escola Esteve Carles (darrere la cuina)
s’han canviat alguns arbres.

-

Podar els arbustos de darrera l’escola Àngels Alemany. Es mostra una imatge
d’una morera molt podada i d’una renglera d’arbustos podats desiguals. Es proposa
igualar la poda.

-

Excrements de gossos. L’Ajuntament dels Infants explica que hi ha zones verdes
malmeses pel mal ús que fan algunes persones que no recullen els excrements dels
gossos.

Al final de la sessió, es proposa escollir un espai per treballar amb més profunditat.
Conjuntament es decideix treballar la zona del Turó d’en Buc i el camí del Rieral.
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Gràcies!!!!
Ens veiem aviat el 16 d’abril!
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