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

L’Ajuntament dels Infants de Lloret de Mar s’ha reunit per tercera vegada el dilluns 16
d’abril de 15h a 16.45 h. En aquesta ocasió ens hem trobat a la Plaça Domènech i Moner
per iniciar un recorregut participatiu per la zona (Av. Josep Pla, Turó d’en Buch i la
mateixa plaça).
Per començar la trobada vam fer un joc de coneixença per coneixe’ns cada vegada
millor.
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. Com a material de suport, ens han proporcionat dos plànols (un de la plaça
i un de l’avinguda Josep Pla).
Hem començat el recorregut participatiu per l’avinguda Josep Pla i hem identificat
millores:
-

Netejar els grafits de l’estació transformadora.

-

Valorar l’ús de les quatre pistes de petanca. L’Ajuntament dels Infants pensem
que aquestes pistes no s’utilitzen i potser es podria valorar de treure’n dues.
Tanmateix, proposem millorar aquest espai:
o Més ombra (plantar arbres que donin ombra a les pistes i als bancs)
o Millorar l’enjardinament del talús amb plantes/arbustos similars als que
hi ha plantats a la zona del teatre municipal.
o Col·locar alguns elements per a fer estiraments. Haurien de ser
elements de materials naturals integrats a l’entorn.

-

Ens preguntem pels arbustos podats al talús que hi ha al costat de les escales
de pujar al Turó d’en Buch. El cap de jardineria ens explica que són Alocs (un
arbust autòcton de zones de riera que es vol recuperar). Ho trobem molt
interessant.

-

Parc infantil. Acabem el primer tram del recorregut al parc infantil i identifiquem
que falta manteniment, sobretot a les cordes. També pensem que cal mantenir
nets els lavabos públics.
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Continuem el recorregut pujant al Turó d’en Buch. Alguns de nosaltres hem treballat
millores de la zona amb els companys de l’escola.
Acabem a la Plaça Domènech i Moner per reflexionar sobre l’espai i fer propostes que
hem escrit en el plànol que adjuntem.
-

En general pensem que la plaça ha de ser un espai de continuïtat del bosc, la
natura que entra a la ciutat. Per això proposem fer-hi actuacions de caire natural,
integrades a l’entorn. Sobretot tenint en compte que hi haurà una pista
multiesportiva per jugar a futbol i a bàsquet.

-

Volem espais d’ombra i zona de descans (aprofitant els pins). En aquesta zona
també proposem elements per fer estiraments de fusta (pensem que és el millor
lloc perquè té més intimitat)

-

Creiem que s’ha de mantenir l’espai lliure amb els arbres ja que hi juguen molts
nens quan surten de l’escola.

-

Connectar la plaça amb el carril bici i posar aparcaments de bicicleta de fusta.

-

Donar més visibilitat a l’escultura i placa informativa de l’entrada de la plaça i
enjardinar-la.

-

Enjardinar els talussos que es faran darrera la pista multiesportiva amb arbustos
autòctons i plantes aromàtiques.

-

Ens ha agradat conèixer els alocs i proposem fer cartells informatius sobre
aquesta planta per donar-la a conèixer.
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Integrar vegetació
amb el bosc

Arbustos autòctons i
plantes aromàtiques
Millorar zona de l’escultura:
placa informativa i
enjardinament

Arreglar la font

Aparcaments de
bicis de fusta

Millorar cartellera
Connectar amb carril
bici i arreglar baixada
de ciment

Mantenir l’espai
lliure
Zona dels pins: soques
com elements
d’estiraments, bancs,
enjardinar.
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Què us proposem fer per a la propera trobada de l’Ajuntament dels Infants:
1. Complementar amb els vostres companys i companyes l’anàlisi que hem fet de la
Plaça Domènech i Moner. Si teniu més idees, apunteu-les i les comentarem.
2. Pensar en com podríem fer un cartell informatiu sobre els ALOCS: què són, on
els podem trobar, etc. (si voleu tenir més pistes podeu consultar l’article:
http://www.raco.cat/index.php/Atzavara/article/viewFile/69879/96843).

Ens veiem el dilluns 14 de maig a la Sala de Plens!
Recordeu que podeu veure el resum de les sessions de l’Ajuntament dels Infants
a https://www.civiciti.com/es/lloretdemar/proposals/project/663
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