Informe de la 1a sessió de l’Ajuntament dels Infants de Lloret
de Mar.
14 de febrer de 2011

La primera sessió de l’Ajuntament dels Infants es va celebrar el dilluns 14 de febrer de
15.00 a 16.45 a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Hi van assistir els 13 membres de
l’Ajuntament dels Infants: Laura Salomé, Thaimy Bello, Musa Turai, Aitana Vedovell,
Leticia Mesquita, Salma Alaniz, Carla Pérez, Laura Guerra, Darío López, Judith
Mordoh, Laura Garcia, Paula Calveras i Júlia Juanes.

L’Ajuntament dels Infants es va reunir amb l’alcalde, el regidor de Participació
Ciutadana, la regidora d’Educació i la regidora de Promoció Cultural per debatre sobre
Lloret. La sessió va comptar amb el suport de la tècnica de participació ciutadana, la
tècnica d’ensenyament, la tècnica del Pla Educatiu d’Entorn i la dinamitzadora del
projecte.

Es va entregar una carpeta i un breu dossier als representants; en el dossier hi havia
l’esquema de la sessió, un espai per escriure comentaris, la llista dels representants
de l’Ajuntament dels Infants i el calendari de les sessions. A cada sessió s’entregarà
un dossier d’aquestes característiques als representants.

Cal tenir en compte que durant unes setmanes, els nens i nenes de 5è de primària van
fer campanya electoral per escollir el representant de l’Ajuntament dels Infants van fer
propostes per millorar Lloret i van pensar preguntes per fer a l’alcalde.

EL DEBAT

Els 13 nens i nenes es van asseure en rotllana juntament amb l’alcalde i els regidors.
La regidora d’Educació va prendre el paper de dinamitzadora. Es va fer una ronda de
presentacions ja que la majoria de nens i nenes no es coneixien. Posteriorment va
començar el debat on els nens explicaven als polítics les seves reflexions i propostes
sobre Lloret i feien les preguntes a l’alcalde.

El debat va ser molt enriquidor i es valora molt positivament. Tots els infants van poder
expressar les seves idees, tot i que hi havia alguns nens que tenien més facilitat que
altres per parlar. Alguns representants portaven les idees i propostes treballades a
l’aula escrites en un full, d’altres les deien de memòria. Alhora alguns representants
prenien nota dels comentaris en una llibreta del projecte o en el dossier de la sessió.
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A continuació es presenta un resum de les propostes per millorar Lloret i de les
preguntes formulades a l’alcalde:

Propostes per millorar Lloret

Oci o activitats lúdiques
-

Un cinema a Lloret. Aquesta va ser la proposta més repetida pels representants de
l’Ajuntament dels Infants, gairebé tots ells van proposar poder tenir un cinema a
Lloret. No obstant, l’Alcalde els va explicar que això depenia de la iniciativa
privada. D’altra banda es va explicar que hi ha la voluntat que al nou teatre es faci
programació de cinema infantil tal i com es feia a l’Espai XXS.

-

Calendari amb les festes de Lloret marcades (similar al del Xino Xano)

-

Sala municipal gratuïta per a nens

-

Organitzar activitats lúdiques per a infants un cop a la setmana o un cop al mes

-

Centre de diversió

-

Festes per totes les edats

Mobilitat
-

Més carrils bici. La demanda de més carrils bici també va ser apuntada per la
majoria dels membres de l’Ajuntament dels Infants

-

Bicing

-

Canviar la nova circulació del passeig marítim

-

Més transport públic

-

Tramvia

-

Aparcaments gratuïts

-

Aparcament a prop de l’escola Pompeu Fabra

-

Semàfors amb comptadors de segons

Turisme
-

Portar gent famosa

-

Més avions de propaganda sobre Lloret a les platges

-

Més comunicació sobre Lloret per atraure turistes

Espai públic i civisme
-

Sobre la seguretat: Més càmeres de vigilància, més policia als barris i
especialment a la Riera
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-

Millorar la neteja de carrers, platges, mar i pistes d’atletisme

-

Fer més campanyes de civisme als parcs

-

Sancionar les persones que facin grafitis a les parets

-

Posar més contenidors de reciclatge

-

Posar dispensadors de bosses per recollir els excrements de gossos als parcs

-

Reduir el soroll dels camions que netegen els carrers

-

Col·locar lavabos públics

-

Menys destrucció dels espais naturals

Equipaments
-

Sobre la piscina municipal: aigua climatitzada (ja serà així), gratuïta pels habitants
de Lloret.

-

Equipaments esportius: més camps esportius als barris de Lloret, camp de voleibol
a la platja (ja hi ha moltes platges que en tenen), espai d’exercicis a la platja com el
que hi ha a Fenals, circuit d’activitats esportives.

-

Hospital

-

Menjador per la gent pobra

-

Millorar els equipaments escolars

-

Ajudar persones amb discapacitats posant un equipament on les puguin ajudar

-

Farmàcia de guàrdia a les afores i al centre

Preguntes formulades a l’alcalde
-

Per què el Passeig només té un carril? Per seguretat, per poder posar carril bici,
per poder gaudir de les vistes del mar.

-

Et compensa els diners que guanyes per la feina que tens? Aquest tipus de feina
no es fa pels diners.

-

Per què ja no ets metge? Perquè vaig decidir fer d’alcalde.

-

Què és el que t’agrada més de la teva feina? El contacte amb la gent.

-

Per què es triga tant a Urgències? Perquè hi ha gent que es dirigeix a Urgències
en comptes d’utilitzar altres serveis com l’atenció primària, Sanitat Respon, etc.

-

Per què posen semàfors a carrers on no passen cotxes?

-

Com es distribueixen els diners a l’Ajuntament? A través del pressupost municipal.

-

T’agrada fer d’alcalde? Sí

-

Volies ser alcalde quan eres petit? No ho havia pensar mai

-

Com et sents fent d’alcalde? Bé però no em tornaré a presentar
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-

Què penses del turisme de Lloret?

-

T’has penedit d’alguna obra feta? No, però em molesta que es facin parcs i que
algunes persones malmetin el mobiliari urbà

-

T’agrada treballar a l’Ajuntament?

-

Quines són les festes de Lloret? Festa Major, Festa Major petita, festes dels barris

-

Quan acabaran les obres de la piscina? 18 mesos aproximadament

-

T’agrada l’Ajuntament dels Infants?

-

Quina és la teva opinió sobre la Setmana Blanca?

-

Has tingut converses com les que tens amb nosaltres amb gent més gran? Sí, per
exemple em reuneixo anualment amb l’Obreria de Santa Cristina

-

Feu alguna cosa per la gent pobra?

L’ENCÀRREC

L’alcalde encarrega a l’Ajuntament dels Infants:

Us demanem que reflexioneu i feu un llistat de les festes populars que se celebren a
Lloret (quines festes se celebren, qui les organitza, quin és el paper de les
associacions, com hi participen els infants) i també que comenceu a pensar en
maneres diferents de celebrar les festes.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a cvalls@idees-web.com.
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