Informe de la 1a sessió de l’Ajuntament dels Infants de Lloret
de Mar.
27 de febrer de 2012

L’Ajuntament dels Infants es va reunir a la sala de plens de l’Ajuntament de 15:00 a
16:45 per debatre amb el Regidor d’Educació les propostes que havien treballat i
consensuat prèviament amb els companys de cada classe. Els nens i nenes havien de
portar com a màxim tres propostes.

Les propostes de l’Ajuntament dels Infants es poden agrupar en tres grans temes: les
activitats de lleure per a infants i adolescents, el civisme i els carrils bici. A continuació
es presenten les propostes vinculades a cadascun dels temes:

1. ACTIVITATS DE LLEURE PER A INFANTS I ADOLESCENTS
-

Fer activitats conjuntes entre les diferents escoles de Lloret

-

Disposar d’un espai similar al Puntet per a nens i nenes menors de 12 anys

-

Activitats de lleure per a nens i adolescents a l’estiu

-

Fer cinema al teatre i cinema a la fresca a l’estiu

-

Patis oberts a totes les escoles (sobretot caps de setmana i estiu)

-

Organitzar activitats populars una vegada al mes (excursions per conèixer
l’entorn...)

-

Reformar l’skatepark

2. CIVISME
-

Més vigilància a determinades zones de Lloret i sobretot a les zones d’oci
nocturn (control del soroll,...)

-

Millorar els parcs: revisar el mobiliari, més espais verds, pistes per jugar a
futbol o bàsquet, proposta de millora del Turó d’en Buc

-

Netejar el poble i la platja

-

Posar més papereres, contenidors soterrats, papereres amb expenedors de
bosses per a recollir els excrements dels gossos, més lavabos públics i més
nets

-

Controlar les colònies de gats

-

Campanyes de sensibilització per a netejar boscos, reciclar i tenir Lloret més
net

-

Construir més parcs per gossos

-

Habilitar llocs per fer grafitis (p.ex. façanes de la riera, persianes dels
comerços)
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3. BICING I CARRILS BICI
-

Bicing o lloguer de bicicletes a diferents punts de la ciutats i especialment al
Passeig.

-

Carril bici per tot el poble

-

Semàfors al carril bici

-

Ruta per Lloret amb bicicleta

-

Carrils bici més amples

ALTRES PROPOSTES
-

Ajudes per persones necessitades i voluntariat

-

Voreres més amples i rampes per les persones que tenen problemes de
mobilitat

-

Reformar la Riera (part descoberta)

-

Pintar les escoles i millorar el mobiliari

-

Arreglar carrers de Lloret Blau i altres urbanitzacions

-

Classes d’idiomes

-

Arreglar semàfors

-

Buscar nous canals de comunicació entre Ajuntament i escola, en comptes de
tants tríptics

-

Pista de gel i pista de tennis coberta

-

Espai destinat per a les persones que volen deixar de fumar (tipus “alcohòlics
anònims)

Duran el debat es van desestimar dues propostes, obrir el CAP 24 hores i més
farmàcies, per no ser de competència de l’Ajuntament. Quant a les propostes
relacionades amb el bicing, el regidor va informar que es va desestimar degut al seu
elevat cost.

Després d’agrupar les diferents propostes, l’Ajuntament dels Infants va votar i va
escollir per majoria treballar ACTIVITATS DE LLEURE PER A INFANTS I
ADOLESCENTS.
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A continuació s’exposen les propostes presentades per cada representant:

Àngels Alemany A
-

Lloguer de bicicletes al Passeig Marítim

-

Ajudes a les persones necessitades

-

Activitats de lleure a l’estiu

Àngels Alemany B
-

Bicing

-

Renovar skatepark

-

Més lavabos públics a Lloret

Àngels Alemany C
-

Millorar accessibilitat

-

Aprofitar Turó d’en Buc

-

Bicing

-

Més carrils bici amb aparcament
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Àngels Alemany D
-

Cinema al teatre

-

Espai per a persones que volen deixar de fumar

Pere Torrent A
-

Millorar els parcs

-

Campanya de reciclatge

-

Neteja dels carrers

-

Netejar excrements dels gossos

-

Papereres amb bosses expenedores per als gossos

-

Arreglar els semàfors

-

Carril bici més amples

Pere Torrent B
-

CAP obert 24 hores

-

Netejar la platja i el poble i no embrutir

Pere Torrent C
-

No tants tríptics

-

Controlar les colònies de gats

-

Projecte per netejar les platges

Esteve Carles
-

Zona esportiva pública

-

Controlar soroll discoteques (+ vigilància)

Immaculada A
-

Ruta amb bicicletes per totes les edats

-

Pista de tennis coberta i pista de gel

Immaculada B
-

Més parcs per a gossos

-

Cinema al teatre i teatre a la fresca

-

Més vigilància als carrers i a la plaça de la Llentia
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Pompeu Fabra A
-

Pintar les escoles i renovar el mobiliari

-

Revisar els parcs (mobiliari)

-

Pistes de futbol i bàsquet als parcs

-

Espai per adolescents

Pompeu Fabra B
-

Patis oberts a totes les escoles de Lloret (caps de setmana, estiu, de 9 a 18)

-

Habilitar espais per a grafitis

-

Activitats populars un cop al mes

-

Carril bici per tot el poble

-

Més papereres i contenidors soterrats

-

Campanyes de neteja de boscos i reciclatge

-

Voreres més amples, adaptar l’accés a persones amb dificultats de mobilitat

-

Voluntariat per ajudar a persones necessitades

-

Millora dels parcs infantils

Pompeu Fabra C
-

Reformar l’skatepark

-

Reformar la Riera (tanques noves) i habilitar-la per fer grafitis

-

Posar semàfors al carril bici

Escola Nou Lloret
-

Millorar carrers de les urbanitzacions

-

Més activitats d’idiomes

-

Més vigilància nocturna

-

Activitats conjuntes amb les escoles de Lloret

-

Espais recreatius per nens menors de 12 anys
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