ACTA DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DEL NUCLI DE LLOFRIU, DEL
DIA 4 DE JUNY DE 2013
ASSISTENTS:
President:
Sr.

JULI FERNÁNDEZ IRUELA

Vocals:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

FINA MARÍ ROCA
JOSEP SABRIÀ MASSÓ
JOAN MATAMALA GISPERT
JOSEP ESTAÑOL VILAHUR
JAUME ALSINA MERCADER
FREDERIC PRATS ESTEVE

Secretari:
Sr. PERE SALA i CORNELL
Respecta a l’acta de la sessió anterior, el senyor Jaume Alsina, demana si és legal, ja que la
persona que va actuar de Secretaria del Consell, no va ser ni el secretari de l’Ajuntament, ni el
seu substitut, si no que ho va fer el senyor Narcís Mir.
El senyor Alcalde manifesta que si que és legal, ja que els secretaris dels Consells de Gestió i
Participació, poden ser nomenats per l’Alcaldia-Presidència.
El Senyor Alcalde manifesta, que dos dels temes que surten sovint, com són l’arranjament del
Camí Roma i del carrer de les Esteles, s’ha fet una reparació provisional, però s’ha de fer una
actuació definitiva, es passarà el tema als Serveis Tècnics Municipals, a fi de que facin una
memòria valorada, es mirarà si és fa asfaltat o amb formigó, i l’època millor per fer-ho, potser
seria l’estiu.
La senyora Fina Marí, demana que fins que es faci l’arranjament definitiu, es facin una mica de
pegats per sortir del pas.
El senyor Josep Sabrià pel que fa el vestíbul, és va quedar que faríem un dibuix del capsell i
desprès demanar pressupost a l’àrea de Serveis.
Senyor Alcalde, l’Ajuntament té partida econòmica, vareu dir que ho miraríeu.
S’acorda tirar endavant d’acord amb el que ja està fet per l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament, ferho tot de vidre, i demanar tres pressupostos.

El senyor Fede Prats demana si és vol porter automàtic.
S’acorda posar porter automàtic, i dos timbres un a Retecork i l’altra aquí.
El senyor Sabrià, demana que pel que fa els rètols “Pirinexus” del circuit de bicicletes, mirar
quins no estan ben posats, i fer-ho arribar a l’empresa, a través de l’Ajuntament.
Senyor Alcalde, pel que fa al Cementiri, ja està inclòs dins el Pla d’Obres i Serveis anualitat
2016.
Respecta a la Zona de la Fanga, en una primera fase, hi haurà l’Hiper Esclat a inaugurar el 23 de
juliol, i unes galeries comercials: Xidors, Farmàcia, botigues de roba, etc...
Desprès hi hauria una segona fase més cap a Llofriu, en el cas que la primera funcionés. La
tercera fase seria la dels Multicinemes a finals del 2014.
També s’informa que Bon Preu ha adquirit el terreny que hi ha a la cantonada d’Avícola Maria
per fer una benzinera.
En el Projecte Definitiu de l’ACA és farà una permuta amb el senyor Frank Kerl, per una petita
afectació.
S’hauria de desencallar el tema de la Urbanització Brugueres, pel pont de l’ACA i així poder fer la
circumval·lació.
El POUM, s’aprova el 10 de juny, pel que fa a Llofriu no afecta res, queda tot igual.
El senyor Alsina manifesta que s’hauria d’insistir, en que es fes la rotonda de la intersecció entre
el nucli de Llofriu i la C-66 i la sortida del Cementiri.
Senyor Alcalde, es tornarà a demanar als Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat, la
construcció de l’esmentada rotonda.
El senyor Sabrià informa sobre la Festa de la Pela del Suro, del proper dissabte 22 de juny, els
cartells ja estan fets i el programa quasi.
Seguidament exposa les activitats que es duran a terme:
-

9 del matí caminada per les Gavarres.
10 del matí a la Sureda comença la Festa de la Pela amb un esmorzar.
Ruta Josep Pla a Llofriu.
Sis sellers de vi de les Gavarres.
Al voltant de les Escoles Tallers de Suro-Màquines de Suro del Museu, a dins projecció
continuada d’audiovisuals de la Sureda.
A les 2 dinar popular Fideuà 13 €.
A les 5 començant les activitats altre vegada.
Taller per mainada d’animalets de suro.
A les 6, Catalunya País de Boscos i Suredes, per Martí Boada.
A les 7, Espectacle infantil, presentació de l’obra de Teatre Isabel Musical.
Taula rodona Institut Català del Suro
A les 9:30 botifarrada.
A les 10 Cantada d’Havaneres.

Pressupost si tot va bé, i la recaptació del bar també, potser 1.000 €, si no 3.000 €. Val a dir que
Cultura i Retecork s’han portat molt bé.

El senyor Joan Matamala, demana que es netegi el talús de la cuneta, no només la franja d’en
Magi, si no tot i també a sota el passadís. També s’hauria de netejar tot el camí de Roma fins el
Mas del Notari.
S’aixeca la sessió quan són les vint hores i cinc minuts del vespre.

