ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2013
A les 7 de la tarda s’inicia la sessió del Consell de Gestió i Participació de Llofriu.

ASSISTENTS:
President:
Sr. Juli Fernández
Vocals per part de l’ajuntament:
Sr. Albert Gómez
Sr. Frederic Prats
Sr. Josep Gabarró
Vocals per part del Consell:
Sra. Fina Marí Roca
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Joan Matamala Gispert
Sr. Josep Estañol Vilahur
Sr. Jaume Alsina Mercader
L’alcalde, Juli Fernández, inicia la sessió del Consell informant sobre algunes
actuacions que s’han realitzat al nucli. Es comenta l’obra realitzada a l’entrada del
Centre Cultural Bassa Rocas, on s’han instal·lat la porta de vidre que s’havia demanat
per tal de condicionar l’entrada de l’espai. Els membre del Consell la valoren
positivament.
D’altra banda, des del Consell es demana per l’estat del Camí de Roma, i comenten
que després d’haver-ho demanat en més d’una ocasió ara li cal una reforma i ja de
forma urgent. L’alcalde respon que s’hi està treballant i que l’objectiu és que pugi estar
acabat abans de final d’any. El regidor Frederic Prats diu que els serveis tècnics
municipals hi estan treballant.
Els membres del Consell, mitjançant el Sr. Josep Sabrià comenten que tenen tota una
sèrie de temes que cal abordar, començant la necessitat, urgent, de fer una actuació
de reparació en el camí de les Esteles. Asseguren que s’hi han realitzat petites
reformes que han estat insuficients fins a la data. El regidor Frederic Prats deixa clar
que el que s’ha fet només corespon a un petit percentatge de les necessitats de la
zona, i per tant esmenta que es buscarà una solució per tal de realitzar-hi una actuació
més directa i intensa.
El Consell comenta que després de la Festa de la Pela del Suro, que va tenir lloc fa
uns mesos, la sortida del nucli a través de la Barceloneta va quedar molt malmès i es

troba en mal estat. Asseguren que hi ha queixes dels veïns i dels usuaris d’aquesta
via, per tant en demanen una actuació.
D’altra banda, en el camí vell d’anar a Torrent, comenten que hi cal una millor
senyalització. Al mateix temps, també esmenten que hi ha algunes senyals (les que
marquen els ressalts) que han caigut.
D’altra banda, des del Consell s’insisteix en buscar una solució sobre l’obra d’accés al
cementiri i esmenten que disposen d’un projecte més econòmic, el qual contempla una
rampa d’accés amb plataforma; també diuen que en la última reunió ja es va entendre
que estigui detallada al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) però ara
consideren que comença a ser urgent. Des de l’ajuntament recullen la proposta i
comenten que, en el cas que sigui possible, es mirarà de traslladar l’obra dins la
partida de millores urbanes i així accelerar el procés. Tot i això, asseguren que cal
valorar-ho i mirar la disponibilitat per tal d’endegar les obres.
Així mateix es torna a parlar de la problemàtica d’accés al nucli a través de la
carretera, fet que segueix sent molt perillós. L’alcalde els hi respon que s’està
treballant directament amb el Conseller de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat,
Santi Vila.
Des del Consell comenten que cal realitzar una actuació de neteja al camí de Can
Verges, que va des del Molí d’en Colls fins al terme de Regencós. Esmenten que cal
netejar els marges perquè el camí està molt malament degut a la vegetació dels
costats, i que hi costa transitar.
En aquest mateix sentit, esmenten que la baixada i la pujada de Can Verges es troba
en molt mal estat. Es tracta d’un espai que forma part de la ruta Pirinexus i no només
hi ha pedres i bonys, sinó que degut a unes obres que va fer un veí ha quedat molt
malmès. Asseguren que es dóna una mala imatge del nucli del municipi perquè és un
espai d’interès turístic molt visitat. Al formar part de la ruta porta molts turistes
estrangers i, si es vol potenciar el cicloturisme, cal que aquest tipus d’espais estiguin
en perfectes condicions.
Seguidament es queixen del mal estat del magatzem que es troba situat a la pista
esportiva, al centre del casc antic. Comenten que hi cal una actuació de conservació,
ja que de la part de baix està quedant negre degut a la humitat. El regidor esmenta
que el magatzem està fet d’aglomerat i que aquest tipus de material requereix
manteniment, que ja es fa.
També demanen que es reparin o s’arreglin els clots que hi ha actualment al carrer
Tramuntana.
A nivell de millorar les condicions pel Consell i també per l’Associació de Veïns,
demanen, si és possible, que al centre Cultural Bassa Rocas hi hagi wifi. Actualment
per connectar-se a internet han de passar un cable i demanen si seria possible
compartir el wifi amb Retecork, entitat que comparteix espai amb ells i que ja disposa
d’aquest tipus de servei.
A nivell d’infraestructures, comenten que continuant el camí del cementiri fins a la
granja d’en Riera es troba un tub que cal desembussar, sobretot perquè crea molts

problemes en època de pluja. A més a més, l’excés d’aigua provoca problemes en el
propi camí.
El Consell torna a fer la proposta de demanar un canvi de nom de carrer i a més a més
proposar posar nom a una plaça.
Els membres del Consell voldrien que l’actual carrer del Ter canviés el nom i es digués
carrer de l’Empedrat. I d’altra banda, a l’espai que hi ha al costat de cal Frai (zona de
la Barceloneta), que actualment no té cap nom es convertís en la Plaça de la
Independència.
L’alcalde els hi comenta que aquestes dues demandes es traslladaran a la comissió
del nomenclator, que es reuneix paròdicament per tal de tractar temes com aquests.
Finalment, i abans d’acabar la reunió, els membres del Consell es mostren preocupats
per la problemàtica d’algunes construccions que consideren “il·legals” en zones de
reserva agrícola, sobretot actualment a la zona del Molló. Esmenten que no tenen
informació i que no tenen clar si aquestes actuacions es troben dins el marc de la
legalitat o no. Per aquest motiu demanen un informe tècnic per saber en quins casos
es pot construir per tal d’evitar contradiccions i rumurologia. També diuen que a l’altra
costat de la riera han vist elements urbanístics o que a la zona de Can Nicolau també
s’hi està construint.
L’alcalde contesta que s’hi estarà a sobre i que demà mateix enviarà a personal de
l’àrea d’urbanisme a mirar-ho per tal de quantificar-ho. Al mateix temps, els hi comenta
que a la propera reunió del Consell es convocarà a personal de l’àrea perquè els hi
expliqui la normativa i es pugin comentar tots els casos concrets amb l’objectiu d’evitar
problemàtiques.
Com a últim punt de la reunió, l’alcalde, Juli Fernández, demana als membres del
Consell que faci aportacions de cara als pressupostos de l’any vinent. Els hi demana
que pugin aportat propostes concretes per tal d’aplicar al nucli. Al mateix temps, també
els hi comenta el tema de les ordenances fiscals, les quals es portaran al plenari
properament.
D’altra banda, un cop finalitza la reunió, la Sra. Fina Marí vol afegir una aportació i
comenta que els carrers principals disposen de molt bona neteja viària, però que
caldria potenciar les actuacions als carrers més secundaris per tal de millorar el servei
de neteja.
S’aixeca la sessió a les 8.15 de la tarda.

