ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE
LLOFRIU, DEL DIA 22 DE MAIG DE 2014
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:
Sr. Josep Sabrià Massó
Sr. Jaume Alsina Mercader
Sr. Josep Estanyol
S’inicia la sessió parlant del seguidament sobre el Camí de les Esteles, on l’Alcalde
comenta als membres del Consell al proper plenari de l’ajuntament ha de passar
l’aprovació definitiva del traçat. Des del Consell es comenta que a l’assemblea van
demanar si es pot suavitzar les pendents d’entrada i sortida, malgrat que entenen que
no afecta al traçat sinó que només ho fa al projecte.
En aquest sentit, també comenten que es faci un seguiment i que es compleixin les
obligacions pertinents. Diuen que és una demanda que fan expressament i que ho han
escrit en una instància.
L’alcalde contesta que respecte a aquest tema s’intentarà demanar un aval i que es
facin les obres i es mantingui en el traçat indicat, que no hi hagi diferències dins el
projecte. Els membres del Consell esmenten que volen que es faci estrictament com
cal i que no quedi mal entregat.
Un altre tema és el projecte de l’arranjament de la zona del cementiri. Des de
l’ajuntament es comenta al Consell que es vol treure del Pla Únic d’Obres i Serveis i
col·locar-lo a nivell de pressupost per l’any 2015. La idea principal és que es pugi
presentar un projecte alternatiu per tal de fer l’obra més econòmica i poder-ho executar
l’any vinent.
Respecte a un tema llargament reivindicat com és el de fer una rotonda a la C-66 per
tal de millorar la seguretat del trànsit, l’alcalde exposa la complexitat de l’obra. Explica
que la idea era tallar les dues illes i fer una rotonda provisional, però que calen 6
metres per costat i al mateix temps, s’haurien de traslladar les parades del bus, fet que

complica poder portar a terme aquesta obra. A més a més, la decisió passa perquè el
Departament també hi participi amb una aportació econòmica, ja que només amb la
participació de l’ajuntament seria impossible tirar-ho endavant. Les converses amb el
Departament passen per tal que es faci el projecte i es col·loqui dins el pressupost de
la Generalitat per a l’any 2015 i al setembre es pugi veure com seria el projecte inicial.
El pressupost total de fer aquest giratori seria de 900 mil euros i caldria un conveni de
contrapartida amb la Generalitat perquè es pugi convertir en una realitat.
El Consell realitza una sèrie de demandes de cara a possibles actuacions.
Relacionat amb la Festa de la Pela del Suro, la Festa Major i el pessebre vivent
demanen que es comencin les actuacions de neteja dels espais una mica abans per
tal d’organitzar bé les activitats; al mateix temps, també demanen que s’arregli en tema
de l’equip electrogen. També demanen que es treballi amb la policia local i mossos
d’esquadra per evitar talls de trànsit en moments d’aglomeració de gent, sobretot
degut a la perillositat de l’accés al nucli.
Arribat aquest punt, els membres del Consell exposen tot un seguit de temes que
traslladen a l’Ajuntament, els quals són els següents:
·
·
·
·
·
·
·

Gestió per poder fer la neteja i millorar la relació d’hores per netejar els espais
com el centre cultural Bassa-Rocas.
Comptar amb una deixalleria mòbil que aporti l’ajuntament o el Consell
Comarcal.
Requerir a Transports de la Generalitat que s’arreglin les marquesines de les
parades de bus.
Camí de Molló, senyalització, ja que en falta alguna que ha caigut.
Fer la demanda a Dipsalut de buscar un espai per a col·locar-hi un
desfibril·lador.
Buscar una data per signar el conveni amb l’Associació de Veïns i Amics de
Llofriu (AVALL).
Semàfor: mirar de posar-hi un botó i que es pugi creuar a demanda. Sobretot
perquè quan arriba l’estiu hi han llargues cues.

Pel que fa referència a les noves aportacions:
A Can Garriga caldria fer una actuació perquè amb el temps s’ha fet un forat important
després del període de fortes pluges. Esmenten que fent un pedaç n’hi hauria prou.
Cal fer alguna cosa amb les voreres de determinats camins, com el camí vell de
Torrent, de Roma, etc... ha crescut la vegetació i s’hauria de passar-hi.
En aquest sentit, l’alcalde i el regidor Fede Prats comenten que al mes de juny estaria
bé fer-hi una actuació per tal que aguanti tot l’estiu.
Cal mantenir un tall de 50 metres que va de Can Bonet a la Barceloneta perquè
comenten que es un espai on no s’hi fa mai cap actuació i amb el pas dels anys aquest
camí es podria acabar perdent.

També comenten que s’hauria d’arreglar un passallís que hi ha passat el cementiri,
proper a la granja d’en Clotas.
Pel que fa referència a més camins esmenten que s’hauria de tenir una especial cura
pel traçat de la ruta dels Pirinexus, ja que hi passa molta gent i és un atractiu turístic.
Esmenten que cal donar una bona imatge en aquests espais.
També esmenten que cal arreglar els marges i desbroçar a Can Vergés.
I finalment comenten que els hi agradaria comptar amb un mapa a gran escala per tal
de tenir localitzats tots aquests camins i espais. Ho guardarien a l’espai que té
l’Associació al Centre Cultural Bassa – Rocas.
Pel que fa referència al manteniment del Centre Cultural Bassa – Rocas comenten que
molt sovint se sent mala olor i que ha de ser un problema del clavegueram. I al mateix
temps, també comenten si es pot fer alguna cosa amb les llums, que no s’hagin
d’encendre totes al mateix temps perquè es un dispendi i al mateix temps, s’han de
canviar molt sovint.
Finalment, exposen quina solució es pot trobar amb una problemàtica veïnal que hi ha
prop del centre amb uns gossos que sempre borden. Esmenten que provoquen moltes
molèsties i que, potser, la Policia Local hauria d’intervenir-hi.

A les 8 i 10 del vespre finalitza la reunió.

