ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2015
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA

Vocals, per part de l’associació
Sr. MAXI MARTÍNEZ
Sr. TONI BERNAL
Sr. PEDRO JESÚS ZAMORA
Sr. ANTONIO MIGUEL GUTIERREZ
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Actuacions pendents
2) Correus electrònics de contacte
3) Temes a tractar i prioritzar
S’inicia la sessió a les 9 de la nit amb l’explicació, per part de l’alcalde, Juli Fernández,
del funcionament del Gabinet de Relacions Ciutadanes, el qual ha endegat l’equip de
govern amb l’objectiu de millorar la relació entre l’Associació i el consistori i fer les
reunions més operatives a partir d’ara. Al mateix temps, també comenta a la junta de
l’associació que es disposa d’un espai web on es penjaran les actes i la documentació.
Per tot plegat, comenta el propi alcalde, la relació entre l’associació i l’ajuntament ha
de ser més fluida. L’alcalde recorda que la temporalitat de les reunions és, de moment,
de caràcter mensual.
1) Actuacions pendents
Es parla d’una actuació pendent, llargament reivindicada, que la pista esportiva per a
la pràctica del futbol i que l’associació fa temps que demana.
Des de l’ajuntament, l’alcalde i el regidor Lluís Ros, comenten que el projecte està fet i
es pot començar a parlar de fer l’actuació en el moment que el consistori disposi de
pressupost per poder tirar-ho endavant.
També es comenta que on hi ha el nou aparcament prop del carrer Daró està previst
instal·lar-hi uns punts de llum per millorar la visibilitat i que una vorera del costat que
no està finalitzada, s’acabarà en les properes setmanes.
Els membres de l’associació es queixen que s’aixeca molta pols i demanen si es pot
fer alguna mena de compactat per evitar aquesta problemàtica.

2) Correus electrònics de contacte
Es recullen els contactes i correus electrònics de la gent de junta per tal de coordinar
la comunicació i els convocatòries properes, ja que a l’ajuntament es tenia
coneixement d’un correu electrònic que no era correcte.
També
s’explica
que
s’ha
posat
en
marxa
el
correu
relacions.ciutadanes@palafrugell.cat per tal d’establir una millor relació entre
l’associació i l’ajuntament.
3) Temes a tractar i prioritzar
Des de l’Associació proposen:
Sobre la problemàtica amb els gossos: es demana, si pot ser, que a
l’aparcament on es farà el camp per a la pràctica del futbol si seria possible
habilitar un espai tipus “pipi-can”. Des de l’ajuntament es comenta les
campanyes que s’han fet en relació a l’incivisme i es comenta que es pot
treballar en aquest sentit, de senyalització i pedagogia.
Els bancs del parc estan trencats, els que són de pedra, són els únics que
encara es troben en bones condicions, la resta sempre tenen problemes degut
als actes vandàlics.
L’associació esmenta que és un problema greu la resina que deixen anar els
arbres situats a tot el llarg del carrer Ample. Deixen enganxós el terra, els
vehicles aparcats i provoca un mal estar entre els veïns per la situació als
espais públics.
Des de l’associació esmenten que algunes senyalitzacions verticals estan
situades al mig de les voreres, les quals molesten, en moltes ocasions,
dificultant la circulació de vianants que van amb cadira de rodes o porten un
cotxet infantil. Diuen que és general a tot el barri i demanen si es poden anar
situant correctament de forma gradual.
Sobre les pilones situades entre els passos de vianants, demanden poder-hi
instal·lar espais destinats a l’aparcament de motos. Consideren que se’n han
fet dos i han funcionat i que potser caldria ampliar-ho. S’acorda que en la
propera reunió s’aportarà, per part de l’associació, una relació dels espais on
veuen viable fer aquesta actuació.
Carrer Daró:
Des de l’associació es fa la demanda de col·locar un radar de velocitat en el
carrer Daró, ja que els vehicles circulen molt ràpidament amb la conseqüent
perillositat. Des de l’ajuntament s’explica les experiències que s’han realitzat en
aquest sentit, com a la carretera de Llofriu, on s’ha col·locat un radar, el qual
informa al conductor de la velocitat en la qual circula, fet que redueix la
sinistralitat. Des de l’associació també es proposa fer una actuació similar a la

del carrer del Terme on els vehicles aparcats a dreta i esquerra, fan que el
carrer tingui forma de “ziga-zaga” reduint la velocitat de la circulació. Finalment,
s’acorda que es portarà el tema a la Policia Local per tal que estudiïn quina
seria la millor possibilitat.
Es demana, des de l’associació, que hi hagi més presència policial al carrer
Daró, que ara és un dels focus de conflicte del barri.
Espais degradats:
Es comenta que el canal de l’aqüeducte està en molt mal estat i fins i tot
denuncien la perillositat en cas que caigui, ja que es troba molt degradat.
Darrera l’edifici Palafrugell, prop del Bar Olimpic, hi ha un solar que està molt
malament i en estat de deixadesa. A més a més, també esmenten que es faci
la vorera que no està acabada en aquest espai perquè també és un perill pels
vianants.
Elements que consideren prioritaris:
Des de l’associació esmenten que per a ells és prioritari millorar i intensificar la
seguretat al carrer Daró. Així com treballar la problemàtica amb la velocitat
també en aquest carrer.

Finalment, abans d’acabar la reunió la regidora de Participació Ciutadana, Vanesa
Palacios, comenta a la gent de l’associació que poden fer aportacions al pressupost a
través d’una enquesta en línia que es pot realitzar des del web municipal al link:
http://www.palafrugell.cat/l-ajuntament/destaquem/pressupostos-2016
S’aixeca la sessió quan són les 10 de la nit.

