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La nostra responsabilitat és defensar Lloret

El camí que vam iniciar ara fa quasi quatre anys ens emplena de satisfacció perquè ha estat un 
camí fet per a Lloret i fet amb les persones de Lloret. Hem estat oberts i receptius cap a la socie-
tat lloretenca quan ens ha plantejat les seves inquietuds i hem treballat i defensat els interessos 
de Lloret, des de molts fronts i de diferents maneres. És la nostra responsabilitat.

Com a govern hem estat al costat dels gremis, de les entitats i de les persones que en un 
moment donat podien necessitar del nostre suport. La reivindicació de l’Obreria de Santa 
Cristina en contra de la inclusió del paratge que gestiona, des de fa més de 600 anys, en el PEIN 
de Pinya de Rosa, també és la nostra reivindicació i la de tots, perquè és defensar Lloret. La gran 
quantitat de persones que hem participat en l’aplec dels Perdons n’és una mostra.

Sabem que governar signifi ca tenir grans projectes, i portar-los terme, i així ho estem fent amb 
el nou Casino, el teatre de Lloret, el nou edifi ci sociocultural i, encara més, amb l’impuls d’una 
nova imatge de la nostra vila.

És clar que la nostra defensa és la dels grans projectes, els grans horitzons per al futur 
de Lloret més proper. Però també ho és estar al costat de tothom que defensa i treballa 
per Lloret. Defensem la cultura, el turisme, l’esport i la solidaritat; tot allò que neix de Lloret i 
que Lloret pugui necessitar. 

La nostra responsabilitat és defensar Lloret, tot fent la representació d’una col·lectivitat 
que es sent com a tal. Es sent Lloret!

Xavier Crespo i Llobet
Alcalde de Lloret de Mar

Edita: 
Ajuntament de 
Lloret de Mar 

Realitza: 
AG Cantalozella, SA
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Lloret de Mar, candidata al Premi Nacional de Turisme
El canal temàtic de turisme Digital Plus ha seleccionat Lloret de Mar com a localitat candidata de Catalunya per 
aconseguir el Premi Nacional de Turisme en matèria de promoció turística que s’entregarà el proper mes d’abril en 
una gala que es farà al Palau de Congressos de Madrid. 

turisme

Lloret, present a les principals fires de turisme
La Vila de Lloret de Mar assisteix a les més importants fi-
res de turisme de l’any i procura tenir presència en certà-
mens nous que tenen especial atenció per la Costa Brava 
o el territori gironí. L’última va ser FITUR, a Madrid, una 
fira per a professionals formada per empresaris del sec-
tor. Una de les novetats d’enguany és el Saló Mundial de 
París, a final de març, on Lloret assistirà amb un estand 
propi amb l’objectiu d’adreçar-se al públic final, és a dir, al 
turista que busca un lloc de vacances i que pensa en la 
Costa Brava com a destí final.
D’altra banda, Lloret també participarà a la Fira del Llibre 
de Frankfurt, aprofitant que la cultura catalana és la con-
vidada d’honor de l’edició. Es tracta de garantir que Lloret 
tingui un espai dins l’estand de Turisme de Catalunya amb 
l’objectiu de mostrar la seva cultura literària, pictòrica, 
musical i arquitectònica.

Lloret de Mar, Vila d’interès cultural i natural
Lloret de Mar treballa actualment per potenciar el patrimoni 
cultural i natural de la localitat. L’objectiu és potenciar turís-
ticament els aspectes més genuïns del municipi. Es tracta 
de treballar elements com ara el senderisme, el projecte 
del museu obert o bé dels nombrosos edificis modernistes 
que atresoren els carrers de Lloret antic. Es treballa sota el 
projecte Suvot, un projecte mitjançant el qual destinacions 
turístiques consolidades com Lloret busquen noves vies d’ex-
plotació amb la intenció de continuar essent competitives, 
basades en la sostenibilitat i en l’especialització del produc-
te. Per Anna Maria Gallart, regidora de Turisme, com més 
concreta és l’oferta, més públic atrau.

Curs de formació per a  
informadors i guies turístics
Un curs de formació turística organitzat per l’Ajuntament de Lloret permet 
conèixer de primera mà el patrimoni cultural de la Vila i els nous projectes 
d’interpretació i dinamització que es desenvoluparan a través del projecte del 
Museu Obert de Lloret (MOLL). Un total de 35 persones es van apuntar en un 
curs que va incloure un recorregut pels recursos naturals i històrics de Lloret. 
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està prevista pel proper mes de juny

La inauguració oficial de la nova ter-
minal d’autobusos el proper mes de 
maig no significarà la seva posada en 
marxa definitiva ja que caldrà fer el 
trasllat de tots els serveis des de la 
terminal provisional, i acabar la urba-
nització dels carrers del voltant. Per 
a Joan Abaurrea, regidor de Trans-
ports, les obres del nou equipament 
lloretenc avancen a bon ritme i que 
s’espera que la nova terminal entri en 
funcionament el mes de juny. 

transports

Setmana de l’aparcament gratuït 
La setmana de l’aparcament gratuït, celebrada del passat 19 al 25 de febrer, va 
ser una iniciativa promoguda per l’equip de govern amb l’objectiu de donar a 
conèixer la ubicació, les característiques i les tarifes dels pàrquings municipals. 
Es pretén augmentar la utilització d’aquests espais a partir de diferents iniciatives 
com la gratuïtat hivernal, anual o de la primera hora d’aparcament. Per tal que el 
ciutadà estigui totalment informat es van elaborar díptics informatius repartits per 
les diferents dependències municipals que recullen tota la informació relativa als 
aparcaments municipals. La gran novetat ha estat la modificació del sistema de 
cobrament tradicional per cobrament per minutatge.

Regulació del trànsit a l’avinguda del Rieral

L’avinguda del Rieral i Fenals són uns 
dels indrets més concorreguts de la 
vila. Centenars de cotxes i motos hi 
circulen cada dia, en moltes ocasi-
ons a més velocitat de la perme-
sa. Per tal de regular la circulació, 
l’Ajuntament hi ha instal·lat passos 
de vianants elevats per frenar els 
vehicles. Pel regidor de Governació, 
Ignasi Riera, a l’avinguda del Rie-
ral és important minvar-hi el soroll 
i augmentar-ne la seguretat amb 
l’objectiu que els ciutadans es sen-
tin més còmodes i puguin gaudir del 
passeig amb total tranquil·litat.

Setmana de
l’aparcament gratuït
del 19 al 25 de febrer de 2007

mobilitat
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Comiat
Com ja vaig anunciar dies enrere, el proper mes de maig 
no tornaré a presentar-me a les eleccions municipals. La 
manca de sintonia amb els companys de coalició (EUiA) 
m’aconsella deixar temporalment la política. No cal dir, però, 
que continuaré al servei de tots vosaltres per tot allò que us 
pugui ser d’ajuda.

L’any 1995 encapçalava per primera vegada la candidatura 
d’Iniciativa per Catalunya Verds en les eleccions municipals. 
Gràcies al suport de molts lloretencs i lloretenques que em 
van fer confiança, vaig aconseguir l’acta de regidora. Iniciativa 
per Catalunya Verds obtenia, així, la representació, que durant 
la primera legislatura es va guanyar el PSUC en la persona de 
Germinal Ros. Durant tres legislatures seguides (dotze anys), 
he obtingut prou suport de lloretencs i lloretenques per poder 
treballar des de l’Ajuntament, en benefici del nostre poble i 
la seva gent. He estat dotze anys posant tot el meu esforç i 
la meva capacitat al servei de Lloret. Els primers quatre anys, 
amb un govern socialista presidit per Josep Sala, vaig formar 
part de l’oposició, tot fent propostes puntuals. La segona le-
gislatura, gràcies a un rigorós acord, vaig entrar en el govern 
municipal com a regidora de Medi Ambient i de Cooperació. 
D’aquesta etapa, n’estic força satisfeta, tant pels projectes ini-

ciats com per la feina duta a terme (començament de re-
collida selectiva a grans productors, hotels, restaurants, etc.; 
contenidors soterrats; construcció de la planta de tractament 
de lixiviats –per cert, la segona a Catalunya–; canvi de llums 
de vapor de mercuri per vapor de sodi, etc.). I una de les coses 
de què em sento més orgullosa i satisfeta és haver portat per 
primera vegada els nens i nenes sahrauís a passar dos mesos 
amb famílies lloretenques, amb tot el que això comporta –com 
ara revisions mèdiques, una millor alimentació, etc., i un millor 
coneixement per part de la nostra població de tot el que està 
patint el poble sahrauí en els campaments del desert–. Since-
rament, crec que a les famílies acollidores, des que ho són, els 
ha canviat una mica la vida. I aquesta darrera legislatura, amb 
un govern de dretes CiU – PP, presidit per Xavier Crespo, he es-
tat novament a l’oposició; donant suport, però, a les propostes 
que ens han semblat correctes i encertades. 
Des d’aquestes pàgines, demano disculpes a aquelles perso-
nes que s´han adreçat a mi i a qui no he pogut solucionar els 
problemes prou satisfactòriament. I també a qui hagi pogut 
molestar amb les meves opinions i gestions.

A tots i totes, moltes gràcies i fins sempre!

Rosa Maria Santamaria Guirado 
Regidora d’iniciativa per Catalunya Verds

el grup municipal  
del ICV informa:

Horaris de visita, telèfons i adreces electròniques de les formacions polítiques a l’oposició

PSC: Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 13:00. Tel: 972 361 788. psc@lloret.org
ICV-EUiA: Cada dia de 12:00 a 14:00. Tel: 972 361 795. icv@lloret.org

ERC: Dimecres de 12:00 a 14:00. Tel: 972 361 792. erc@lloret.org

comerç

El passat divendres 2 de març, el regidor de Comerç Víctor 
Llasera va presentar la sessió informativa oberta a tota 
la població per tal d’explicar els trets més importants del 
Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials 
(POEC). A la presentació es va remarcar que, tot i que avui 
dia el turista és un dels grans compradors de Lloret, és 
necessari potenciar el comerç municipal que es dirigeix 
al ciutadà, per tal que sigui un comerç que satisfaci les 
necessitats de qui viu tot l’any a la població i espera de 
Lloret la millor oferta comercial possible. 
Amb l’objectiu de portar a terme el desenvolupament 
del POEC, es crearà una oficina d’atenció on treballaran 
representants municipals, botiguers i diferents tècnics 
amb la finalitat de potenciar tota la dinamització comer-
cial de la vila.

El pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials, cap al ciutadà

Curs de formació de voluntaris per a l’ajuda  
dels malalts de càncer
Formar les persones que acompanyen els malalts de càncer i els seus familiars. Aquest és l’objectiu del 
curset gratuït que va organitzar l’Associació Catalunya Contra el Càncer i que va tenir èxit absolut. La 
presidenta de la secció local, Cristina Paner, va explicar que el curs pretén formar voluntaris perquè facin 
companyia i donin suport psicològic als malalts de càncer. El curset va tenir una durada d’un dia i mig i va 
posar especial atenció en la psicologia i les habilitats comunicatives que ha de tenir un voluntari.
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La 4a edició del Rally Històric va reunir 8 motos i 137 cotxes, que van participar en les diferents etapes d’asfalt i terra. El 
regidor de Promoció Econòmica, Francesc Oliva, i el president de Rallyclassics, Àlex Romaní, van coincidir que en només 
quatre anys la prova s’ha convertit en tota una referència europea. Després de l’èxit d’assistència de l’última edició es 
va potenciar l’espectacle al nucli urbà amb l’objectiu d’atraure més aficionats. Eslàloms i la transmissió del Rally a través 
d’una càmera web van ser algunes de les novetats d’enguany.

promoció econòmica

Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, va aprofitar la seva visita al Rally per signar en el Llibre d’Honor.
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Carnestoltes 2007

Èxit en el Mercat de la Disfressa Usada

Per mantenir la tradició del Carnaval és important tenir una bona 
oferta de disfresses per tal que tothom tingui l’oportunitat de tro-
bar la disfressa més adient. Aquest és un tema que l’Ajuntament 
de Lloret i l’Associació de Comerciants de la Vila tenien molt clar 
quan van decidir organitzar la primera Fira de la Disfressa Usada. 
Va ser tota novetat, una mostra-mercat innovadora que va obrir 
la programació del Carnaval. El resultat va ser tot un èxit.
D’aquesta manera es va posar en marxa una sèrie de novetats 
per fer més atractiva la celebració. Van formar part de l’especta-
cle carnavalesc, entre d’altres celebracions, el Ball de la Dona i 
el Ball dels Homes. És important remarcar l’afluència de gent, la 
gresca, l’animació i les ganes de fer del Carnaval de Lloret, una gran trobada popular on tots i cada un dels participants 
i espectadors van poder gaudir d’una gran festa.
El nombre de participants va augmentar en totes les activitats, fent d’aquest últim carnaval el més concorregut dels 
últims anys. Unes 3.000 persones van participar en les activitats, com el Mercat de la Disfressa Usada, el concurs de 
disfresses en el lloc de treball, el concurs de disfresses al carrer i la rua del Carnaval. Per Laura Bertran, regidora de 
Cultura, són un rècord que denota que és una de les festes més importants de la zona i l’objectiu és fer el millor 
carnaval de les comarques de Girona. 

Millor comparsa: Capicua. Premi gresca.Premi al lloc de treball comercial: carrer Cervantes.

Premi al lloc de treball oficial: El Puntet. Premi al lloc de treball escolar: Els Vailets.

Premi a la millor carrossa. Premi a la millor comparsa.
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El dijous 20 de febrer, l’Ajuntament de Lloret de Mar inicià el projecte 
Cívic Espai, que s’ha de desenvolupar en els centres cívics dels barris de 
Can Carbó i del Molí de Lloret. El projecte del Cívic Espai és una activitat 
impulsada per la Secció de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i en-
xarxada amb l’Associació de la Dona Activa de Lloret i la Fundació Ser.gi, 
dintre del Pla d’Acollida i Ciutadania de Lloret. 
Pel regidor de Participació Ciutadana, Ignasi Riera, l’alt creixement de-
mogràfic que ha experimentat darrerament Lloret demana noves formes 
de participació social, i els centres cívics, per la seva ubicació en el barri, 
esdevenen un lloc clau i de futur per a la vertebració ciutadana i social, 
per des de la proximitat treballar el sentiment de pertinença a un mu-
nicipi.
En el projecte, a més, es treballa bàsicament amb dones, ja siguin autòc-
tones o nouvingudes, des de la convicció que treballar amb elles té un 
efecte multiplicador, en tant que repercuteix en les seves famílies i en 
l’entorn comunitari

participació ciutadana

Presentació de la pel·lícula oficial dels 
Special Olympics de Lloret de Mar
El dijous dia 22 de març, a les 20:30 h, en el pavelló municipal d’esports, es 
presenta la pel·lícula oficial dels Special que ens farà reviure de nou aquells 
moments plens d’esforç, superació, solidaritat, festa i màgia. El dia abans, 
l’Ajuntament de Lloret recollirà un premi concedit pel Diari de Girona, en reco-
neixement a la tasca organitzativa al voltant dels Special celebrats a Lloret.

El Puntet fa balanç dels primers 15 anys

Amb motiu de la celebració del 15è aniversari del 
Punt d’Informació Juvenil de Lloret, el Departament 
de Joventut de l’Ajuntament, encapçalat pel regi-
dor Joaquim Teixidor, reparteix una enquesta als 
joves d’entre 14 i 29 anys per tal d’analitzar el grau 
de coneixement que els joves lloretencs tenen dels 
serveis que aquest departament ofereix. L’objec-
tiu és fer una valoració dels punts positius i de les 
mancances, tant dels ja establerts com dels nous 
equipaments proposats pel consistori. El dia 13 de 
març, dia de l’aniversari, se celebrarà un berenar al 
Casal dels Joves i se sortejarà una PSP i dos repro-
ductors MP4 entre tots aquells que hagin omplert 
una enquesta.

joventut

Sopar solidari en benefici de projectes per Bolívia
L’ONG Lloret Sense Fronteres i l’Ajuntament de Lloret s’han unit per un projecte solidari en benefici del poble de El 
Alto (Bolívia), que pateix, des de fa temps, problemes per adquirir aliments. L’ONG va aconseguir recaptar 4.300 
euros en el sopar solidari que es va organitzar on van participar botiguers i comerços de les viles de Lloret i Blanes. 
L’objectiu d’aquest projecte és aportar solucions a les necessitats bàsiques, a més de la compra d’aliments per a un 
menjador popular que cada dia atén uns 400 nens.



in
fo

rm
ac

ió

Vols rebre el butlletí per correu electrònic?
Si vols rebre el butlletí municipal en format electrònic, inscriu-t’hi entrant a l’apartat corresponent al butlletí  

del web de Lloret www.lloret.org, i el rebràs puntualment cada mes.

Ajuntament-OIAC 972.361.800

Governació 972.361.789

Participació Ciutadana 972.361.829

Tresoreria 972.361.775

Recaptació 972.361.825

Rendes 972.361.770

Casal Gent Gran 972.372.536

Comerç i P. Econòmica 972.361.912

Cultura 972.361.833

Ensenyament 972.361.903

Esports 972.367.512

El Puntet 972.372.268

Arxiu Municipal 972.368.457

Biblioteca Municipal 972.349.055

Nova Ràdio Lloret 972.372.393

Oficina de Català 972.363.452

OMIC 972.372.184

Turisme Ajuntament 972.364.735

Turisme Oficina Principal 972.365.788

Urbanisme / Obres 972.361.807

Llicències Ambientals 972.361.809

Medi Ambient 972.361.801

Servei d’aigües 972.361.840

Serveis de Manteniment 972.371.538

Serveis Públics 972.361.819

 

Servei de recollida 
d’escombraries 972.368.922

Policia Local i 972.361.736 
Protecció Civil  092

Mossos d’Esquadra 972.368.888 
  088

Bombers 972.367.777 
  085

Emergències   112

Serveis Socials 972.372.363

CAP 972.372.909

Hospital Comarcal 972.353.264

Hospital Sòciosanitari 972.364.736

Urgències - Ambulància  061

Telèfons d’interès

ciutadania

L’agrupació del Xino Xano va encarregar-se de fer un bon arrós.

Mobilització ciutadana sense precedents a Lloret

La recollida de signatures del diumenge dels Perdons 
va mobilitzar moltes entitats lloretenques.

La mobilització de l’Obreria de Santa Cristina del diumenge de l’Aplec dels Perdons va aplegar moltes persones, 
entitats i polítics lloretencs per donar el seu suport a la no inclusió del paratge de Santa Cristina en el PEIN de Pinya de 
Rosa. Sota el lema de “Santa Cristina és de Lloret, defensem-la”, l’afluència de més de mil persones amb pancartes 
i les signatures recollides deixen constància del gran suport popular a aquesta reivindicació.

L’alcalde, Xavier Crespo, amb l’Obrer Major, Salvador Palaudelmàs, i 
el matrimoni Basili de Bolsena (Itàlia), municipi amb el qual 

 properament s’agermanarà Lloret.


