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1. Resum 
 

Amb aquest projecte intentem demostrar la repercussió que ha tingut el cobriment de la 

Riera en els trams  de l‟ Avinguda Just Marlés i de Montbarbat. Pretenem analitzar com han 

evolucionat cadascun dels projectes per separat i quina ha estat la la seva execució final així 

com comprovar si s‟han dut a terme tal i com s‟havia planejat en un principi si ha estat la que 

en un primer dia s‟havia dit. Comentarem com serà tot, el dia que el 3r tram d‟aquesta Riera 

estigui coberta pel que fa per exemple als accessos a Lloret de Mar, transport.. 

Per assolir aquests objectiu ens hem centrat a buscar com han canviat els 2 barris, que estaven 

separats per la Riera i com els hi ha afectat el cobriment. Farem un petit estudi econòmic de 

l‟habitatge, de tots els barris que hi ha a Lloret, així observarem els diferents preus d‟aquestes 

zones  per poder fer una valoració correcte i acurada d‟aquests resultats. 
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2. Introducció 
 

Durant el transcurs del projecte ens hem trobat amb una sèrie de petites casualitats i 

l‟obtenció gradual d‟informació, tant de la pròpia Riera com del poble de Lloret de Mar.  

 

La primera idea del PFC la vaig obtenir quan vaig anar a veure la meva tutora, Sara 

Maria Laborda Cotarelo, que em va encaminar a fer un estudi sobre el meu poble. Varem 

estar parlant sobre varies possibilitats, però finalment varem trobar molt interessant estudiar 

l‟impacte que la construcció de l‟Avinguda Just Marlés i Montbarbat, i la seva posterior 

urbanització que ha tingut a la Vila de Lloret de Mar. 

 

Al principi vaig tenir molt clar què estudiaria i quines serien les conclusions que volia 

treure de tot aquest estudi. En concret, m‟interessava veure el preu de l‟habitatge en els 

diferents barris i veure quins equipaments s‟havien portat a terme en algun d‟aquests sectors 

que havien crescut gràcies a aquests canvis.  

 

La recollida d‟informació va ser gradual, tot i que va haver un moment, abans 

d‟aconseguir tota la documentació,  en que vaig veure molt clarament els resultats i la 

influència de la Riera en el poble. Probablement, el coneixement previ que tenia del poble 

juga un paper important per poder desenvolupar aquest projecte. El més interessant, però, va 

ser comprovar, més endavant, que la informació obtinguda a posteriori anava confirmant totes 

les nostres conclusions més primerenques. 

 

Va esser molt interessant estudiar l‟evolució històrica de les diverses zones i 

comprovar-ne els resultats actuals. Això m‟ha fet recordar quan era molt menuda i la Riera de 

Lloret (en la seva primera fase) no estava coberta i després, la varen cobrir. Algo que ja no 

tenia tant present perquè era molt petita. 
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2.1 Cronologia del temps en cada fase. 

2.1.1 Primera fase 

Després de consultar a l‟arxiu històric totes les normatives d‟aquella època ( plans 

parcials, plans especials i el Pla General d‟Ordenació Urbana), finalment el dia 14 de 

setembre de 1989 surt en el butlletí oficial de la província de Girona,  l‟acceptació del projecte 

del cobriment del primer tram, (canalitzat a finals del 1960) anomenat posteriorment 

Avinguda Just Marlés. 

            

                                                                                                     

 Aquesta imatge és una foto antiga de Lloret abans de canalitzar la riera. Correspon a tot el tram 

sencer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera imatge  mostra la Riera abans de ser canalitzada. Estava coberta per diversos ponts 

que permetien el pas dels vianants. La següent imatge correspon a l‟inici de les obres de 

canalització.com era la Riera abans de canalitzar-la, hi havien uns ponts perquè la gent pogués 

creuar. A l‟altre imatge quan comencen les obres de canalització d‟aquesta riera. 
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La primera fase de transformació de la riera es va iniciar als anys seixanta i va 

permetre canalitzar les aigües que baixaven lliures.  

La primera estació d‟autobusos es trobava al mig del poble (on actualment s‟ha 

construït la plaça Perre Torrent) i va haver de ser traslladada a l‟entrada de Lloret.. Un cop la 

riera va ser coberta, es van produir moltes altres transformacions en aquesta zona,essent més 

moderna i impactant a Lloret.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les dues imatges estan agfades desdel mateix punt.Corrersponen a la Riera quan estava canalitzada i 

es va procedir al cobriment. 

 

Les transformacions que han anat succeint un cop canalitzada la riera van permetre la 

construcció d‟un important giratori a la cruïlla de la carretera de Blanes. És en aquest lloc on 

posteriorment es construirà la Terminal d‟autobusos de Lloret de Mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La figura mostra a l‟esquerra una fotografia antiga abans/després del cobriment i a la dreta, un 

gràfic de després del cobriment. Un cop és realitza el cobriment en la segona fase es torna a 

canviar per un punt rotatori (ho veurem més endavant). A la dreta del mapa es trobaria situada 

l‟actual estació d‟autobusos. 
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El  cobriment de la riera va permetre unir 2 barris d‟aquest  sector.  

 

Aquest projecte inicialment va portar polèmiques en els veïns de Lloret de Mar.  

El projecte inicial era diferent en el que finalment és va realitzar. Va seguir una línea bastant 

igual a la que s‟havia dit primerament però amb alguna sèrie de modificacions respecte el 

projecte inicial.  Els veïns de Lloret de Mar van recollir firmes per intentar aconseguir un altre 

proposta més bona per el poble. La proposta la detallarem més endavant, però breument  

volien una “Rambla” i no “l‟Av. Meridiana” de Barcelona tot mirant per el turisme del poble.  

Això finalment no ho varen aconseguir. 

 

2.1.2   Segona fase. 

El 1997 és va procedir al cobriment del “ tram de Montbarbat”, la qual cosa va provocar 

nous canvis en el poble, noves escoles, pistes d‟atletisme i com hem esmentat abans la unió de 

2 barris que estaven separats per la Riera.  

 

Va ser modificat l‟antic punt giratori, per un altre, van haver-hi varios projectes que els 

esmentarem més endavant fins arribar a una solució final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la primera imatge es mostra el projecte que es dur a terme quan es va cobrir l‟Av. Just Marlés 

(primer tram). Quan es va procedir al cobriment de Montbarbat (segon tram) es van entregar 

diversos projectes de rotonda i es va acabar escollint aquest. 
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2.1.3  Estudi de la tercera fase 

Actualment queda un tram de la riera per cobrir, que està en projecte, però per 

problemes econòmics de moment no s‟ha pogut realitzar.  

En aquest projecte estudiarem els 2 trams coberts, mirant com s‟han unit 2 barris, i ho 

compararem amb el tram que falta per cobrir. Aquí notarem una diferencia respecte la part 

que ja està coberta, perquè els barris de la zona estan totalment diferenciats: una zona és 

majoritàriament immigració, està més descuidada, i l‟altre costat és una zona molt nova, on 

s‟estan instal·lant noves famílies joves.  

 

Aquesta zona ha crescut molt en els últims anys, i això ha provocat la creació de noves 

escoles i un nou Centre d‟Atenció Primària. 

Realitzarem al llarg del treball una comparativa de preus d‟una zona i l‟altre i observarem 

com pot influir en la distribució de les diferents classes socials el fet que encara passi pel mig 

dels dos barris la Riera.  

   

Finalment estudiarem que passarà a Lloret de Mar quan la Riera estigui totalment 

coberta, quan passi a convertir-se en l‟entrada principal del poble. Tothom qui entri a Lloret 

des de la carretera de Girona en direcció a l‟AP-7 accedirà al poble directament, fins arribar a 

la platja (lloc de desembocadura de la riera). Les conseqüencies que tindrà la cobertura 

d‟aquest darrer tram els anirem analitzant en aquest projecte a través d‟imatges que facin més 

entenedor el procés.  

 Vista desde l’aire del tercer tram de la Riera.  
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3. Desenvolupament del cobriment del primer tram de la  

 
El cobriment de la Riera de Lloret és una obra molt important per el futur de Lloret de 

Mar i l‟espai configurat per aquesta. L‟obra havia de ser símbol i motor de la transformació 

que calia endegar en funció la delicada situació que travessava el sector turístic. En aquest 

sentit era un bon moment i convenia no retardar l‟execució més enllà del temps estrictament 

imprescindible per tal de garantir que el plantejament no és erroni, que el projecte és 

l‟encertat. No es podien permetre més errors. 

 

 

 3.1  Projecte inicial 

 

El projecte aprovat inicialment no és el projecte que finalment és realitzarà, ja que la 

pressió p´blica ha forçat la modificació del projecte, ja qe es creia que era un projecte 

precipitat i mal estudiat. 

 

Es planejava fer: 

- 4+2+2 carrils i tant sols 7 metres d‟ús peatonal. 

 

D‟aquests carrils, 6 aniran damunt d‟una plataforma tota ella elevada sobre els nivells 

laterals entre 30 i 110 cm, constituint-se una barrera impermeable entre banda i banda. 

D‟aquesta manera es configuraria un vial amb caràcter perifèric, de circulació ràpida en el vell 

mig del centre urbà, amb les zones peatonals ondulades longitudinalment a causa de les 

rampes d‟accés dels carrers laterals a l‟alçada central. Aquestes rampes tindran un desnivell 

de fins el 20% .  

 

Referent a les diferents alçades que hi hauría entre la part central i els costat de baix, 

pensaven solucionar-ho a través de zones enjardinades, tal i com en certa manera es veu en el 

projecte. També es preveuen zones enjardinades allà on hi ha més desnivells, que siguin 

aterrassades amb jardins perquè quedi perfectament conjuntat. Aquest projecte ha estat aplicat 

també a la ciutat de Frankfurt on tenen els mateixos problemes de desnivells i ho arreglen 

amb un projecte similar al planejat inicialment.  
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Les alçades i desnivells, s‟ejecuti el projecte que s‟ejectuti, és trobaran amb aquest 

problema, les edificacions antigues  estan a diferents altures, i si realitzen  la riera de  2.40 m 

d‟alçada  la desembocadura sempre quedarà alçada la via publica dels peatons.  

 

S‟ha arribat a la deducció de que és necessiten 2.40 metres d‟altura. No s‟hauran de 

canviat les parets, només canviarà un valor que se‟n diu coeficient de rugositat (0.015), i es 

diu que els 220 m
3
/segon passen a 2.20 metres d‟altura. I a partir d‟aquí es fa el càlcul de 53 

pilotatges al mig de la riera de 60 cm i s‟aconsegueix que passin els 220 m
3
 amb 2.40 metres 

d‟alçada. 

 

3.2  Projecte proposat pel poble 

 

Els ciutadans estan molt descontents amb la proposta escollida per l‟ajuntament, la troben 

precipitada i poc meditada i creuen que no és el que més convé a Lloret de Mar. 

 

Demanen solucions alternatives que conceptualment podran donar autènticament resposta a 

les necessitats de transformació de Lloret. Convertint l‟espai en un nou centre urbà d‟una 

ciutat turística, amb l‟espai per la circulació necessària d‟acord amb la capacitat d‟absorció 

dels vials  que en són receptors i emissors, amb un mínim de 21 metres d‟amplària destinats a 

passeig peatonal i a elements de caràcter urbà. Esperem una  solució que faci permeable el 

conjunt de l‟espai en totes direccions, que és tractin estèticament els inevitables desnivells 

evitant que els peatons es trobin amb la circulació de l‟alçada de la cintura i eviti també 

ondulacions de l‟espai peatonal.  

 

Una solució estudiada compagina les solucions d‟enginyeria amb les d‟estètica urbana. És fals 

que el projecte aprovat permetrà tractaments posteriors de la superfície substancialment. Al 

contrari, prefigura irreversiblement una solució dolenta, que en no podrà ser corregible, 

suposa una greu hipoteca per la textura urbana de Lloret de Mar.  

 

 

El que té clar el poble és  que no volen aquest projecte, i comparen la Meridiana de Barcelona 

amb com serà la riera de Lloret de Mar si aquest projecte es porta a fi. Tindrem 7 carrils, poc 

espai per els peatons i l‟accés a la platja quedarà destruït. 
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Els ciutadants demanen una Rambla, un espai on els peatons i el turisme pugui passejar sense 

cap problema per les voreres de Lloret de Mar, deixant un espai reduït pels vehicles al ser una 

zona turística i a la vegada on es reuneix molta part del turisme d‟aquest poble. També 

proposen que es tingui  en compte equipaments nous, parkings, parcs infantils…. 

 

 

3.3 Al·legacions 

 

EXPOSEN: 

 

Que trobant-se en el període d‟exposició pública el projecte de  cobriment de la Riera 

aprovat inicialment en el ple del dia 8/09/89 presenten a l‟esmentat acord la següent 

al·legació: 

 

Aquí demanen el que hem explicat en el punt anterior, explicant i al·legant que hi  ha 

moltes maneres de fer un projecte, si pensant amb el poble o sense tenir en compte res.  

 

El poble, com bé hem explicat abans, demana un canvi de projecte per poder tenir mes 

zones peatonals  i no arribar a tenir una via ràpida a l‟entrada de Lloret o una mena de vial 

perifèric. Es quelcom amb el que el poble no estava disposat a cedir, ja que si es construeixen 

8 carrils a l‟entrada del poble s‟acabaran provocant retencions al centre. Es preveu que podria 

passar això ja que l‟entrada seria més ample que la continuació dels vials de Lloret i 

s‟aconseguiria l‟efecte contrari, congestionar el trànsit en comptes de millorar el que s‟havia 

construït fins ara. 

 

Tenint en compte que s‟hauria de buscar una proposta millor, ja que és el casc antic 

del poble i tenim moltíssima pol·lució. Caldria evitar l‟accés de vehicles, obtenint així una 

zona del poble tranquil·la on es podria passejar i comprar tranquil·lament sense escoltar un 

volum de cotxes circulant per el nostre voltant. 

 

Es recullen moltíssimes firmes adjuntades en el projecte esmentat, on el que es pretén 

assolir és frenar el projecte per poder aconseguir quelcom millor. 
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Però passat el temps es desestimen les al·legacions presentades per diversos veïns del 

poble i  definitivament el projecte de cobriment de la Riera de Lloret de Mar, es redactat per 

el Enginyer de Camins Canals i Ports, en Joaquim Leal i Sayrol el 19/10/89 amb una sèrie de 

condicions.  

 

Es proposen una sèrie de canvis respecte el projecte original per tal de fer-lo més 

afable, ja que definitivament el projecte consta de  2+2 tenint un carril d‟accés al poble i un de 

sortida amb un vial d‟aparcament ja sigui d‟autobusos, zones de carga i descàrrega o 

aparcament normal, i així poder fer unes voreres mes amples i una zona amplia per els 

vianants.  

 

Es van recollir bastants firmes, però no les suficients com per oposar-se totalment al projecte, 

el que si que és va poder aconseguir va ser que és recapacités i el projecte fos modificat. En 

l‟Annex  adjuntarem l‟escrit que varen fer servir els ciutadants per recollir firmes amb una 

frase que ho diu tot “ MERIDIANA NO, JORDI, VOLEM RAMBLA”. 

 

3.4 Projecte Final  

Després de desestimar les al·legacions presentades per diversos veïns del poble, se‟ls hi 

diu que el projecte de Joaquim Leal està sense acabar, que és precipitat i poc estudiat. 

 

S‟entén que són masses carrils, que Lloret quedarà taponat. Que no poden arribar 7 carrils 

al centre de Lloret de Mar, perquè l‟accés és col·lapsarà ja que el casc antic no donarà abast a 

absorbir tots els cotxes que arribaran fins a la platja. 

 

Es parla de fer zones enjardinades, on la gent a part de la circulació podrà caminar 

tranquil·lament, amb unes voreres amples per els peatons i  4 carrils. Que seran distribuïts un  

en cada  sentit, i un per poder estacionar. Els autobusos tindran preferencia per estacionar en 

aquestes zones, i  quan Lloret no estigui ple, podran estacionar els cotxes, en determinats 

horaris, i els transportistes en  càrrega i descàrrega.   

Aquest projecte s‟adaptarà més a les necessitats del poble deixant enrere el que 

anteriorment s‟havia de fer.  
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Per poder portar a terme aquestes obres, es va tenir que buscar uns espais on és 

fabricarien les bigues per posteriorment poder-les col·locar i aconseguir l‟alçada de 2.20 

metres. Per poder trobar l‟altura adequada és van tenir que fer diversos estudis de caudal de 

l‟aigua on es va arribar a la conclusió que amb 2.20 metres en tenien suficient.  

La riera anterior ja estava canalitzada, però l‟altura no era l‟adequada, a causa d‟això es va 

tenir que fer un mur com veurem a continuació. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera imatge és una secció de com es cobrirà tota la Riera. A la segona observem que s‟ha buscat 

un espai a l‟entrada de Lloret on poder fabricar in situ aquestes biguetes per disminuir costos. A la 

tercera es mostren les biguetes acabades per ser transportades i col·locades al seu lloc. 

 

 

Aquí hem vist unes petites imatges de la riera de Lloret abans i desprès de cobrir-la.  Tot ha 

canviat, i podem dir que s‟ha guanyat en molts aspectes: 

 

- S‟han aconseguit voreres més amples i rampes per els minusvàlids, s‟han tret les 

barreres arquitectòniques per afavorir i facilitar el passeig a la gent amb dificultat. 
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- S‟ha guanyat un carril per cada costat, per aparcar, càrrega i descàrrega i l‟accés als 

autobusos sense que es col·lapsi l‟entrada a Lloret. 

- S‟ha permès que tots els locals que hi ha en aquesta avinguda (majoritàriament 

discoteques), estiguin a les mateixes condicions ja que tothom pot creuar amb facilitat 

d‟un costat a l‟altre.  

 

 

També hi ha alguns defectes força importants. 

 

- No hi ha zones verdes ja que tot és ciment. 

- Les places que s‟han fet noves són places que no tenen espais verds, Podien haver 

conservat zones verdes per fer parcs al centre del poble però han fet places totes de 

formigó (veurem imatges més endavant). 

- Els parcs infantils poques vegades estan adaptats a nens petits.  

- No s‟ha tingut em compte l‟afluència de cotxes que hi ha a l‟estiu al poble: no hi ha 

suficients places d‟aparcament per tots els vehicles. 

 

 

 

3.4.1 Com s’ha construït? 

El cobriment de la riera comporta un augment en la pressió transmesa al terreny i en les 

càrregues que ha de suportar el mur.  

Les solucions estructurals pel cobriment de la riera poden ser de 2 tipus: 

- Recolzament de les biguetes damunt el mur existent, transmissió de càrregues a través 

del mur, millora de la cimentació i transmissió de càrregues al terreny. 

- Recolzament de les bigues damunt una biga de coronació del mur (biga que es 

construiria enderrocant la part de la coronació del mur existent) i transmissió de 

càrregues a través de micropilots al terreny (micropilots que és construirien perforant 

el mur de coronació). 

La primera solució té l‟inconvenient que el mur existent treballaria com estrep del 

cobriment, rebent i transmetent al terreny tota la càrrega addicional. Aquest mur aparentment 

pot estar bé, però la garantía del seu comportament estructural correcte només la pot garantir 

amb una prova de càrrega d‟un tram amb la cimentació millorada. 
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Aquesta prova de càrrega té un cost elevat i mai es pot garantir que tota la longitud del 

mur es comporti igual.  

Finalment la solució que es recomana és la segona, ja que el mur existent no tindria missió 

resistent alguna, és a dir, no rebria cap càrrega addicional i la seva funció seria la mateixa que 

desenvolupa actualment: contenció de terres i endegament de la riera. 

La solució recomanada és amb la que les càrregues del cobriment es transmeten al terreny 

mitjançant una biga-riostra de coronació i uns micropilots, sense confiar en la resistència del 

mur existent. 

Descripció de la solució per fases de construcció: 

- Enderroc de la coronació del mur, per exemple 0,5 m. 

- Perforació des de  la coronació de tot el mur per la realització de la cimentació, 

mitjançant micropilots. Els micropilots són passants, és a dir, el mur no carrega 

damunt seu. 

- Construcció d‟una biga riosta de 0,5*0,5 m
2
, que es recolza damunt els micropilots. 

Aquesta biga estaria separada del mur mitjançant un neoprè o un poliestirè expandit 

perquè les deformacions que pogués tenir no transmetessin càrrega al mur. 

- Col·locació de les biguetes del cobriment de la riera damunt la biga-rostra. 
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3.4.2 Com ha influenciat el cobriment d’aquest tram? 

 

Aquest tram va portar unes millores importants per el poble tot i que amb el pas del 

temps, quan ho observem a dia d‟avui, moltes coses no les haguéssin fet com les varen fer 

anteriorment. Aquestes crítiques les comentarem més endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquestes imatges són l‟abans i el desprès de Lloret un cop cobert el primer tram. 

 

Com podem observar a les imatges, el canvi que es va fer a principis dels 90 és un canvi 

important. Es va guanyar un espai fins ara desaprofitable, perquè els vianants poguessin 

creuar per qualsevol pas peatonal i passar a l‟altre costat. 

En aquesta zona mai s‟havien vist 2 barris separats perquè al centre del poble les 

distàncies són mínimes. Era tot un barri i lo altre eren les afores del poble, on la gent hi tenia 

els conreus, on més endavant, quan Lloret va créixer ( i la Riera es va canalitzar) es varen fer 

locals de nit.  

Hi havien passos perquè la gent creués, per poder accedir en els locals de nit. Aquesta 

zona era i es actualment una Avinguda de molta afluència de gent. El fet de cobrir-la va 

afavorir amb l‟accés dels locals, pero no amb el trànsit de gent.. 

Si l‟Avinguda Just Merlès no s‟hagués cobert, avui en dia tindríem greus i  importants 

problemes a l‟accés de Lloret de Mar, ja que els vehicles que circulen per aquí en ple estiu 

bloquejarien el poble. A Lloret de Mar hi ha uns 40 mil habitants, però en ple estiu augmenta 

la població a 300 mil,i tots han d‟arribar amb autobusos  o amb els seus propis vehicles.  
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Per problemes amb les pendents dels carrers que desembocaven a la Riera, es va tenir 

que arribar a una cota per els vianants per sota el nivell de la carretera. Segons el  

costat on s‟estigui i l‟altura del carrer, un es  pots trobar al mateix nivell de la via pública o un 

metre per sota de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la fotografia de l‟esquerra  si poguéssim veure l‟altura de la Riera veuríem que està per sobre. 

Aquestes imatges ens permeten comparar tot el que va costar portar a terme aquest projecte.. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 En aquesta imatge s‟observa com era i com s‟ha aconseguit unir la Riera amb el Carrer Santa Cristina. 

Veiem com s‟han superat els desnivells d‟una manera gradual, de manera que el vianant gairebé no se n‟adona 

quan hi camina 
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3.4.3 Nous equipaments de la zona. 

Tots els plans estudiats inclouen superfícies d‟ús públic i privat. També s‟hi 

especifiquen  les zones destinades a equipaments i a parcs. 

La primera fase del cobriment no va suposar gaires canvis a la zona: les edificacions 

eren antigues ja que estaven situades al nucli urbà del poble. És va canviar l‟estació 

d‟autobusos i es va construir, una de nova a les afores del poble; en el lloc on es trobava 

l‟estació es va construir una plaça anomenada Plaça Pere Torrent. Aquesta plaça va estar molt 

criticada perquè es va construir completament amb formigó (de fet la gent del poble 

l‟anomena plaça de la llentia) i no té cap zona verda. Ho veurem a la foto de continuació:  

 

 

 Aquí estava situada l‟antiga 

estació de Lloret de Mar. Com 

hem comentat abans, la plaça 

contruida es tota de formigó i 

fusta.. 

 

 

 

 Observem una plaça força 

buida, on només serveix com a 

pas per creuar d‟un costat a 

l‟altre de carrer. Aquesta 

plaça te poca funció com a 

tal. 
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3.4.4  Circulació, cruïlles segons els trams 

 

La circulació un cop és va cobrir l‟Avinguda Just Merlès, va canviar. Es va tenir que 

reorganitzar el trànsit i crear punts rotatoris per millorar l‟accés. 

 

La distribució d‟espais en aquesta zona  va ser la següent; es varen construir 2 carrils en 

cada sentit de circulació, varen adequar un dels carrils per sentit on permetria els autobusos 

estacionar, per carregar i descarregar els passatgers, varen habilitar zones per els camions, per 

poder fer els serveis amb més facilitat. Per els peatons es varen col·locar a banda i banda de la 

Riera passos per a ells.  

Tots els carrers que desembocaven en aquesta via, serien els que definirien les diferents 

altures de L‟Avinguda Just Merlès.  

Com hem comentat en el punt anterior, els accessos als carrers de la vila des d„aquesta 

via han estat complexes de resoldre.,La via queda a una alçada respecte els carrers que hi 

desemboquen amb les seves pròpies pendents. Principalment parlarem de dos carrers que 

complicaven el procés de disseny per controlar com desembocarien, o si s‟hauria d‟evitar la 

sortida i desviar-la per altres carrers. Finalment es va solucionar, i per minusvàlids i gent amb 

mobilitat reduïda es varen habilitar unes rampes, que permetien un accés més còmode a banda 

i banda d‟aquesta vía, aixi podem considerar  que s‟ha resolt bé aquest problema dins el 

projecte. 

 

Amb el  problema que es trobaven, amb els carrers que a causa de la pendent no sabien 

si podrien arribar a l‟altura de “la Riera”, s‟havia pensat varies solucions. Exactament es diu:  

“ Els carrers que no hi accedissin, s‟acabaran amb un mur davant. Llavors hi ha 2 

possibilitats:  

-   Fer servir aquell carrer,  que a causa de les pendents s‟ha finalitzat l‟accés, 

podria haver-hi una entrada en el futur pàrking soterrani de Lloret de Mar. Per no 

fer una paret sense sentit. 

- Que aquests carrers no tinguin sortida, difícil d‟imaginar. S‟intentarà 

aconseguir una sortida que no perjudiqui a ningú.” 
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 Aquí observem com s‟ha solucionat la 

diferencia d‟altures entre les 2 zones, la 

que passen els cotxes i on circulen els 

vianants.  

 

 

 

 

 

 Aquesta és la zona on es pot veure que el 

desnivell és més gran. S‟Han anat 

salvant les altures amb graons o rampes 

per els minusvàlids (quan hi ha una 

altura gran). Als costats de la via pública 

observem com hi ha zones d‟aparcament 

de càrrega i descàrrega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En aquesta zona trobem una rampa per els minusvàlids, i a la via pública trobem llocs 

d‟aparcament per a ells. 
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 El punt rodó esta situat al arribar a la desembocadura de la Riera. Es pot observar les 

voreres, al mateix nivell de la via, i la circulació a la mateixa  

 

 

3.4.5 Vianants i bandes reductores 

En els punts conflictius viaris, s‟ha vist obligat a utilitzar bandes reductores per reduir la 

velocitat de la via.  A l‟Avinguda Just Merlès no hi ha cap banda ja que és una via molt ample 

i té diversos passos peatonals.  

Si entrem dins del poble, els carrers son estrets, amb poca visibilitat. Hi ha escoles, on el 

trànsit de nens és elevat i aquest és un punt crític per a fer reduir la velocitat a tots els vehicles 

que passin per zones com aquestes. També trobem places públiques on l‟entrada i la sortida 

d‟elles, és directe al carrer. Això pot produir accidents, frenades, quan un nen juga a pilota i la 

pilota s‟escapa i va a la via on passen els vehicles.  

També hi ha bandes reductores col·locades sense cap criteri, aquí hi han hagut queixes 

dels ciutadans, no te sentit que a una distancia inferior a 10 metres  tornem a tenir una banda 

reductora, sense cap finalitat.  

S‟ha comprovat que l‟amortiguació del vehicle a mesura que es passa per aquestes zones 

es deteriora, per molt que es disminueixi la velocitat i es passi amb el cotxe mort. Avui en dia 

s‟estan traient totes aquelles bandes que no son necessàries per garantir la seguretat dels 

vianants.  

 

Els vianants disposen d‟un espai per passejar, com observem a les fotos anteriors, no és 

uniforme. Segons els carrers que desemboquen, ja que alguns carrers costava d‟enllaçar-los 

amb la Riera, tenen  unes pendents i això fa que les altures vagin variant al llarg de tot el 
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recorregut. En alguns moments circulem a l‟altura dels vehicles, però en altres moments 

estem per sota d‟aquesta via. Es va intentar que això no succeis, però no va haver-hi manera 

de resoldre-ho.  

L‟aigua que circula per sota de l‟Avinguda necessita una altura mínima per poder 

desembocar sense problemes. Així que aquesta altura no va poder ser modificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la primera imatge observem el passeig de mar, on circulen els vianants i a la vegada desemboca 

l‟aigua a la platja. 

 A la segona, podem veure el recorregut de l‟aigua fins arribar a desembocar al mar. I a la dreta de la 

imatge unes escales que permeten accedir si hi hagués algun problema. 

 

3.4.6 Barreres arquitectòniques 

La població de Lloret de Mar està poc adaptada als minusvàlids. Si ens centrem a la zona 

que estem estudiant, la normativa d‟accessibilitat urbanística d‟aquest moment no permetria 

construir-ho com s‟ha fet ja que aquesta normativa diu el següent:  

- Els elements d‟urbanització i de mobiliari que formen part d‟aquest itinerari són 

adaptats.  

- La pendent longitudinal no supera el 8%.  

- Els guals es senyalitzen amb paviment de textura diferenciada.  

- En els guals, la vorera del gual s‟enrasa amb la calçada. Els cantells s‟arrodoneixen o 

aixamfranen a 45 graus.  

- Per considerar-se adaptats els passos de vianants han de salvar els desnivells entre 

vorera i la calçada. Quan el tram per la seva longitud es realitzi en dos temps amb parada 

intermèdia, l‟illot tindrà una llargada mínima de 1,50 metres, una amplada igual a la del pas 
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de vianants, i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan la longitud de l‟illot 

no superi els 4 metres, 

- L‟amplada útil de pas a les escales és de 1,20 metres com a mínim. 

- Les escales haurien de tenir passamans 0.90  a 0,95 metres. 

- El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 

gravat de les peces. 

- L‟amplada útil de pas d‟una rampa és de 0,90 metres com a mínim. 

- Els aparcaments adaptats han de tenir unes dimensions mínimes per al vehicle de 3‟30 

m * 4,30 m en bateria i 2 m * 4,50 m en filera. 

-  Les parades d‟autobusos, han de tenir una marquesina que permeti l‟accés de una 

persona amb cadira de rodes, i ha de tenir un espai amb un amplada de 1,40 m per poder-hi 

accedir amb la cadira. 

Hem fet un recull d‟alguns apunts del reglament de barreres arquitectòniques, i  observant 

i comparant amb el que tenim a Lloret de Mar, ens  adonem que el poble no està preparat per 

a gent de mobilitat reduïda, cotxets.. etc.. 

Casi tots els punts que hem destacat anteriorment, no estan reflectits a la zona més 

cèntrica de Lloret. És un poble amb molt de turisme, i ens hem de qüestionar si no estaria be, 

amb petits esforços adaptar petites coses per millorar. 

 

Les propostes de millora no serien d‟un elevat cost econòmic. Tots els punts senyalats en 

aquest apartat són petites coses que portarien a tothom qui passegés per aquestes zones estar 

més còmode i gaudir d‟unes comoditats. 

Les escombraries, tenen una altura (com observem a l‟imatge següent), alta, la qual cosa 

no permet un accés a tothom.  

Rampes n‟hi ha molt poques i els desnivells són considerables, i no compleixen les 

pendents.  

Les escales podrien estar acompanyades d‟una barana per ajudar a pujar i baixar. 
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 La rampa de la primera imatge es estreta i d‟una pendent elevada. A l‟altre imatge observem unes 

escales sense barana. 

 

 

 

Les pilones metàl·liques són un dels elements més vistos en els carrers del poble. El 

principal benefici era el d‟evitar que els vehicles aparquessin a les zones on els peatons 

passegen, a fi de millorar l‟accés amb cadires de rodes, cotxets.. Aquest problema es va 

solucionar amb èxit, però n‟han sorgit d‟altres que son irreparables. 

Amb els últims mesos hi han hagut molts debats sobre aquestes pilones, ja que eviten 

l‟aparcament de certs vehicles, però a la vegada són un perill per els invidents, nens petits…  

El material utilitzat no és l‟adequat a la via pública, a causa d‟això s‟han produït morts. I 

ara s‟estan substituint totes aquestes pilones metàl·liques per altres de característiques 

similars, que fan la mateixa funció però no tenen el perill que tenen aquestes metàl·liques de 

ferro colat que son  agressives  i perilloses 
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 A Lloret informació és va publicar la retirada d‟aquestes pilones, i substituir-les per altres materials 

com podem veure en un altre imatge, on aquestes son flexibles i autorefractants. 

 Les altres imatges són de les pilones situades els carrers, i després la retirada d‟algunes d‟elles. 

 

3.5 Canvi del punt rotatori 

 

Com podem veure, quan la riera 

estava descoberta, no hi havia cap punt 

rotatori, sinó que des de la via 

principal es podia continuar el 

trajecte de la nacional, o es podia girar 

cap a l‟Avinguda Just Merlès per accedir al centre de Lloret. 

Quan més tard es va cobrir, es va canviar aquest accés i és va intentar fer-ho d‟una altra 

manera. Aquesta modificació tampoc es correspon amb l‟aspecte que presenta actualment, 

però va permetre una millora perquè des d‟aquest punt es poda donar la volta i tornar a la 

mateixa via en sentit contrari sense haver d‟allunyar-nos massa per fer un canvi de sentit. 

Aquest canvi, tot i ser més còmode no era massa pràctic, i al cap de pocs anys, al cobrir el 

segon tram de riera es va fer una modificació: un punt rotatori on els autobusos poguessin 

tenir un millor accés a la terminal de Lloret de Mar. 
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4.  Desenvolupament del segon tram del cobriment de la Riera 

(part de Montbarbat) 

L‟àmbit fixat per l‟Ajuntament de Lloret de Mar per l‟execució de les obres és el que 

inclou el cobriment d‟un tram de 95 metres 

de la Riera de Montbarbat comprés entra la 

carretera Gi-682 i les Pistes d‟Atletisme, així 

com la urbanització de l‟esmentat tram i la 

zona de vials circumdants. 

Es seguirà la mateixa línea que la 

primera fase, però amb algunes 

modificacions, que les esmentarem a 

continuació. 

 

4.1   Projecte Inicial  (Avantprojecte) 
 

L‟objecte del present Avantprojecte és el de servir de base per concórrer a la licitació del 

concurs públic convocat per l‟Ajuntament de Lloret de Mar, per a l‟adjudicació de la redacció 

del Projecte i posteriorment Execució de les obres del “Cobriment de la Riera de Montbarbat i 

urbanització d‟aquest àmbit i dels vials adjacents. 

L‟Ajuntament de Lloret és veu amb la necessitat de donar una solució a la cruïlla formada 

per la carretera de Blanes a Tossa de Mar i l‟Avinguda Just Merlès d‟entrada al centre urbà en 

direcció a la platja i Passeig de Mar, tant pel que fa a la circulació de vehicles com pel que fa 

a la comunicació peatonal d‟aquesta zona amb la zona escolar i esportiva situada aigües 

amunt del pont de la carretera Gi-68. 

A més aquesta oportunitat permetrà obtenir en aquest punt un element urbà estructurador 

de la xarxa viaria que constituirà una fita urbana de referència respecte a la resta de la ciutat.  

La solució proposada per aquest tram era  la següent: 

- Convertir una cruïlla en un nus viari sense restriccions de cap tipus, permetent la total 

llibertat de moviments de gir. 

- Obrir un nou accés rodat que permeti enllaçar amb els vials laterals existents a cada 

marge de la riera de Montbarbat a partir del carrer Mestres, oferint un accés directe a la zona 

esportiva i escolar i al veïnat de la zona, amb la possibilitat de que és podrà convertir en una 

via alternativa de sortida al nucli urbà en direcció Vidreres i Girona. 
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- Construir uns nous itineraris de trànsit per a vianants a nivell del passeig enjardinat 

amb una bona qualitat d‟urbanització i nivell de servei tant de dia com de nit que puguin 

satisfer la demanda de trajectes en aquest punt, augmentant considerablement la permeabilitat 

peatonal a ambdós costat de la carretera GI-682. 

- Proposar una via alternativa a la circulació de vianants amb origen i destí  a la zona de 

Fenals. 

- Aconseguir un element urbà singular i noble adaptat a les necessitats actuals del 

municipi que es pugui convertir en una fita d‟orientació i referència envers al centre urbà de la 

població. 

- Desenvolupar de les previsions del Pla General d‟ordenació Urbana del municipi en 

aquesta zona pel que fa a l‟estructura general viaria. 

Visualment seguirà la mateixa estètica que l‟anterior fase amb algunes modificacions, ja 

que les edificacions que hi havia a la fase anterior eren antigues i això és una part no habitada. 

Per tant es faran unes voreres més amples i algunes zones verdes en els mateixos trams. 

 

4.2 Projecte Final  

El projecte final acceptat per l‟Ajuntament de Lloret de Mar, tracta de la remodelació de 

la cruïlla on conflueix la carretera de Blanes a Tossa i l‟Avinguda Just Merlès. Es proposa 

també cobrir i ordenar un tram addicional de la riera. 

La situació actual d‟aquest nus, pel que respecta a la circulació, es pot resumir en els 

següents trets característics: 

- La circulació per la Carretera de Blanes a Tossa disposar d‟un sol carril per sentit.  

- Els vehicles que vénen de Tossa tenen prohibit el gir a l‟esquerra cap el centre de la 

ciutat. 

- Està permès el gir a la dreta, cap al centre, per als vehicles que vénen de Blanes. 

- Pel que fa els vianants, la solució actual inclou una illeta central partida, a través de la 

qual es pot caminar i des d‟on es pot accedir a les voreres perimetrals. 

 

Tal i com ja hem comentat anteriorment, el projecte preveu el cobriment d‟un tram de la 

riera d‟uns 95 metres de longitud, fins a l‟altura de la passarel·la de vianants actual.  

Amb aquest objectiu s‟aprofitaran els murs laterals ja construïts de la riera per col·locar-

hi al damunt, sigui una llosa de formigó pretensat, sigui una solució  mixta de llosa i bigues 
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prefabricades. D‟aquesta manera, es mantindrà la circulació de vehicles a la mateixa cota 

respecte de la rotonda. 

Pel que faran  als laterals d‟aquesta nova via, es farciran el solc existent amb material 

reblert per tal de poder prolongar la calçada en forma de vorera, altre vegada a nivell respecte 

de la resta de solució. 

El resultat serà una via contínua, amb tres carrils de circulació i dues voreres laterals 

àmplies. Al final del cobriment de la riera es col·locarà  una barana de seguretat. 

 

4.2.1  Canvi de punt rotatori 

Com ja hem comentat anteriorment, aquesta nova fase de cobriment suposarà, una 

millora en el nus. Per tant es preveu solucionar aquest problema construint una rotonda 

rectangular doble, situada més o menys al mateix lloc que l‟illa antiga, però de dimensions 

més importants. Aquesta doble rotonda permetrà la circulació al seu voltant  i també a través 

d‟ella, aconseguint una circulació sense restriccions de moviment pel que fa a la destinació. 

Els vehicles procedents de Blanes podran continuar direcció Tossa sense alteracions de 

recorregut o bé accedir al centre de la ciutat. Els vehicles que venen de Tossa podran 

continuar cap a Blanes de forma còmode i  també 

tindran l‟opció de girar a l‟esquerra per l‟eix de la 

rotonda rectangular o accedir al centre de la ciutat. 

En qualsevol dels dos casos, serà possible efectuar 

un canvi de sentit o també canviar de direcció cap 

el carrer dels Mestres a través de la nova zona 

coberta de la riera. Des de l‟extrem oposat de la 

riera es podrà accedir a la rotonda i efectuar els 

moviments descrits en els paràgrafs anteriors. 

Aquesta solució combinada amb una semaforització eficient, tindrà una capacitat 

suficient per absorbir el trànsit fora d‟hores punta. En hores punta, es preveu una lleugera 

congestió. 

Aquesta solució té una escassa capacitat per absorbir el trànsit que li arriba hi ha estat 

desestimada pel seu elevat nivell de saturació. 

En temporada de circulació escassa, es proposa tancar la zona central de la doble rotonda 

i regular amb semàfors taronja intermitent el flux circular de vehicles entorn ella. 

Per l‟altre banda, l‟estudi del trànsit recomana convertir l‟accés a la rotonda des de Tossa 

en un vial de quatre carrils de 2,5 metres d‟amplada cadascun. 
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Es preveuen zones verdes en les dues parts de la rotonda rectangular amb vegetació 

autòctona baixa en les àrees on es requereix visibilitat i amb vegetació mitjana en la resta 

d‟àrees. 

En els accessos a la rotonda des dels vials, és creearan illetes rígides a les quals accediran 

els vianants a través dels passos corresponents. 

Hem de dir però, que aquesta proposta tant ben pensada finalment no es portarà a terme, 

ja que els carrils destinats a fer el gir podrien acabar essent un punt conflictiu per el trànsit de 

Lloret de Mar. 

Desestimada la solució anterior per la seva incapacitat d‟absorbir la demanda, s‟han 

avaluat diverses alternatives i s‟ha escollit que la que ofereix millors nivells de capacitat 

d‟índex de saturació més baixos. L‟alternativa a la rotonda és una “rotonda-rectangular” de 

25*25 metres, on els costats menors són 

semicircumferències amb un diàmetre de 24 

metres, idèntic al de la rotonda inicial.  

Tenint en compte les consideracions anteriors 

pensem que la millor solució als problemes de 

trànsit en aquest tram és la construcció d‟una 

rotonda de forma allargada (per tal d‟aconseguir 

la major capacitat possible) amb passos de 

vianants en els seus accessos amb regulació 

semafòrica de funcionament semi actuat. 

La regulació semafòrica semi actuada de passos de vianants permet a la rotonda els 

següents tipus de funcionament: 

- Si no hi ha demanda de vianants els semàfors estaran donant sempre pas als vehicles 

de manera que serà la mateixa rotonda qui reguli el trànsit. 

- En cas d‟haver-hi demanda de vianants, prement els polsadors instal·lats en els bàculs 

i columnes dels semàfors, els semàfors de circulació es posaran en vermell. Si ens trobem en 

època estival o similar, es pot programar que es tanquin tots els semàfors de circulació de la 

rotonda lo quan permetrà el pas de major numero de vianants i a l‟hora evitarà que és 

poguessin crear cues de retenció que col·lapsessin l‟interior de la rotonda.  

El tractament central de la rotonda, es proposa la creació d‟un àmbit impactant pels 

vehicles que accedeixin a la mateixa. Com que Lloret de Mar és una ciutat costanera, molt 

relacionada amb l‟aigua, proposen portar el mar fins el seu accés, això ho intentaran  

aconseguir amb dos efectes: un primer efecte es la realització d‟un tall perimetral amb unes 
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peces de “cortem” (acer d‟oxidació controlada),  i com no hi ha mar sense aigua es proposa el 

tipus de sortidor de cascada de 9 mts d‟alçada per intentar aconseguir l‟efecte de punt de 

referència donada la seva magnitud i situació privilegiada. 

4.2.3 Vianants. 

Degut a un flux important d‟estudiants que accedeixen al col·legi existent a la zona, es 

proposa la creació d‟un passeig peatonal que connecta la carretera de Blanes amb la riera. 

Es pretén fer un passeig longitudinal amb un espai central pavimentat amb sauló i unes 

franges verdes laterals. En la zona peatonal es preveu la col·locació de mobiliari urbà propi 

d‟un parc. 

A l‟accés a la zona peatonal de la 

nova creació es preveu la col·locació d‟un 

pas enzebrat semaforitzat, no previst en el 

projecte inicial i que es considera una 

millora del mateix. 

S‟ha previst també l‟accés a la zona 

d‟equipaments esportius amb una escala, 

per salvar el desnivell existent amb 

esglaons formats per llambordes de 

formigó 

 

5. Desenvolupament del tercer tram. 

El tercer tram de la riera es troba situat a les afores del poble, i encara no s‟ha procedit al 

seu cobriment per manca de financiació. Degut a aquest fet s‟hi poden trobar dos barris 

separats per la Riera, i analitzarem com 

els hi ha afectat i quins serveis tenen. 

El barri ha canviat amb els últims 5 

anys: la zona ha crescut i s‟hi ha creat 

un nou barri anomenat el Rieral. 

“El Rieral”, és el Barri més nou 

situat a un costat de  la riera, mentre que 

a l‟altre costat hi tenim “El Molí”. La 

zona més nova és on han anat a viure les parelles més joves, i aquest barri ha crescut amb 

comerços, un nou centre d‟atenció primària, llars d‟infants, escoles... 
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 Mapa de situació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nova escola, “Al Rieral”.  
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En canvi, “el Molí”, és un barri que va créixer fa molts anys. Es trobava situat a les afores 

del poble i el creixement va venir provocat per l‟augment de població preferentment 

immigrant, ja que els preus eren més assequibles que al centre del poble. Tota aquesta zona 

està força degradada ja que no ha crescut amb serveis, comparativament a “El Rieral”. Però hi 

podem trobar la major part d‟equipaments del poble, com podria ser un camp de futbol i dos 

Pavellons esportius: un per les activitats amb patins (ja sigui Hockey, com el patinatge) i 

l‟altre per Futbol Sala, Rítmica, Handball..). 

El dia que es cobreixi la riera, s‟uniran aquests 2 barris d‟una manera més agressiva, ja 

que avui en dia hi ha passos per poder creuar i la gent del Molí es mou molt per el seu barri 

veí el Rieral. 

 

 A la imatge de l‟esquerra observem un pas per accedir al Barri del Riera i podem veure 

edificacions recents. 

 A la dreta, una imatge de la riera sense cobrir i els 2 barris que separa. 

 

5.1  Quin serà l’accés a Lloret de Mar quan estigui tot cobert? 

Quan el tercer tram de la Riera estigui cobert provocarà un canvi en l‟accés al poble i 

permetrà un trajecte més directe. 

Dels trams anteriors fets, aquest és el més llarg de cobrir i el que acabarà de formar una nova 

via al poble. Serà l‟accés principal des de la carretera que arribarà de l‟autopista AP-7 fins al 

centre del poble, on allà es trobarà amb la platja. 

No hi ha data del projecte, així com tampoc he trobat un Avantprojecte a l‟Ajuntament. 

S‟havia parlat de cobrir-la però encara no s‟ha decidit res sobre aquesta zona. Suposadament, 

seguirà la mateixa estètica que els trams mencionats anteriorment.  
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 En aquesta imatge de Lloret podem observar que el 1r i 2n tram de la Riera ja están coberts mentre que 

el 3r encara  falta acabar de cobri. Un cop finalitzat el projecte,  l‟accés a Lloret de Mar és veurà modificat 

cap aquesta nova via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquestes imatges mostren l‟estat actual del tram de la riera descobert, molt descuidat i amb molts de 

grafittis a les parets. 

 

 

Els 3 trams de la Riera 
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6. Habitatge 

6.1 Habitatge usat 

Pel que fa al tema de l‟habitatge, podem dir que tant el 1r com el 2n tram les edificacions 

existents són més antigues que les del 3r tram, que són edificacions noves. La superfície que 

es tenia en compte per a la construcció ha variat en els últims anys, de manera que ara es fan 

pisos més petits i més cars. 

Si observem la superfície útil que 

es construïa fa uns anys en els 

principals habitatges de Lloret, la 

mitja la trobem entorn els 80-90 

m
2
 que és el tamany de la majoria 

de les edifcacions. Però s‟observa 

una tendència desplaçada a la 

dreta cap a la construcció de més 

pisos grans que si ho comparem 

amb la següent gràfica.  A la 

següent gràfica, que inclou els 

habitatges nous, observem que la superfície mitja actualment segueix en els 80-90 m
2 

per a la 

majoria de pisos. En 

contraposició el nombre de 

pisos grans ha disminuït 

mentre que ha augmentat 

l‟edificació de pisos més 

petits. A més com veurem a 

continuació també són més 

cars. Les edificacions de mes 

de 100 m
2
 han baixat 

considerablement aquests 

últims anys. 

 

 

 



Repercussió de la remodelació de la riera “Av. Just Marlés” en les diferents fases de  

projecte i afectació urbanística en el entorn de Lloret de Mar. 

Marta Vellvehí Pararols  36 
 

6.2 Estudi de l’habitatge 

Per fer l‟estudi de l‟habitatge disposàvem de 30 croquis, i en veure que la tipologia de 

tots els habitatges era semblant, vam triar tres mostres d‟habitatges que reflectien, de manera 

genèrica, els edificis de nova construcció de la zona més nova de Lloret. Hem escollit els que 

es presentaran a continuació com a representatius de la zona. 

Bona part dels habitatges existents a la Riera són habitatges construïts d‟una manera 

estructurada amb caràcter rectangular o quadrat perquè la parcel·lació i el tipus d‟edifici és de 

forma rectangular o quadrada ( i a l‟hora també és una manera d‟aprofitar més l‟espai). En 

quant a les superfícies, val a dir que tots els habitatges oscil·len entre els 80 i els 100 m
2
 de 

superfície útil, tot i que la majoria se situa entre els 85- 95 m
2
 com hem comentat en el punt 

anterior. Abans de començar a explicar les 3 mostres que hem triat per fer l‟estudi, val la pena 

remarcar que a la zona de la Riera s‟han construït habitatges per allotjar famílies, que és 

justament el que la ciutat necessitava en aquell moment. 
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6.2.1 Habitatge tipus 1 

 

L‟habitatge tipus 1 disposa de 75.74 m
2
 útils distribuïts de manera lineal, dividint 

clarament les zones humides de les zones seques. També cal destacar la separació que s‟hi fa 

de la zona de dia i la de nit, dividides clarament a partir de l‟entrada de l‟habitatge. A més, val 

a dir que totes les estances, sense comptar les cambres humides, estan obertes a l‟exterior (per 

poder veure-ho d‟una manera més clara esta adjuntat el plànol on s‟estudia la zona de dia i la 

de nit). 

 

 

 

 

La superfície per allotjar la zona de dia es de 36.51 m
2
 del total de 75.74 m

2
 dels que 

disposa l‟habitatge. 

La zona de nit, igual que la de dia, conté estances àmplies i confortables i amb llum 

natural (quelcom molt d‟agrair en qualsevol immoble). La zona de nit està formada per dos 

cambres humides i tres dormitoris (dos de característiques semblants i una suite). Per poder 

allotjar aquestes estances han fet falta 39.23 m
2
 dels 75.74 m

2
 totals de l‟habitatge. 
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6.2.2 Habitatge tipus 2 

El segon habitatge destaca respecte el primer pel fet de tenir una forma més quadrada, 

amb menys metres quadrats (65 m
2
). Hi ha 3 dormitoris més petits que l‟anterior. Aquest 

habitatge te dividida la zona de dia i la de nit a partir d‟una porta d‟entrada però per temes 

d‟aprofitament d‟espai la cuina esta situada a la zona de nit. A l‟hora de mirar la distribució 

no han tingut en compte el fet de posar la cuina a prop del menjador, segurament ha estat per 

problemes en les instal·lacions del la resta de pisos i els baixants. Aquest habitatge, com 

l‟anterior , està obert a l‟exterior per un dels laterals. Totes les estances, tret d‟una cambra 

humida, donen a l‟exterior. 

 

 

 

 

En aquest cas, la zona de dia és pràcticament la mateixa que la zona de nit. Això és a 

causa del fet que aquest habitatge disposa de 3 habitacions, però d‟una superfície inferior a 

l‟anterior. 

La zona de dia disposa de 35-80 m
2
 distribuïts entre rebedor, cuina i menjador-sala 

d‟estar, i la zona de nit en tres dormitoris i dos banys distribuïts en 29.15 m
2
 dels 65 m

2
 que té 

habitatge, incloent-hi la superfície estimada de la terrassa. 
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6.2.3 Habitatge tipus 3 

L‟habitatge tipus 3 té una superfície útil de 72.87 m
2 

distribuïts en tres habitacions, dos 

banys, una sala-menjador i una cuina. En aquest habitatge s‟ha dividit pràcticament per la 

meitat la zona de dia i la de nit. 

 

 

 

D‟una banda, la zona de dia té 32 m
2
 repartits entre el rebedor, la cuina i la major part, al 

menjador-sala d‟estar que disposa de 18 m
2 

de superfície útil. De l‟altra, la zona de nit té 

40.87 m
2 

de superfície útil i disposa de tres habitacions, una de les quals és una suite. 

 

En aquest habitatge, a difència dels tipus 1 i 2, les zones humides (els banys) s‟ubiquen al 

centre, amb la qual cosa s‟aconsegueix unificar les zones. Tambè cal destacar que totes les 

estances disposen de llum natural, tret dels banys (igual que els anteriors). 
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7. Creixement de la població 

La població de Lloret de Mar ha anat creixent en els darres anys. El Creixement Natural 

(Naixements + Defuncions) resulta positiu en els últims anys, és a dir que neix més gent de la 

que mor.  

Dels anys 1991 al 1996 el 

creixement natural va ser 

positiu, en canvi el saldo 

migratori (Immigració + 

Emigració) va ser negatiu, és a 

dir, va marxar més gent de 

Lloret de la que va venir a viure.  

Però el creixement total va 

acabar sent posiEl numero de 

naixements va ser de 1060 

persones i les defuncions 425. 

Això resulta en un creixement natural de la població de 635 persones. En canvi, el saldo 

migratori va ser negatiu amb un total de 184 persones. Per això arribem a la conclusió que la 

població en aquestes èpoques va créixer en 451 persones.  

Dels anys 1996 al 2001, el 

volum de població total va 

augmentar força respecte els 

anys anteriors. Això és degut a 

l‟arribada d‟immigració, ja que 

molta gent va venir a Lloret en 

busca de noves oportunitats 

laborals.  

El numero de naixements va ser 

pràcticament igual que a la 

gràfica anterior, 1064 persones. 

En canvi el numero de defuncions va ser de 524. Així doncs el creixement natural resulta en 

540 persones. 
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En canvi el saldo migratori va augmentar considerablement fins a 1116 persones. Gracies a 

això tenim un creixement total de la població de 1656 persones, molt més alt que anys 

anteriors. 

Els últims anys dels qual hem 

pogut obtenir dades són del 

2001 al 2006, on els 

naixements augmenten fins a 

1273 neonats i les defuncions 

arriben a 710 persones. El 

creixement s‟ha incrementat 

respecte els altres anys, tot i 

augmentar les defuncions, ja 

que també han augmentat els 

naixements. A mesura que van 

passant els anys, observem un creixement de la població immigrant, ja que el saldo migratori 

augmenta 3002 persones. El canvi més important es dona en el creixement total ja que 

augmenta moltíssim respecte els anys anteriors en un total 3565 habitants. 
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8. Estudi de viabilitat 

8.1 Memòria 

Per a l‟estudi de l‟habitatge hem consultat el preu de venda de l‟habitatge d‟obra nova a 

la base de dades de SOCIEDAD DE TASACIONES i l‟hem contrastat amb els preus que hi 

ha allotjats a la web de l‟Ajuntament de Lloret Mar. 

El preu del cost de construcció l‟hem consultat a les revistes M2 dels anys que hem 

estudiat i el tant per cent del benefici hem considerat que sempre era el mateix en totes les 

inversions. 

A banda, també hem volgut calcular el valor del sòl amb la fórmula cadastral per poder 

comparar-ne el resultat amb l‟hipotecari. També val la pena destacar que totes les parcel·les 

s‟han consultat a l‟Oficina Virtual del Cadastre i que s‟ha respectat en tot moment l‟any de 

construcció de l‟edifici; és a dir, coincideix l‟any de construcció que consta en el cadastre 

amb l‟any de cada estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge exemple. Parcel·la Estudi de Viabilitat any 2005 
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8.2  Estudi  any 1999 

ESTUDI Any 1999 
   

      1 Dades 
   

€/m2 
 

      DESCRIPCIÓ 
     

      Preu de contrucció   490,00 
 Preu de venda   1.769,00 
 

      

      Superficie construïda de la parcel·la   825,00 
 

      Superfície contruïda total   3.300,00 
 

      2 Càlculs 
     

      DESPESES HABITATGE 
    

   
m2 €/m2 Total 

      

   
3.300,00 490,00 1.617.000,00 

      

 
10,00 % despeses 

  
161.700,00 

      

 
TOTAL DESPESES 

  
1.778.700,00 

      VENDA 
 

m2 €/m2 Total 

      

   
3.300,00 1.769,00 5.837.700,00 

      

      VALOR DEL SÒL 
     

      CADASTRE Valor sòl= preu de venda/1,4-cost per contracte 

      

      

 
Venda 5.837.700,00 1,40 

 
4.169.785,00 

      

 
Despeses 

  
1.778.700,00 

      

 
Total Valor 

  
2.391.085,00 
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HIPOTECÁRICA Valor sòl= preu venda(1-benefici)-total costos 
 

    
% 

 

 
Preu venda 5.837.700,00 1-0,2 4.670.160,00 

      

 
cost 1 

   
1.778.700,00 

      

 
cost 2 

 
1.778.700,00 0,18 320.166,00 

      

 
cost 3 

 
5.837.700,00 0,04 233.508,00 

      

 
suma costos 

  
2.332.374,00 

      

 
preu de venta 

  
4.670.160,00 

      

 
TOTAL PREU 

  
2.337.786,00 

      

      

 
PREU DE VENDA 

  
5.837.700,00 

 
VALOR SÒL 

  
2.337.786,00 

 
COST CONSTRUCCIÓ  

  
1.778.700,00 

      

 
BENEFICI 

  
1.721.214,00 
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8.3  Estudi  any 2005 
    

      

      1 Dades 
   

€/m2 
 

      DESCRIPCIÓ 
     

      Preu de contrucció   360,60 
 Preu de venda   980,00 
 

      

      Superficie construïda de la parcel·la   3.859,50 
 

      Superfície contruïda total   15.438,00 
 

      2 Càlculs 
     

      DESPESES HABITATGE 
    

   
m2 €/m2 Total 

      

   
15.438,00 360,60 5.566.942,80 

      

 
10,00 % despeses 

  
556.694,00 

      

 
TOTAL DESPESES 

  
6.123.636,80 

      VENDA 
 

m2 €/m2 Total 

      

   
15.438,00 980,00 15.129.240,00 

      

      VALOR DEL SÒL 
     

      CADASTRE Valor sòl= preu de venda/1,4-cost per contracte 

      

      

 
Venda 15.129.240,00 1,40 

 
10.806.600,00 

      

 
Despeses 

  
6.123.636,80 

      

 
Total Valor 

  
4.682.963,20 
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HIPOTECÁRICA Valor sòl= preu venda(1-benefici)-total costos 

    
% 

 

 
Preu venda 15.129.240,00 1-0,2 12.103.392,00 

      

 
cost 1 

   
6.123.636,80 

      

 
cost 2 

 
6.123.636,80 0,18 1.102.254,62 

      

 
cost 3 

 
15.129.240,00 0,04 605.169,60 

      

 
suma costos 

  
7.831.061,02 

      

 
preu de venta 

  
12.103.392,00 

      

 
TOTAL PREU 

  
4.272.330,98 

      

      

 
PREU DE VENDA 

  
15.129.240,00 

 
VALOR SÒL 

  
4.272.330,98 

 
COST CONSTRUCCIÓ  

  
6.123.636,80 

      

 
BENEFICI 

  
4.733.272,22 
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      8.4  Estudi  any 2009 
    

      

      1 Dades 
   

€/m2 
 

      DESCRIPCIÓ 
     

      Preu de contrucció   780,00 
 Preu de venda   2.800,00 
 

      

      Superficie construïda de la parcel·la   1.890,00 
 

      Superfície contruïda total   7.560,00 
 

      2 Càlculs 
     

      DESPESES HABITATGE 
    

   
m2 €/m2 Total 

      

   
7.560,00 780,00 5.896.800,00 

      

 
10,00 % despeses 

  
589.680,00 

      

 
TOTAL DESPESES 

  
6.486.480,00 

      VENDA 
 

m2 €/m2 Total 

      

   
7.560,00 2.800,00 21.168.000,00 

      

      VALOR DEL SÒL 
     

      CADASTRE Valor sòl= preu de venda/1,4-cost per contracte 
 

      

      

 
Venda 21.168.000,00 1,40 

 
15.120.000,00 

      

 
Despeses 

  
6.486.480,00 

      

 
Total Valor 

  
8.633.520,00 
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HIPOTECÁRICA Valor sòl= preu venda(1-benefici)-total costos 
 

    
% 

 

 
Preu venda 21.168.000,00 1-0,2 16.934.400,00 

      

 
cost 1 

   
6.486.480,00 

      

 
cost 2 

 
6.486.480,00 0,18 1.167.566,40 

      

 
cost 3 

 
21.168.000,00 0,04 846.720,00 

      

 
suma costos 

  
8.500.766,40 

      

 
preu de venta 

  
16.934.400,00 

      

 
TOTAL PREU 

  
8.433.633,60 

      

      

 
PREU DE VENDA 

  
21.168.000,00 

 
VALOR SÒL 

  
8.433.633,60 

 
COST CONSTRUCCIÓ  

  
6.486.480,00 

      

 
BENEFICI 

  
6.247.886,40 
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8.5  Conclusions 

La conclusió principal després d‟haver estudiat el valor del sòl durant diversos anys és 

que, en un sector menys cèntric que el poble, el seu valor és baix respecte de factors com ara 

el valor de la construcció. A mesura que la zona es consolida el preu del sòl augmenta el seu 

percentatge respecte de la resta de factors fins arribar a un punt, quan la consolidació és total, 

en que el valor del sòl es altíssim comparat amb l‟inici. El valor del sòl creix progressivament 

i en conseqüència augmenta també del valor de l‟habitatge, ja que un dels factors que afecta el 

preu de venda és el grau de consolidació de la zona. 
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9. El barris consolidats a Lloret de Mar. 

Després de tot el desenvolupament urbanístic que va provocar el cobriment del primer i el 

segon tram, es va crear un barri nou a la zona corresponent al tercer tram abans de que es porti 

a terme el cobriment. La creació d‟aquest nou barri va venir propiciada pel l„augment en la 

població. El cobriment dels primers trams no feia preveure que, a principis dels 80, els barris 

s‟omplirien i que caldria arribar a la creació d‟un nou barri i a l‟adequació de la zona amb el 

cobriment del tercer tram per poder cobrir les necessitats de la població, 

Com hem estudiat anteriorment, la població a Lloret sempre ha anat a l‟alça. Hi ha hagut 

molta immigració que venia a fer la temporada a Lloret i que finalment van decidir establir-se 

al poble i viure-hi durant tot l‟any.  

No podem parlar de la “Riera” de manera global, perquè encara no està tot el projecte 

acabat, però si que podem parlar dels canvis que ha provocat la formació del barri del Rieral 

pel que fa a equipaments, serveis i les mancances que hi trobem. 

- S‟ha construït un CAP, per poder desviar a la gent i tenir un millor servei. 

- El transport públic no funciona correctament. Hi ha barris on l‟autobús no hi arriba. 

Tot i que les distancies en un poble son petites, la gent gran no s‟acostuma a moure 

del casc antic. 

- La comunicació es molt bona, pots desplaçar-te a totes les ciutats properes amb servei 

públic, i si has d‟agafar el tren, hi ha autobusos que porten al poble proper “Blanes” 

per poder arribar a l‟estació. 

- L‟aparcament a l‟estiu és deficient. A continuació veurem les places de pàrking que té 

Lloret disponibles i pàrkings públics. 

- Equipament sanitari més proper: Hospital comarcal de La Selva, situat a Blanes (5 Km 

de Lloret). 

- Un bon complex esportiu, amb pistes d‟atletisme, gimnàs, i dos centres esportius.  
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 Situació dels pàrquings al poble de Lloret 

Pàrquing Cotxes Autobusos Motos 

1- Costa Carbonell 470 places   

2- Av. les Alegries (Oficina de 

Turisme) 

30 places 60 places  

3- Av. el Rieral (Pistes d'Atletisme)   50 places  

4- Pàrquing carrer dels Mestres 190 places   

5- Pàrquing Terminal 160 places  10 places 

6- Plaça Pere Torrent 420 places   

7- Can Xardó  6 places  

8- Av. Vila de Tossa (barri 

Pescadors) 

250 places 60 places  

9- Can Lloranes   

10- Sa Caleta  190 places   

11- Av. el Rieral - Senyora de 

Rossell 

 

Com podem veure, la majoria de pàrking està situat a les afores de Lloret.  

No hi ha un transport d‟autobusos que t‟apropi al centre, has d‟anar caminant i per tant hi ha 

mala comunicació. 

Al centre de la població hi ha 770 places col·locades en 3 aparcaments diferents i 6 places 

d‟autobusos. L‟aforament és molt limitat i això provoca col·lapses en ple estiu, cues 

d‟autobusos que no saben on estacionar, cotxes que no troben aparcament. En plena 

temporada no ets capaç d‟ubicar els cotxes en altres zones sense tenir la necessitat d‟entrar al 

casc antic i col·lapsar-lo. 

Els autobusos, tenen zones destinades per estacionar a les afores de Lloret. Han de 

descarregar els passatgers al centre del poble i seguidament es desvien als pàrkings 

corresponents.  Disposen de 176 places. 
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9.1 La Riera, imatges i records d’un camí traçat per la força de l’aigua 

Als múltiples visitants que arribaven a Lloret els resulta imperceptible, a primer cop d‟ull, 

el fet que, quan circulen sobre L‟avinguda Just Marlès, ho estiguin fent sobre un torrent. Des 

de la darreria del segle XX, aquest curs fluvial conegut com la riera de Montbarbat o 

simplement la Riera, transcorre per sota l‟asfalt en el seu tram final i només reapareix en la 

immediata desembocadura, en aproximar-se a la sorra de la platja. La Riera, que transporta 

llims provinents dels turons de Maçanet i el sector de Montbarbat, discorre pels indrets més 

fèrtils i amb més activitat agrícola de Lloret, com ara el veïnat de les Alegries o el sector del 

Rieral, prolífics en hortes i camps de cultiu. 

 

 

 La Riera de Lloret de Mar prop de la desenvocadura, pels volts de 1020. A la fotografia s‟observa un 

infant estirat sobre la sorra de la platja, en un tram que avui ocupa el passeig d‟Agutí Font. A la riera, durant 

molts anys, com també al primer tram de la platja conegut com sa Pallissada. Els vilatants hi dipositaven les 

escombraries generades a les cases o als camps, que arrossegaven les rierades o els temporals. Quan 

l‟ajuntament va eradicar aquesta pràctica, va topar, al principi, amb la incomprensió dels veïns. El primer 

terme me, dota la filera abrada, s‟aprecien deixalles depositades a la llera del riu. Més amunt, prop del pont de 

ferr, uns grups de dones renten la roba. 
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Prop del tram final de la Riera nasqué el primer poblament del nucli de Lloret de Mar, al 

segle XII. Enfilat en el turó que puja fins el castell de Sant Joan es va formar el que es coneix 

avui com el barri de la Riera o de les Treus Creus. No va ser fins dos segles més tard que es 

va introduir el salt vers la ribera esquerra i es va començar a construir l‟estructura bàsica del 

municipi actual. Els boscos de llorer i de vegetació mediterrània existents s‟urbanitzaren o es 

convertiren en terrenys agrícoles. Curs amunt nasqueren algunes de les hortes més 

productives de Lloret, com per exemple can Bosch, cal Sord o ca l‟Estevet, espais que avui 

ocupen la plaça Pere Torrent, la terminal d‟autobusos o la discoteca Revolution, 

respectivament. 

 Dones i infants a la Riera, molt crescuda per les pluges. 

 

Després de diversos segles amb un aspecte similar, la segona gran transformació de la 

riera va produir-se a mitjans anys seixanta, quan uns forts aiguats enderrocaren els murs de 

contenció dels marges de la Riera. Atesa la perillositat que significava aquest fet per a un 

municipi en ple desenvolupament urbanístic, es va cimentar la llera i es va urbanitzar 

definitivament l‟espai. Més tard, quan en els anys noranta es cobrí el curs fluvial, es va 

culminar un procés que havia transformat un paisatge del sector d‟una manera radical. 
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 Els habitants observen una rierada, que oblidà a allunyar les barques del mar i a  

arrecerar-les més amunt. 

 

 

 Vista del passeig de la Riera, al punt on s‟encreua amb la carretera de Blanes a Tossa. En el lloc on 

s‟aixeca el pont de perdre actualment hi ha una gran rotonda amb sortidor. Quan els gitanos itinerants i el seu 

bestiar passaven per Lloret, s‟instal·laven en aquest punt. Aquestes imatges son de les primeres dècades del 

segle XX. 
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L‟element arquitectònic més rellevant de la Riera de la primera meitat del segle XX va 

ser, sens dubte, el pont de ferro. Fou instal·lat sobre el tram de riu conegut aleshores com a 

riera de la Creu, que separa el carrer Santa Cristina i el de baix de la Riera. El pont subsistí les 

passarel·les precàries que se solien malmenar cada any durant el temps de pluja. ‟estructura va 

arribar amb tren fins l‟estació de Blanes, on va ser recollida per carros Lloretencs i 

transportada a la Vila. L‟arquitecte provincial Martí Sureda es féu càrrec dels pilars i de les 

escales de pedra picada d‟accés al pont. L‟obra va quedar enllestida el1880 i durant més de 

setanta anys va ser d‟una gran utilitat per als veïns de cada banda i va atenuar l‟aïllament dels 

dos sectors. Al final de la dècada del 1950,el pont va ser desmuntat i venut a  una foneria 

barcelonina per una quantitat de poc més de 35000 pessetes. Es va substituir per un altre pont 

de tres arcs que permetia el trànsit de cotxes i no obligava a vorejar tota la Riera. 

El 1908 es va fer el primer projecte d‟alienació i regulació de la riera, i es va construir un 

passeig en el marge esquerra del curs fluvial. El camí, recordat com un espai de gran bellesa, 

estava protegit per un mur de pedra que canalitzava la riera i connectava la carretera 

d‟Hostalric a Tossa, a l‟altura del pont de pedra, amb la línea marítima. L‟any 1935, el camí 

es va fer mes ample per tal de descongestionar el trànsit dels carrers de la vila. Amb l‟arribada 

massiva del trànsit rodat, el passeig va convertir-se en una vía de circulació hi ho va ser fins 

que, la cobertura de la Riera, es va poder recuperar com a zona reservada als vianants. 

 

 Pont de Ferro, durant més de setanta anys. Va ser d‟una gran utilitat per els veïns de cada i va atenuar 

l‟aïllament dels dos sectors. 
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 Pont de tres arcs, que permetiria el trànist de cotxes i no obliga a vorejar la Riera. 

 

Fenals 

Poblada de temps antics per els romans, Fenals fou, fins als anys de la gran transformació 

urbanística, un indret silenciós, solitari i poc freqüentat. La presencia més regular era la de 

petits ramats de xais pasturant vora la riera. La presència humana hi era escassa: hi feien 

presència homes de mar, que anaven a tirar l‟art, algun pescador de canya o, a la temporada 

d‟estiu, famílies que venien des de Lloret a gaudir d‟un dia de sol i platja. Tots passaven per 

un camí de carro poc fressat que circulava entre els saps i les brugueres. A les nits, 

especialment en temps de postguerra, hi rondaven alguns contrabandistes o bé tropes de la 

Guardia Civil que perseguien els que feien estraperlo. La calma era permanent a la Platja de 

Fenals, i només s‟alterava esporàdicament per lladrucs llunyans dels gossos o els gemecs del 

bestiar de les masies, entre d‟altres. El nom de Fenals o Fenàs prové de la planta herbàcia de 

la família de les gramínies que abunda als marges dels camps i les vorers dels senders. 

Coneguda també com a cerverol, cerver o llistó, antigament era una espècie freqüent a l‟ 

indret. 

Sobre el promontori de Lloret ubicat entre Fenals i cala Banys, el més alt de la costa  

lloretenca, s‟aixeca el castell de Sant Joan. Esmentat ja el 1041, fou el primer edifici construït 

vora el litoral amb què es va donar inici a l‟ocupació de la costa i a la creació del nucli de 

Lloret.  

 



Repercussió de la remodelació de la riera “Av. Just Marlés” en les diferents fases de  

projecte i afectació urbanística en el entorn de Lloret de Mar. 

Marta Vellvehí Pararols  57 
 

 

 

 

9.2 Estudi del preu de l’habitatge dels barris envoltats per la Riera. 

Per poder estudiar el preu de l‟habitatge en les diferents zones, que envolten la Riera he 

agafat  6 mostres de cada barri, les més importants per poder treure una mitjana i saber a quins 

preus oscil·la la venta, depenent la zona.  En algunes zones no he trobat 6 mostres de pisos 

d‟obra nova, ja que al centre del poble hi ha més pisos antics que nous.  Per això en algun pis 

automàticament li he baixat el preu, perquè comparativament amb els altres aquell te una 

depreciació depenent dels anys de construcció.  

Els barris estudiats són els següents: 

- Lloret centre 

- Fenals 

- El Molí  

- El Rieral 

 En aquesta imatge ens 

mostren els barris afectats per el 

creuament de la Riera. El tram entre 

Fenals i Lloret Centre ja està cobert, 

en canvi entre el Molì i el Rieral no 

s‟ha realitzat encara i observarem 2 

barris ben diferenciats a causa 

d„aquest fet. La Riera seria la línea de 

color blau cel. 

 

Aquestes zones estan 

descrites anteriorment, i en aquest imatge les podem situar per tenir una idea d‟on estan 

col·locades. 

Fenals és un barri molt proper al poble però la part més cèntrica, que seria la zona  mes a 

propera a la Riera, és una zona amb poc habitatge on les edificacions estan destinades a 

serveis (ja siguin hotels, restaurants, discoteques..). A causa d‟això observarem que els pisos 

són bastant més econòmics perquè els valorats estan en la zona d‟aquest barri situat més a les 

afores del poble. Per tant no es veuen tant afavorits com els que estan en el nucli urbà de la 

població. 
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 En aquesta taula observem els diferents barris de Lloret i els valors trobats de les 6 mostres agafades a 

cada zona.  Al final de la taula es realitza una mitjana del 6 valors, per saber els preus depenent de la zona  

 

Aquesta gràfica ens explica de 

manera visual els resultats obtinguts 

a la taula anterior. Com podem 

observar, els barris del  Nucli urbà i 

Fenals pertanyen al primer tram de 

la Riera. La diferencia de preu que 

s‟observa es veu afectada, com hem 

explicat anteriorment, al fet que les 

edificacions valorades  en el barri de 

Fenals estan força allunyades del 

centre, es a dir, de l‟ Avinguda Just 

Marlès. Per tant la diferència de 

preus és més rellevant que no pas si comparéssim habitatges de banda i banda de la riera, on 

observaríem que el valor continua essent elevat. El fet que els separi no econtribueix a que els 

habitatges es vegin afectats .Però quan ens endinsem en el barri de Fenals i ens allunyem del 

nucli urbà, els pisos baixen de valor tot i ser una bona zona a Lloret. Aquesta part es una barri 

Mostra de pisos a les diferents zones de la Vila 

Mostres Lloret Centre Fenals Molí Rieral 

1 285.000,00 210.000,00 144.000,00 240.000,00 

2 300.000,00 200.000,00 188.000,00 255.000,00 

3 260.000,00 220.000,00 120.000,00 200.000,00 

4 270.000,00 180.000,00 150.000,00 210.000,00 

5 260.000,00 205.000,00 160.000,00 250.000,00 

6 275.000,00 190.000,00 140.000,00 225.000,00 

Mitjana de preu 
segons zona 

275.000,00 200.833,33 150.333,33 230.000,00 

* Totes aquestes mostres s'han agafat amb pisos de característiques similars, per zones i en 
general. Així podem diferenciar els diferents barris de Lloret. 
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molt més estacional, hi ha moltes segones residències on la gent no hi viu més que a l‟estiu .  

El nucli urbà és la zona on els pisos es veuen més incrementats de preu ja que, tot i no trobar-

se al costat de la Riera, estan relativament propers i és per aquest motiu que els preus es 

mantenen elevats encara que no ens trobem a la zona més cèntrica. 

El segon tram de la Riera no l‟hem valorat, ja que és una zona on hi ha molt pocs 

habitatges. Aquesta zona ha estat més destinada a equipaments esportius, per tant no pot 

repercutir el cobriment de la Riera en el preu de l‟habitatge. 

Els barris del Molí i el Rieral pertanyen al tercer tram que encara no està cobert. En 

aquests dos barris trobem una gran diferència de preus. El barri del “Molí” fa molts anys que 

es va crear, era un barri a les afores de Lloret on els serveis eren mínims i hi anaven a viure 

les famílies immigrants. Aquesta zona no era cèntrica per tant el valor dels pisos eren més 

assequibles que no pas al centre.  Actualment ha evolucionat poc comparat amb altres zones. 

En canvi la nova zona del “Rieral”, creada fa uns 8 anys a l‟altre costat de la Riera, és una 

zona nova. En aquest barri s‟hi van instal·lar famílies joves, a punt de casar-se o recent casats, 

la qual cosa va requerir més serveis (en els darrers anys s‟hi ha fet una escola nova, llars 

d‟infants i un CAP). Els comerços han funcionat i això a permès que les famílies que viuen 

allà no s‟han de desplaçar al poble si no volen, ja que allà tenen tots els serveis que necessitin. 

Per això els habitatges d‟aquest barri s‟han vist incrementats de preu, no tant com al nucli 

urbà ja que aquí són més assequibles, però és un barri que contempla totes les necessitats dels 

habitants. Per això part de la gent jove ha anat desplaçant-se del poble, ja que 

comparativament tenim els mateixos serveis,  i el preu de l‟habitatge es més econòmic. A 

més, el fet que no sigui tan cèntric elimina els problemes d‟aparcament que hi ha al nucli 

urbà, i permet que es pugui aparcar el cotxe al carrer. 
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9.2.1 Conclusions 

Després d‟haver estudiat totes les zones que es veien influenciades per la Riera, hem 

observat que el fet que aquesta via separés i formés 2 barris a cada banda dels trams ha 

suposat una unificació de  preus. Això es degut a que quan es va cobrir el primer tram la zona 

de Fenals no havia crescut. El fet de cobrir-lo va permetre a les famílies situar-se en un nou 

barri on els preus no eren tant elevats perquè estaven mes allunyats del nucli urbà però a la 

vegada la distància era mínima. Per tant la zona de Fenals més propera a la Riera, els pisos 

són d‟unes característiques homogènies a les del Nucli urbà.  

Quan ens allunyem i arribem al tercer tram ens adonem que el fet de que per mig hi hagi 

la Riera sense cobrir separa clarament 2 barris. Aquí observem una diferència de preu 

considerable i a més, dos barris molt diferenciats pel que fa a immigració i sectors socials que 

hi habiten (parelles joves) i habilitació de noves zones en equipaments.  
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10. Conclusions 

Després d‟estudiar tots els resultats procedim a resumir les conclusions que hem obtingut 

durant la realització de diversos estudis. El mètode que farem servir per fer-ho més clar i 

estructurat serà separar les conclusions per capítols, perquè hi ha moltes àrees que cal valorar.  

 

Primer tram: Propostes, Al·legacions, Projecte Final.   

El primer tram construït l‟any 1989, va suposar un canvi important pel poble. Tot i haver-

hi diverses propostes, es va intentar unificar els 2 criteris. No es va seguir l‟avantprojecte ni 

tampoc el que el poble demanava, que era una Rambla totalment peatonal. El projecte final 

portat a terme va consistir en 4 carrils, 1 de circulació en cada sentit de la via i un altre on els 

vehicles poguessin estacionar en càrrega i descàrrega per poder facilitar-hi l‟accés. Es varen 

fer unes voreres més amples perquè els peatons poguessin passejar per aquesta avinguda sense 

veure‟s rodejats de vehicles, afavorint el els  vianants.  

Per motius dels desnivells dels carrers que desembocaven a la Riera, es va tenir que 

estudiar la manera d‟arribar-hi amb les mínimes pendents, ja que l‟altura d‟aquesta via en 

alguns trams queda per sobre de la part peatonal. Això es veia afectat per les edificacions 

antigues, per tant a la zona més cèntrica de la riera on aquestes edificacions s‟han conservat, 

observem que circulem per sota de la via, ja que qui ha marcat l‟altura de la Riera ha estat els 

carrers que hi desembocaven. A mida que ens allunyem de la platja, on les edificacions son 

més recents, l‟altura de la Riera és la mateixa que la de les voreres. 

Amb el cobriment de la Riera, un solar d‟aquesta zona on anteriorment havia estat situada 

l‟estació d‟autobusos, va canviar d‟ubicació. En  aquest terreny s‟hi va construir una plaça. 

Aquest fet va provocar moltes queixes per part del poble, ja que en comptes d‟afavorir les 

zones verdes la varen construir tota de formigó. Aquesta plaça anomenada Plaça del Pere 

Torrent, per a la gent  del poble es va passar a dir “Plaça de la Llentia”, tot era de formigó i 

ferro. Van destroçar una zona de Lloret on s‟hagués pogut fer una zona verda preciosa per un 

bloc de formigó. 

 

El canvi de punt rotatori a  la N-II 

El 1989, quan es va cobrir el primer tram de la Riera, es va modificar l‟accés al poble 

amb una espècie de punt rotatori per millorar l‟accés a tots els vehicles que entraven a Lloret. 

Aquests podien continuar el seu destí cap a Tossa de Mar o donar la volta per tornar cap a 

Blanes. Aquest canvi va durar vuit anys fins el 1997 quan es va procedir al cobriment de la 
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segona fase, aquest punt rotatori es va veure modificat. Teníem més espai per realitzar una 

rotonda d‟unes altres característiques que facilitava i permetia que el trànsit fluís sense 

provocar col·lapses. Això va permetre agilitzar el trànsit en una zona crítica de Lloret que a la 

vegada era una via principal per on tots vehicles que volguessin desplaçar-se d‟un poble a un 

altre de la costa tenien que agafar aquesta carretera N-II.  

 

Dos barris separats per la Riera 

El tercer tram encara no esta cobert. Avui en dia observem dos barris separats per la 

Riera, que són “El Rieral” i “ El Molí”. Aquets barris són zones molt diferents, ja que no 

s‟han unit i han mantingut els barris per separat. Per això observem en un costat molta 

immigració i a l‟altre un canvi totalment oposat, una zona nova de Lloret on s‟hi ha situat part 

de la gent jove de Lloret.  

Els serveis en aquesta zona han crescut comparat amb el Barri del Molí. Aquesta zona fa 

molts anys que va créixer per l‟ immigració, però els serveis no van augmentar. En canvi El 

Rieral amb els últims cinc anys ha evolucionat moltíssim i s‟ha convertit en una zona que té 

tots els serveis perquè la gent no s‟hagi de desplaçar al poble, ja bé siguin escoles, llars 

d‟infants, CAP, grans supermercats... 

 

Barreres Arquitectòniques de la zona 

A la zona de la Riera observem uns desnivells agreujats a causa de les edificacions 

antigues. Això ha provocat que s‟haguessin d‟habilitar unes rampes en alguns trams per als 

minusvàlids per permetre el creuament de l‟Avinguda sense problemes i tenir accessibilitats a  

tot arreu.  

Un cop vaig estudiar com estaven els accessos per a gent amb mobilitat reduïda, vaig 

observar que només hi ha 2 rampes a cada costat. Això dificulta el pas, ja que la resta són 

escales on no s‟hi pot accedir si no és caminant. 

Les rampes son estretes amb una pendent lleugerament gran, fet que provoca un gran 

obstacle ja que està complicat el pas amb cadira de rodes. Tot això s‟hauria de millorar, ja que 

es una zona molt cèntrica de Lloret on hi circula tothom que arriba a la ciutat. 

A molts carrers que desemboquen a la Riera que no són peatonals, es van col·locar unes 

pilones metàl·liques per evitar que els vehicles estacionessin i bloquegessin el pas dels 

vianants. Amb el temps ha resultat un perill per a la població i s‟ha comprovat com aquestes 

pilones han produït morts a nois que anaven amb motocicleta. Al ser poc visibles, els cotxes 

també s‟hi enganxaven, i per als invidents era un obstacle a la vorera en el qual si hi topaven 
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es podien fer mal. A causa de totes aquestes incidències l‟ajuntament de Lloret ha procedit a 

treure totes les pilones i estudiar algun altre sistema que no perjudiqui a part de la població. El  

sistema que han proposat són unes  pilones de característiques silimars a les anteriors però 

d‟un material no tant agressiu ni perillós. La funció serà la mateixa però el material utilitzat 

serà flexible, el que permetrà que si es cau o es dona un cop, aquestes es desplacin sense 

produir danys ni desperfectes. 

Habitatge usat 

Els resultats obtinguts a IDESCAT sobre la superfície útil dels habitatges a Lloret, no han 

estat sorprenents. Els m
2 

dels pisos construïts en els últims anys ha variat. Durant l‟any 1981 

es construïen pisos més grans, mentre que durant el 1996 la tendència va ser fer pisos més 

petits amb la finalitat de que fossin més assequibles de preu. Però cal ressaltar que durant 

aquests últims anys estudiats, els m
2 

més usuals per els pisos han estat entre 80 i 100 m
2
. 

 

Habitatge 

El més significatiu de tot ha estat comprovar que el desenvolupament de l‟habitatge ha 

estat molt homogeni en quant al tipus de promoció i habitatge, característiques dels edificis i 

dels mateixos pisos. Hi ha hagut una aposta clara per la promoció privada en detriment de la 

pública, la tipologia de l‟habitatge majoritàriament és plurifamiliar i les característiques 

generals tant dels edificis com dels habitatges són molt semblants, tret d‟algunes excepcions.  

És sorprenent que no s‟hagi aprofitat la nova zona del Rieral per construir-hi habitatges 

de promoció pública, ja que a Lloret falten pisos de protecció oficial, i aquesta hagués resultat 

una zona addient per destinar-hi una part. 

 

Creixement de la població 

La població a Lloret ha anat creixent en els últims anys. A principis del anys 1990, la 

immigració era una part de la població estacional que s‟instal·lava a Lloret, però no venia a 

viure-hi i per tant no estaven empadronats en el poble. Amb els anys observem una tendència 

a augmentar la immigració: moltes de les famílies que venien a fer la temporada a Lloret van 

decidir quedar-se aquí. Per això a mida que passen els anys observem un creixement 

representatiu del saldo migratori. Això, junt amb el creixement de naixements, ha fet 

augmentar en la última dècada la població d‟aquest poble.  

 

Estudi de Viabilitat 



Repercussió de la remodelació de la riera “Av. Just Marlés” en les diferents fases de  

projecte i afectació urbanística en el entorn de Lloret de Mar. 

Marta Vellvehí Pararols  64 
 

La conclusió principal després d‟haver estudiat el valor del sòl durant diversos anys és 

que en un sector poc desenvolupat, el seu valor és baix respecte d‟altres factors com ara el 

valor de construcció. A mesura que la zona es consolida, el preu del sòl augmenta el seu 

percentatge sobre la resta de factors fins arribar a un punt que la consolidació és total, en què 

el valor del sòl es altíssim si el comprovem amb el del començament. El valor del sòl puja 

progressivament amb l‟augment de valor de l‟habitatge, ja que un dels factors que afecta el 

preu de venda és el grau de consolidació de la zona. 

 

Comerç 

El desenvolupament del comerç a la zona més Centrica és poc considerable. La primera 

fase de cobriment de la riera es va donar en una zona molt cèntrica i per tant, els locals ja 

tenien un valor de mercat molt alt per on estaven situats. Per aquest motiu no s‟observa cap 

canvi un cop es va cobrir la Riera excepte en la millora en l‟accés. On podem observar un 

augment de comerç es a l‟últim tram, que no està cobert.  Aquest barri té dos punts a favor 

molt significatius: l‟aparcament i el comerç al voltant seu. Un cop el comerç ja s‟ha 

consolidat al barri, segons el meu parer havent superat totes les expectatives, cal destacar que 

hi ha una millora en l‟aparcament (s‟han habilitat moltes places al carrer, sense ser zones 

d‟àrea blava). Això ha beneficiat al barri perquè facilita l‟accés al comerç de la zona als 

possibles usuaris. 

 

Zones verdes i medi Ambient 

Si observem Lloret de Mar d‟una manera general, hauríem de parlar de totes les zones 

verdes que el poble ha perdut. Lloret tenia molts indrets verds, moltes zones on es trobaven 

paratges encantadors. A causa de la construcció massiva en aquest entorn, es va anar perdent 

la gran majoria de les zones verdes que tenia Lloret per habitatges. Al principi es va realitzar 

d‟una manera on no es veia que amb els anys Lloret quedaria tant perjudicat pel boom de la 

construcció. Quan es va voler aturar aquest creixement desmesurat, ja no hi van estar a temps. 

Es va formar una Associació de gent del poble que el que volien aconseguir és recollir una 

gran quantitat de signatures que els permetés adjuntar-les amb un document a l‟ajuntament 

per tal de frenar el que estaven construint. Però quan es va aconseguir ja era massa tard. 

Les places públiques del centre de la Vila no són zones enjardinades, tot ben al contrari, 

són de formigó i altres materials similars. Les places més antigues del poble les han conservat 

com eren antigament i aquestes mantenen una estètica més natural.  
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Places d‟aparcament 

El desenvolupament del poble i les zones peatonals van obligar al poble de Lloret a 

buscar alternatives perquè la gent pogués aparcar.  S‟han situat tots els aparcaments que 

trobem al centre de la Vila com a les afores de Lloret. En el tram de l‟Avinguda Just Marlès 

“la Riera”, tenim dos garatges on l‟ajuntament de Lloret et regala un hora d‟aparcament 

durant els mesos d‟hivern. A una punta de la platja trobem situat el tercer pàrking del casc 

antic. Les places son deficients: en tenim un total de 770 i només els habitants de la vila 

ocupen un 50% d‟aquestes places. Tenint en compte que són 40 mil habitants 

aproximadament i a l‟estiu s‟arriba a  augmentar la població a 250 mil habitants, no hi ha 

prous zones d‟aparcament per cobrir les necessitats del poble. 

 

Estudi econòmic 

El creixement del valor de l‟habitatge, com hem pogut comprovar, és força heterogeni en 

els barris de Lloret de Mar. Al nucli urbà es disparen excessivament els preus i això ha fet que 

una part important dels habitants es desplacin al “Rieral”, una zona molt nova de Lloret on els 

serveis són similars i els preus no són tant abusius. Podríem dir que és la tercera zona 

estudiada més cara de Lloret. Però els avantatges respecte al poble també s‟hi veuen. És una 

zona molt tranquil·la, i no tens la necessitat de desplaçar-te al poble.   

Fenals és un barri molt gran. La part que toca al primer tram de la Riera és una zona on hi 

ha molts serveis i pocs habitatges. El valor del sòl en aquest part és igual o similar al del nucli 

urbà però a mida que ens allunyem del centre del poble observem que els preus disminueixen 

respecte els preus del centre de la Vila Aquesta part de Fanals s‟ha tornat molt residencial, per 

la gent que ve estiuejar a Lloret de Mar. 

Finalment al barri del Molí observem que és el barri que s‟ha vist més afectat per el fet de 

no cobrir la Riera (3r Tram). Les edificacions no estan cuidades, el barri està molt deixat fets 

que han provocat un despreci de la zona i que els pisos tinguin un valor més baix. 

 

Conclusió General 

  Valorats tots els punts, hem conclòs de manera general, que la Riera de Lloret ha estat 

una intervenció ben pensada. El projecte que queda pendent acabarà de donar forma a tots els 

trams coberts fins el moment, canviant l‟accés a Lloret, millorant la connexió del centre del 

poble a l‟autopista, i a l‟hora fent-ho d‟una manera molt més còmode.   

Aprofitant les noves zones del costat de la Riera es van construir equipaments (pistes 

d‟atletisme, escoles, Centres esportius..). Tot això ho situem més aviat al segon tram de  la 
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Riera, on  hem comentat que no podíem treure una valoració dels immobles a causa de que la 

zona estava més destinada a equipaments que habitatges. 

La millores en el transport públic, facilitaria i descongestionaria el trànsit, afavorint al 

turisme i a  la població, l‟accés al poble. L‟estudi realitzat  permet veure de manera global els 

punts més dèbils de Lloret i millorar-los per tal d‟aconseguir un millor accés, (ja siguin 

vehicles, habitants amb disminucions reduïdes, habilitant zones verdes...) al poble de Lloret 

de Mar.  
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11.  Propostes 

Vistos els resultats de l‟anàlisi de la Riera al poble de Lloret de Mar, considerem que un 

cop iniciat un estudi d‟aquestes característiques seria molt interessant, tant per les entitats 

públiques cpm per als diversos sectors que hi col·laboren, donar-li un caràcter de continuïtat 

perquè com una font d‟informació important quant a les dades econòmiques i, en alguns 

aspectes socials. Tenint tot això en compte, podria enfocar-se a fer estudis puntuals més 

exhaustius per solucionar els problemes que van apareixent en el desenvolupament i la 

consolidació dels barris del propi poble. En concret a la Riera es podria analitzar de manera 

més acurada alguns dels aspectes en què comencen a presentar-se alguns problemes, com ara: 

- Ampliar aparcaments públics, ja que a causa de l‟augment de cotxes durant l‟estiu es 

saturen les zones d‟estacionament. 

- Un altre qüestió a solucionar, serien les barreres arquitectòniques. Caldria estudiar i 

proposar quina seria la millor solució per les diverses zones afectades. 

- Aconseguir augmentar el recorregut del transport públic, per afavorir la disminució 

dels vehicles al centre del poble. Així aconseguiríem  desplaçar els vehicles en els 

aparcaments situats a les afores de Lloret. 

- Augmentar el nombre de zones verdes,  evitant la construcció de places amb materials 

poc adequats per aquests espais, (com ara el formigó, o paviments de característiques 

similars). 

- .  Finalment, pel que fa a la recollida de residus en contenidors subterranis considerem 

que també s‟hauria d‟integrar aquest sistema a tots els barris de Lloret. Ja que es va portar a 

terme en el nucli urbà però no s‟ha desenvolupat a cap barri més. Es podrien analitzar els 

diferents motius que van fer que a la resta de zones no fos viable actuar de la mateixa manera 

que al centre del poble, i treure conclusions per veure si pot ser factible dotar tots els sectors 

del mateix servei de recollida de residus. 
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