En paraules de l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat: “Parlem d’una zona
molt representativa de Lloret de Mar i amb un gran interès turístic; per
tant, busquem un projecte que doni a aquest espai la imatge i qualitat
urbana que mereix a fi que els nostres residents i visitants en pugui gaudir
més i millor”.
La renovació d’aquest eix urbà és un dels projectes inclosos dins del Pla operatiu de
renovació de la destinació turística Lloret de Mar 2015-2020. L’any 2016
l’Ajuntament de Lloret de Mar va organitzar un seminari internacional d’urbanisme,
“Repensa Lloret”, que va comptar amb diferents experts internacionals en
urbanisme i arquitectura pertanyents a l’associació Habitat Professionals
Forum (HPF), vinculada a les Nacions Unides, i cinc estudiants del sector. Com a
resultat d’aquest seminari, es varen presentar unes conclusions que destacaven la
potencialitat de Lloret de Mar i concloïen que aquest eix principal que travessava la
vila havia de ser com una rambla que fomentés la circulació dels vianants i els
ciclistes així com que s’havia de crear una gran avinguda que connectés les noves
zones comercials amb l’entrada de la ciutat. Les recomanacions incidien en la
necessitat de crear un indret singular, millorar el model d’ús per a residents i
visitants, i disposar d’àrees d’esbarjo i repòs amb arbrat per aconseguir zones
d’ombra. També destacava que calia un tractament integrador i tenir en compte
l’alt nombre de visitants durant molt mesos a l’any i que, per tant, calia apostar per
criteris de durabilitat i estalvi energètic i de manteniment.
Aquest estudi de conclusions així com el Pla operatiu de renovació de la destinació
turística de Lloret de Mar, el projecte de remodelació i millora de la plaça de Pere
Torrent, el projecte Ciutat de la Llum i el projecte de restauració del front litoral de
Lloret de Mar són la documentació que es facilita als participants com a base per a
la presentació de les seves propostes.

