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LA SELVA

Els bars de les platges de Lloret podran
posar música de vuit del vespre a mitjanit
 Els xiringuitos no en podien tenir en cap moment del dia  Allarguen 30 minuts l’horari de tancament dels locals
CARLES COLOMER

LLORET DE MAR | E.BATLLE

Anar a les platges de Lloret de
Mar i sentir només el so de les onades a la nit s’ha acabat, almenys
durant gairebé quatre hores. I és
que l’ajuntament amb l’aprovació deﬁnitiva del reglament per a
la gestió dels serveis i activitats acceptats a les platges obren la possibilitat als bars que hi ha a la sorra de la platja de poder tenir música des des de les vuit del vespre
ﬁns a mitjanit.
Fins ara a Lloret estava prohibit
tenir qualsevol tipus de ﬁl musical
durant tot el dia i ara en canvi, segons el regidor de platges, Ignasi
Riera (CiU), els xiringuitos tindran la possiblitat d’oferir música
als banyistes i turistes que prenguin la fresca a la nit. Aquest canvi arriba, segons va dir l’edil a l’emissora local Nova Ràdio Lloret,
després d’escoltar el sector i també per començar a preparar els futurs serveis que es donaran a les
platges del municipi que recollirà
el pla d’usos que s’aprovarà l’any vinent, quan s’acaba l’actual concessió dels xiringuitos.
Mitja hora més per obrir
A més de permetre que hi hagi
música ambiental en els bars de les
platges, en el reglament aprovat
que «s’ha adaptat a les particularitats d’usuaris i concessionaris»,
diu el regidor de platges, també es
recull una ampliació de l’horari,
com aspectes introduïts de nou. En
concret, els bars de la platja podran
obrir mitja hora més després de la
mitjanit.
L’aprovació deﬁnitiva del reglament per a la gestió dels serveis i
activitats permesos a les platges es
va aprovar en l’últim ple de la
corporació municipal amb el vot
a favor de tots els grups municipals
que formen l’ajuntament excepte

Hostalric convoca
el X concurs de
fotograﬁa sobre el
patrimoni local
HOSTALRIC | DdG

L’Ajuntament d’Hostalric, a través de la seva Àrea de Patrimoni,
ha convocat el X Concurs de Fotograﬁa, que enguany preveu premis per valor de 450 euros. Cada
participant pot presentar ﬁns a
tres fotograﬁes diferents abans
del 27 d’agost, diu l’Ajuntament en
un comunicat. Les obres presentades al concurs s’exposaran a la
sala Benet Frigola d’Hostalric des
del dia 1 de setembre ﬁns al 30 del
mateix mes i el lliurament de premis tindrà lloc el dia 29 de setembre en el marc de la Fira de Sant
Miquel, una de les dates més celebrades a la vila d’Hostalric.

MEDI AMBIENT

Més de 1,2 milions
per posar a punt les
platges per a l’estiu
 Lloret de Mar ha invertit més d’1,2
milions d’euros per posar a punt les
platges per a la temporada turística,
així ho va relatar el regidor de platges
de Lloret a l’hora de rebatre les crítiques del portaveu del MILLOR. En concret, aquests diners s’han destinat al
mateniment i gestió de les platges, al
servei de neteja i recollida de residus,
servei de salvament i socorrisme,
abalisament de platges o la vigilància
de platges, enter d’altres. A banda, a
aquests diners cal sumarí prop de
55.000 euros que es destinen al progama de dinamització de platges i
que inclou els serveis de miniclub, biblioplatges, activitats esportives, entre d’altres. Per Setmana Santa ja es
van poder gaudir d’alguns dels serveis de temporada com els xiringuitos, creuers, etc. però per tenir a punt
les platges, l’Ajuntament va destinarhi els 1,2 milions d’euros. E.B. LLORET

Els xiringuitos de la platja
amplien també mitja hora la
l’horari d’obertura i tancaran
a dos quarts d’una de la nit
El setembre s’elaboraran les
bases per a les noves
concessions dels serveis a les
platges de Lloret de Mar

el MILLOR, que es va abstenir. En
concret, el seu portaveu, Marc Fuertes, argumenta, tal com també
ho va manifestar a l’emissora local,
que el pla que va portar l’equip de

El bars de les platges tindran fil musical per primer cop però només durant la nit.

govern de Lloret de Mar (CiU i
ERC) al ple és «escàs» i per diferents motius concrets.
Pel que fa a la possiblitat que ara
es dóna als bars de platja per tenir
música, el portaveu destaca que no
entén per què no poden posar
durant el dia música, per exemple,
engegar la ràdio però destaca que
tampoc estan en desacord que
se’ls permeti ﬁns a mitjanit.
I a més critica que Lloret no ha
aconseguit la «Q» de Qualitat a les
seves platges i a més, destaca que
al seu parer «la platja de Canyelles
està molt abandonada» i consideren que hi ha manca d’accessos
per a persones amb discapacitats
en diverses platges. Per tot això, el
portaveu del Millor, Marc Fuertes,
reclama que l’ajuntament «estableixi prioritats» per a les platges.

Per la seva banda, el regidor de
platges Ignasi Riera va destacar que
a parer seu hi ha un bon manteniment a les platges i que temes
d’accessibilitat s’han solucionat
d’acord amb Mifas. I va aﬁrmar
que el ple havia d’aprovar aquest
reglament per a la gestió dels serveis i activitats autoritzats a les platgesdel municipi perquè les concessions s’acaben.
Concurs a la vista
Per tot això, a partir del mes de setembre, el regidor va dir que es reunirà tots els grups municipals
juntament amb els usuaris i els actuals concessionaris per tal d’elaborar el plec el plec de condicions
per al concurs, on s’aclariran quines són les activitats que es permetran fer a les platges, segons l’e-

Caldes trasllada la comissaria de la
policia a l’antiga oﬁcina de turisme
 La inauguració del nou

equipament que s’ha
adequat per als agents es
farà el 8 de setembre
CALDES DE MALAVELLA | E.B.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella trasllada la comissaria de la
policia local als espais de l’antiga
oﬁcina de turisme, a l’entrada del
municipi, a davant la zona esportiva. Les noves instal·lacions es
preveuen inaugurar el 8 de setembre, després que l’ajuntament
decidís reorganitzar i ampliar els
espais que ocupava l’antiga oﬁcina destinada a la rebuda dels turistes al municipi.

L’obra de construcció de la nova
comissaria es va adjudicar el mes
d’abril per un import de 43,453 euros a l’empresa de Caldes Construcció Barceló - Jordà. I ara, mig
any després, es podrà començar a
gaudir de les instal·lacions que
s’han renovat.
Segons assegura l’equip de govern de Caldes de Malavella (CiU
i PSC) en el butlletí muincipal
d’aquest mes obrirà les instal·lacions el dissabte 8 de setembre a
les 12 del migdia. I la policia passarà a gaudir d’una seu «més funcional i amb més espai» ja que el
nou espai disposarà d’una àrea de
recepeció, un dipòsit de vehicles i
uns vestidors i lavabos per a dones
i homes. A més, disposarà de ser-

vei de videocàmera que permetrà,
diu el govern, controlar i gravar
l’entorn de la comissaria.
De fet, és des d’aquest nou equipament que l’ajuntament preveu
controlar les diferents càmeres de
videovigilància que instal·larà en
diversos espais del municipi. Una
decisió que va prendre l’equip de
govern l’any passat després que es
produïssin actes de vandalisme en
diversos equipaments de Caldes
de Malavella. L’alcalde, Salvador
Balliu, en el seu dia justiﬁcava la
necessitat d’aquesta vigilància i
va destacar que els llocs on es
col·locaran les càmeres són: la
deixalleria municipal, les Termes
Romanes, l'ajuntament i el camp
de futbol de Can Bernadí.

dil. Que va afegir que «caldrà asseure’s i reﬂexionar com volem
que siguin les platges i quins serveis ofereixen». Malgrat les explicacions i un cop escoltades les
crítiques del regidor del MILLOR,
l’edil de platges de Lloret Ignasi
Riera també el va criticar i va acusar-lo «d’anar en contra de Lloret
en tot i també contra CiU».
Però tot i això, el regidor de
platges va reconèixer que enguany
el desenvolupament del pla d’usos
de les platges de Lloret de Mar ha
anat tard, però va afegir que amb
la situació de crisi econòmica actual el que s’ha de fer és «saber gestionar amb menys diners i recursos» i que amb els resultats obtinguts, «vol agrair la feina als tècnics
i operaris amb menys hores de
temps».
SANT HILARI SACALM

Concurs per engalanar
façanes amb plantes
SANT HILARI SACALM | DdG

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm organitza el IX concurs d’engalanar façanes amb ﬂors i plantes. El jurat popular ja s’està passejant per veure les millor guarnides i es triaran les 25 millors, que
s’exposaran en fotograﬁa al vestíbul del Museu Guilleries per la Festa Major. Finalment, el jurat premiarà les cinc millors façanes i es
donarà un detall d’agraïment.
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