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Blanes es planteja col·locar en una sola
platja tots els serveis per a discapacitats
 L’Ajuntament diu que concentrar-ho suposaria un estalvi i fa una enquesta als usuaris sobre accessibilitat a les platges
BLANES | E.B./DdG

L’Ajuntament de Blanes s’està
plantejant canvis per millorar l’accessiblitat a les platges del municipi. Unes de les opcions que està
estudiant és concentrar tots els
serveis i equipaments per a persones amb discapacitat i/o diﬁcultats de mobilitat en una sola
platja, amb tota probabilitat, a la
del centre.
I és que des del Servei de Medi
Ambient consideren que haver
de fer el control i seguiment de tots
aquests equipaments i serveis signiﬁca un cost molt elevat, segons
explica el consistori en un comunicat. On a més destaca que al seu
parer els beneﬁciaris en traurien
un millor rendiment si els serveis
estiguessin situats diferent.
Per determinar quina és la millor solució i millorar l’accessibili-

tat, l’Ajuntament està fent una
enquesta per conèixer l’opinió
sobre els equipaments per a persones amb discapacitats que hi ha
a les platges i plantejar si es fan
canvis o no de cara a la temporada estiuenca de l’any vinent.
Pel que fa al tema de tenir una
platja exclusiva amb aquests serveis en l’enquesta es planteja als
usuaris que es puntuï de l’1 al 5
com es valora la idea, així com si es
creu o no adient fer-ho a la platja
del centre. I si no, demanen el
per què i quina altra de les dues
platges triaria.
Actualment Blanes disposa d’aquests tipus d’equipaments i serveis -que també utilitzen persones
amb diﬁcultats de mobilitat- a les
tres principals zones de platja del
municipi. En concret, a Cala Bona
-Sant Francesc- hi ha un lavabo

Lloret de Mar detecta 2.000
incidències d’ordenances de
civisme des d’inicis de juny
 No ha tancat encara

el nombre de multes
imposades però les estima
en uns 20.000 euros
LLORET DE MAR | E.B.

Les ordenances de civisme i de
la via pública de Lloret de Mar van
entrar en vigor a prinicipis del
mes de juny i des de llavors, l’Ajuntament ha detectat 2.000 incidències i algunes d’elles han acabat amb sancions econòmiques.
En aquests moments, segons fonts
municipals, no està tancat encara
el balanç de les multes imposades
durant l’estiu però estimen que estaran valorades al voltant d’uns
20.000 euros.
Pel que fa al tipus d’incidències
més detecades i destacades hi
hauria la venda ambulant així
com la prostitució al carrer. Però
d’altres actes incívics o de convivència impropis que s’han detectat hi hauria llançar objectes al carrer o orinar al carrer, entre d’altres.
Cal recordar que un primer balanç
del primer mes d’apliació de la
normativa, l’Ajuntament ja havia
aplicat al voltant d’un centenar de
denúncies per temes de civisme i
convivència. I un centenar més de
sancions, s’havien aplicat per les
vendes ambulants pels carrers
que no estan autoritzades. L’ajuntament va endurir la lluita contra
l’incivisme després dels aldarulls
protagonitzats per joves turistes
l’estiu de l’any passat aprovant
una sèrie de mesures extraordinàries que es van materialitzar a
inicis d’aquest estiu en unes or-

LA CLAU

TURISME RUS A L’ALÇA
Hi ha menys «touroperadors»
amb joves i entra turisme familiar
Un altre aspecte que ha canviat aquest estiu a Lloret és
l’augment del turisme rus. Un fet que
a més, segons l’alcalde fa canviar el
tipus de turisme a la localitat ja que
aposta per un altre tipus de restauració, comerç i aporta una tranquil·litat
que fins el turisme de joves vinguts
en touroperadors, no compartien. A
més, el capital rus, va dir s’ha interessat en restaurar i reobrir alguns hotels ara tancas A més va destacar un
augment del turisme familiar.



denances, que segons l’alcalde,
Romà Codina (CiU), «han funcionat molt bé», tal i com va explicar en declaracions a Ràdio Girona.
Pressió a l’oci nocturn
I és que segons el batlle aquestes ordenances s’han vist reforçades perquè des de l’Ajuntament
«s’ha fet molta pressió a tota la
zona d’oci nocturn» per tal que es
respecti la nova normativa i al
seu parer, «l’aplicació és un inici
important tot i que malauradament ha suposat un nombre important de sancions de denúncies que hem hagut de trametre».
Tot i això, l’alcalde recorda el paper d’aquestes normatives municipals i diu que«si les ordenances
de civisme i via pública estan
aprovades per l’Ajuntament no és
per tenir-les com a mesura cautelar».
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Una de les passeres que hi ha a les platges de Blanes.

adaptat així com una passera; a la
del centre de Blanes dos lavabos
adaptats -un situat al bloc del lloc
de socors del costat del Club de
Vela Blanes i l’altre a l’aparcament

soterrat a tocar amb la plaça Catalunya-i dues passeres. Per últim,
a la platja de s’Abanell hi ha un lavabo adaptat, una passera, una
zona d’ombra amb vestidor i un

servei de cadira amfíbia atesa pel
Servei de Vigilància, Salvament i
Socorrisme de Protecció Civil.
D’altra banda, segons destaca
l’Ajuntament, des de MIFAS de
Blanes cada any s’han plantejat
suggeriments o queixes sobre
aquest àmbit perquè hi hagi unes
infraestructures adequades. A més,
des de l’Àrea de Turisme i Promoció de la Ciutat també es vol apostar per oferir Blanes com una destinació a tenir en compte per
aquest col·lectiu.
És per tots aquests motius que
es va decidir posar en marxa durant aquest estiu una enquesta
d’opinió. En funció de les respostes, el consistori prendrà les decisions oportunes, en la mesura del
possible, pel que fa a la renovació
i millora de serveis de cara al pressupost de l’any vinent.

