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La Selva
SANTIAGO ONTAÑÓN (PP) ASSEGURA QUE LA PRIORITAT DE L’EQUIP DE GOVERN SERÀ EL BENESTAR DELS BANYISTES

Lloret augmenta la seguretat a les
platges contractant més personal
L’Ajuntament ha posat a concurs públic el servei de salvament i socorrisme de l’estiu
JORDI MELÉNDEZ
LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret de Mar
té la intenció d’augmentar la seguretat dels banyistes de les platges del terme de la població. Per
aquest motiu, i amb caràcter
d’urgència, el consistori ha decidit posar a concurs públic dos nous
serveis. El primer d’ells és el de millora de l’activitat de salvament i
socorrisme. En aquest sentit, el regidor de Platges de Lloret de Mar,
Santiago Ontañón (PP), explica
que «una de les darreres comissions de govern ha decidit posar
a concurs públic el servei de salvament i socorrisme a les platges
amb la finalitat de millorar-ne el
servei».
Segons Ontañón, «aquesta tasca fins ara la feia la Creu Roja, però
crec que no és l’organisme més
apropiat per continuar amb el servei, ja que són més especialistes en
altres aspectes» i afegeix que «el
que volem és escoltar altres propostes que puguin aportar coses
noves».
Tot i això, el regidor popular manifesta que «la Creu Roja també
podrà participar en el concurs, si
vol, i, si demostren que són els més
capacitats, continuaran amb el servei».
La voluntat de l’equip de govern,
format per CiU i PP, és que l’empresa o organisme que s’encarregui del servei sigui capaç d’augmentar la temporada de vigilància. En aquest sentit, Ontañón
assegura que «la nostra intenció és
que comencin el servei quan ja faci
bon temps, encara que hi hagi pocs
banyistes, i que l’acabi més tard
que fins ara».
Més personal de salvament

Per aconseguir-ho, el regidor de
Platges assenyala que «contractarem més personal de salvament i
posarem més punts de socors a les
platges». Ontañón explica que a la
platja principal posaran dos punts
de vigilància en comptes d’un com
fins ara hi havia. Així, també se’n
posarà un altre a cada platja que
hi ha dins el terme municipal.

Més de 40 botigues
participen a la 5a
Passarel·la de Moda
i Disseny de Tordera
TORDERA.- El Consell Municipal
de Comerç i l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Tordera han organitzat per demà
diumenge, 28 de març, la 5a Passarel·la de Moda i Disseny.
A la desfilada participen una
quarantena d’establiments locals i es podran veure articles de
roba, calçat, complements i les
últimes tendències en perruqueria i maquillatge per a la
temporada primavera –estiu
2004.
En total, més de trenta persones desfilaran per la passarel·la
que s’ha instal·lat a la pista
L’Amistat.
La 5a passarel·la de moda i
disseny començarà a les set de
la tarda i acabarà amb un refrigeri per a tots els assistents. La
bona acollida de públic que ha
tingut aquests tipus d’experiència ha aconseguit que amb
el pas dels anys ja s’hagi consolidat com una de les activitats
tradicionals dels comerç local.
DdeG

Platges. L’Ajuntament té la intenció de millorar tant la sortida d’embarcacions com la seguretat dels banyistes.

MILLORES EN LA SORTIDA I ARRIBADA D’EMBARCACIONS

«També farem un nou estudi de balisament»
■ El regidor de Platges de Lloret,

Santiago Ontañón, ha explicat
que, durant la mateixa comissió de govern, també es va acordar posar a concurs la realització d’un nou estudi de balisament que ha de permetre
millores en la sortida i arribada
d’embarcacions a la platja.
Ontañón afirma que «actualment, hi ha unes empreses que
estan especialitzades a fer aquests
L’Ajuntament ha posat a concurs aquesta voluntat de millora
del servei, a través d’un acord urgent de la seva comissió de govern,
per la insistència del regidor popular, que considera que «la prioritat del nostre govern pel que fa
a platges ha de ser la seguretat», tot

tipus de projectes i volem que
una d’elles s’encarregui de posar
les balises estratègicament».
Segons el regidor, «totes les
embarcacions han de sortir per
uns canals delimitats amb boies
i volem que aquest any estiguin
més ben senyalitzats que mai per
protegir la integritat dels banyistes».
Ontañón ha recordat que en
aquests moments no hi ha cap
i que reconeix que «Lloret no ha
destacat mai per grans problemes
en aquest aspecte, ja que només hi
ha hagut els conflictes que hi pot
haver en qualsevol platja de la Costa Brava en els mesos d’estiu».
Tot i això, el regidor del Partit
Popular Santiago Ontañón con-

balisa i «volem que a primers de
maig ja estiguin posades».
Així, el regidor de Platges de
l’Ajuntament de Lloret ha assegurat que «les empreses especialitzades d’aquests projectes tenen uns mètodes tecnològics que
permeten saber quin és el lloc
més adient per posar una balisa
i, a més a més, tenen la capacitat de mantenir-ne, d’un any per
altre, la mateixa ubicació».
sidera que «tota precaució és poca
i s’ha de donar els màxims de serveis possibles a la població, i més
si es tracta de temes de seguretat
de les persones».
El concurs per fer-se càrrec del
servei de salvament de platges ja
ha sortit publicat al DOGC.

El Casal d’Avis de
Maçanet constitueix
la nova junta amb
pocs canvis
MAÇANET DE LA SELVA.- El dimecres passat va tenir lloc la configuració de la nova junta del
Casal d’Avis de Maçanet.
Els canvis però, no han sigut
massa nombrosos. Les variacions han estat les següents:
com a nou president hi ha Llorenç Bancells i Planas (en substitució de Joan Figueras que
portava 8 anys al càrrec) i el
sotspresident Joan Planas Lluís
(substituint Joan Brossa).
Els nous vocals de la junta del
casal són Pablo Ros Cardiel,
Salvador Furné Julià i Alonso
Fernández Cànovas. A més a
més continuen en aquest càrrec: Rosa Rovira Riera, Josep
Morata Ortega, Teresa Atset
Garcia, Carme Mercadé Comaleras i Maria Oliveras Colomé.
El càrrec de tresorer continuarà essent per Josep Llinàs,
també continua la secretaria
Marianela Arbones. DdeG
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