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Diari de Girona

LA SELVA
El servei de
Salvament de
Lloret de Mar va
realitzar més de
2.400 atencions
aquest estiu
 D’aquestes assistències,
438 corresponen a serveis
d’atenció al bany a persones
amb problemes de mobilitat
DdG LLORET DE MAR

■ L’empresa de salvament i socorrisme Proactiva, contractada per
l’Ajuntament de Lloret de Mar, va
realitzar aquest estiu un total de
. intervencions a les platges
de la localitat. Segons l’informe
presentant per l’empresa, .
actuacions corresponen a incidències diverses (atenció sanitària per picades de medusa, petites
ferides, al·lèrgies, cremades solars, contusions i fractures); , a
rescats; , a atencions a persones
perdudes; , a accidentats que
van necessitar evacuació amb
ambulància; i , a assistències
al servei de bany a discapacitats.
Les intervencions es van dur a terme a les cinc platges lloretenques:
la de Fenals, Lloret, Canyelles, sa
Boadella i la de Santa Cristina.
Respecte a les accions preventives, van ascendir a . i les
més freqüents van ser: advertiments per evitar el bany fora de
zona de banyistes, recomanacions per extremar la seguretat en
les zones de roques i les advertències en cas de mala mar. «Lloret de
Mar és un dels municipis de Catalunya que ofereix més mesos
aquest servei de salvament i socorrisme a les seves platges», va destacar el regidor de Platges, Jordi
Orobitg, qui va recordar que el
consistori inverteix més de
. euros en material i recursos humans.

CORREU ELECTRÒNIC

laselva.diaridegirona@epi.es

Abandonar mobles al carrer a
Anglès es multarà amb 6.000 euros
L’Ajuntament vol acabar amb aquest tipus d’incivisme que genera problemes de mobilitat, salubritat

i que provoca un sobrecost econòmic als veïns de la vila, ja que requereix una recollida addicional
estat la gota que ha fet vessar el
vas», va puntualitzar el regidor de
Seguretat. Per això, ara, el consistori ha anat un pas més enllà i a
través de les xarxes socials ha demanat la col·laboració dels ciutadans per poder identificar els responsables d’aquests abocaments
fent-los fotografies i trucant a la
policia local. «Encara no n’hem
enganxat cap in fraganti, i per això
demanem la complicitat de la
gent», va indicar Casadellà.

ROSER ALBERTÍ ANGLÈS

■ Anglès ha decidit posar punt i
final a un tipus d’incivisme que
genera problemes econòmics, de
mobilitat i de salubritat al poble:
l’abandonament de mobles i altres objectes de gran dimensió al
carrer. I per fer-ho, no dubtarà a
sancionar amb multes de fins a
. euros, aquelles persones –
siguin o no veïns de la localitat–
als quals s’identifiqui amb les
mans a la massa. Així ho va explicar ahir el regidor de Seguretat i
Policia, Josep Casadellà (AM), qui
va assegurar que en aquest tipus
concret d’infracció s’aplica la Llei
de Residus de la Generalitat. «És
una gran falta de civisme i de delicadesa cap a la resta de veïns i
arriba un moment en el qual has
de dir prou», va valorar l’edil, qui
va afegir que, per aquest motiu,
des del consistori es va decidir
aplicar la «sanció més alta que podíem aplicar».
En aquest sentit, Casadellà va
ressaltar que aquest és un tipus
d’incivisme «que no es pot permetre», ja que genera un sobrecost que han d’acabar assumint
els veïns. «La recollida de mobles
es fa el primer i el tercer dimarts
de cada mes, però quan apareixen
mobles abandonats, s’ha de fer
una recollida especial que acaben
pagant els ciutadans d’Anglès», va
lamentar el també primer tinent
d’alcalde. A més, la grandària i sovint l’estat en què es troben
aquests objectes poden generar
problemes de mobilitat –ja que es
deixen al mig del carrer o davant
dels contenidors– i de salubritat.
De moment, l’Ajuntament ja ha

Alguns dels mobles abandonats aquest cap de setmana. AJ. D’ANGLÈS

penjat tres plafons repartits arreu
del poble on s’informa dels dies
de recollida de mobles i de la imposició d’aquesta sanció en cas de
no respectar-se l’horari. De moAJ. D’ARBÚCIES

El Consell Comarcal
participa en un
«networking» per a
un projecte a Roma

ment, però, no ha estat suficient,
ja que aquest cap de setmana van
aparèixer un sofà i un armari de
plàstic desmuntat a les escales
d’accés al parc de can Cendra. «Ha

Disminució de faltes
En relació al civisme, l’edil anglesenc també va especificar que
d’ençà que es van aprovar i aplicar
les ordenances municipals de civisme i de tinença d’animals s’ha
«notat» una disminució de faltes
com abandonar la brossa a la via
pública, trepitjar parterres, pintar
grafits al mobiliari urbà o no recollir els excrements de gos, entre
moltes altres actuacions.
Segons dades facilitades pel
consistori, des del dia  de juny –
quan es va començar a aplicar
l’ordenança de civisme– i fins avui
s’han fet  serveis i s’han tramitat  denúncies. En aquest cas les
sancions econòmiques poden
anar dels  als  euros, en cas
d’una infracció lleu, i de fins a
. euros, en el cas més extrem
d’una infracció molt greu.
Respecte a l’ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals, les sancions poden
anar des dels  euros i fins als
. euros. En aquest cas, des de
l’ de gener s’han portat a terme
 serveis i s’han tramitat un total de  denúncies.
BOMBERS DE LA GENERALITAT

DdG SANTA COLOMA DE FARNERS

■ El Consell Comarcal de la Selva
va participar del  al  d’octubre
en un networking a Roma (Itàlia)
focalitzat en la creació d’un projecte de cooperació cultural entre
diferents institucions de la Unió
Europea. La jornada va ser liderada per l’Associazione Teatrale fra
Comuni di Lazio de Roma i per
l’Ajuntament de Priverno, que van
ser els responsables d’acollir els
participants i presentar-los la iniciativa CRIC Castelli Romani
Creative Invasion. En el transcurs
d’aquesta sessió de treball, per
part del CCS es van presentar els
principals atractius de la comarca
de la Selva com a territori.

Arbúcies firma un conveni per dur aigua al Senegal Tordera Crema un vehicle al polígon d’Inditex
 L’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació de Cooperació pel Desenvolupament
de Bantandicori van signar ahir un conveni de col·laboració amb l’empresa d’aigua Sorea per tal de recollir fons destinats a la construcció de pous d’aigua a la
comunitat rural de Kandia. Dins la iniciativa Aigua pel Senegal, l’associació ha
posat en marxa diferents accions per recaptar diners, la més destacada de les
quals és un acte solidari que se celebrarà dissabte al Teatre El Centre i en el
qual hi participaran Quim Masferrer, el Cor Lutiana o WC Teatre, entre altres.
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 Ensurt dilluns a la nit al polígon de Tordera on s’hi troba ubicat el centre logístic de la marca Inditex. Segons van informar els Bombers, l’avís de l’incendi
es va produir pels volts de tres quarts d’onze de la nit, quan es va cremar la
tractora d’un camió que es trobava a la zona industrial. Sortosament, el conductor es trobava fora del vehicle i no va resultar ferit. Fins al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions de bombers. Pels volts de dos quarts d’una de la matinada ja van donar el foc per apagat i el servei finalitzat.

