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Palamós opta per reforçar
la seguretat a les platges

La C-32 rebrà
aportacions de
regidors i
tècnics locals

a L’àrea de Turisme avança els serveis de socorrisme als caps de setmana abans del juliol i els
allarga al setembre a Des d’avui s’ha tancat l’accés motoritzat a Castell i s’Alguer-Pineda d’en Gori

BARCELONA

Joan Trillas

Serveis fins al
30 de setembre
a Palafrugell

PALAMÓS

L’Ajuntament de Palamós
ha optat per avançar la
temporada turística dels
serveis de socorrisme a les
principals platges, la platja Gran, la de Castell i La
Fosca, amb la intenció de
millorar la seguretat dels
usuaris.
L’alcalde, Lluís Puig, ha
explicat que es vol dotar
els caps de setmana,
abans de l’inici oficial de la
temporada, de serveis per
oferir així un plus als visitants. En aquest sentit, i ja
des de Setmana Santa, els
operaris de la brigada municipal i de Turisme van
començar a instal·lar passeres i dutxes a les diverses platges del municipi, i
a finals del mes passat van
quedar abalisades totes
les platges.
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Caps de setmana
A mitjan maig es va posar
en funcionament i durant
tots els caps de setmana el
servei de salvament i socorrisme a les principals
platges de Palamós (platja
Gran, La Fosca i Castell), i

—————————————————————————————————

El govern de Palafrugell també ha anat allargant en els
darrers anys el període de vigilància i socorrisme a les
platges del municipi, que depèn de la Creu Roja. Abans la
temporada s’acabava acabat
l’agost, però posteriorment ja
es va prorrogar fins a mitjan
setembre i enguany l’alcalde
anunciava fa pocs dies que hi
haurà vigilància fins a finals
de setembre. En aquest cas, a
més de la seguretat dels banyistes, l’objectiu és atreure
més públic per afavorir els
negocis turístics del municipi. ■ E. AGULLÓ

La platja Gran de Palamós, ahir a la tarda ■ JOAN TRILLAS

a partir del dia 18 de juny i
fins a l’11 de setembre ja
actuarà durant tota la setmana.
Al juliol i a l’agost s’ofereix també servei de salvament i socorrisme, i durant tota la setmana, a la
platja del Morro del Vedell.
Durant aquests dos mesos, però en aquest cas no-

més els caps de setmana,
s’hi inclou cala Estreta, i
també es farà el mateix al
setembre, reforçant més
caps de setmana.
D’altra banda, i des
d’avui, s’ha tancat l’accés
amb vehicles motoritzats
als espais naturals de Castell i de s’Alguer-Pineda
d’en Gori. Aquesta mesura

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Figueres, rda. Jacint Verdaguer, 30, entlo. pta. 1ª, en el domicilio social, el 18 de julio de 2016,
a las 12 h, en 1ª convocatoria, o al
día siguiente, en el mismo lugar y
hora, en 2ª convocatoria, con arreglo al presente

a Delimitaran una

zona de 150 metres
quadrats a tocar del
càmping El Molino

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Censura de la gestión
social
Segundo.- Aprobación, en su caso,
de las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Aplicación de los resultados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del
acta de la Junta.
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L’ESTARTIT
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Figueres, 2 de juny de 2016
El Administrador, Rafael Benages

tament de Palamós habilitarà un espai d’aparcament a la plana de Castell
amb una capacitat per a
500 vehicles i vigilat cada
dia de les 9 a les 20 h. Un
any més la vigilància
d’aquesta zona d’estacionament serà a càrrec de
l’ADF-Gavarres
Marítima. ■

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull,
va rebre ahir al vespre al
Parlament una representació dels regidors de Blanes, encapçalats per l’alcalde, Miquel Lupiáñez
(PSC). Rull va exposar-los
com incorporarà el govern
millores ambientals en el
projecte d’allargament de
la C-32 fins a Lloret de Mar
que aportin tècnics i regidors electes de Blanes, Lloret, Tossa, Tordera i Palafolls. Per aquest motiu, el
govern constituirà una comissió pública, informa
l’Ajuntament blanenc.
El 28 d’abril els vuit
grups van decidir demanar al conseller que tingui
en compte que en la consulta del 17 d’abril el no a
la C-32 es va imposar –hi
van participar un 7,28%
de 32.825 persones–. Ahir
el batlle va lliurar a Rull
una memòria del procés
participatiu al poble. A Lupiáñez el van acompanyar
el primer tinent d’alcalde,
Quim Torrecillas (CDC);
Albert Sanz (ERC); Salvador Tordera (PP); Marian
Anguita (ICV-EUiA); Sergi Atalaya (Ciutadans);
Lluís Yubero (Batega per
Blanes) i Jaume Pujadas
(CUP). ■

L’Estartit tindrà platja
per a gossos, finalment

PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S.A.
Convocatoria a la Junta General
Ordinaria de Accionistas

Los Sres. accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación
de la Junta.

s’aplicarà tot l’estiu durant el període que perduri el risc d’incendis forestals.
Aquest tancament al
trànsit motoritzat té com
a objectiu garantir la seguretat de les persones i del
patrimoni
natural
d’aquestes dues zones. En
l’àmbit de Castell, l’Ajun-

J. Ferrer

La polèmica per la suspensió de la zona de platja reservada per a gossos i mascotes a la Pletera de l’Estartit, que a més de l’oposició de l’EMD ha motivat
més de 2.800 signatures
de queixa a internet, s’ha
resolt amb un acord de mínims. En l’última reunió
entre l’Ajuntament, l’ens
descentralitzat del nucli,
el Parc Natural del Montgrí i l’Estació Nàutica, es

La platja a tocar de la tanca del càmping el Molino ■ E.A.

va acabar donant per bona
l’alternativa d’una petita
àrea de 150 metres quadrats davant el càmping El
Molino, entre els Griells i
la Pletera, però el vet a les
mascotes es mantindrà
d’11 a 18 h, per no generar
molèsties als banyistes.
El Parc Natural va ac-

ceptar l’emplaçament perquè no hi nidifiquen aus,
però pel president de
l’EMD, Genís Dalmau, la
restricció d’horari “traslladarà la presència de gossos a altres zones”. El govern municipal anuncia
que extremarà el control
per evitar conflictes. ■

