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SOCIETAT

L’alcalde de Lloret de Mar ja
està “tip” dels aldarulls
a Anuncia “sancions dures” contra locals de nit i tolerància zero contra els turistes que provoquen
incidents a Afirma que la població no es pot permetre un altre estiu com aquest

debat sobre les ordenances i el model turístic
s’oblidi un cop passi la
temporada d’estiu. “No
quedarà al calaix, perquè
ja n’estic tip, hem passat
molt de temps parlant de
l’oci nocturn i no podem
permetre cap més estiu
com aquest”, va assegurar
amb contundència.
En les noves ordenances, a part de sancions
“importants”, es prohibirà
que els turistes dormin al
vehicle, cosa que fan, des
de fa molts anys, part dels
joves que vénen del sud de
França. “Si troben joves

La dada
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27
de les 45 discoteques que
té Lloret de Mar són a la zona
de la Riera, xifra que representa un 66% del total.

Els aldarulls que van enfrontar turistes i policia, la matinada de diumenge, captats per una càmera. A la dreta, l’alcalde de Lloret, Romà Codina ■ ACN

Nuri Forns
LLORET DE MAR

“No vull ser un alcalde de
pas i no vull permetre que
torni a passar el que ha
passat aquest estiu, ja
n’estic tip.” Així de contundent es va mostrar
ahir l’alcalde de Lloret de
Mar, Romà Codina, amb
referència als incidents
que han passat a Lloret
des que va començar l’estiu, des de l’assassinat del
jove Andrew Milroy fins a
les ganivetades al passeig i
els aldarulls de la matinada de diumenge, en què

més de quatre-cents joves
estrangers a la sortida de
la discoteca es van enfrontar a la policia.
Codina va anunciar una
modificació “molt important” de sancions per a
tots els establiments d’oci
nocturn que incompleixin
la normativa, com ara vendre alcohol a menors. “Farem que pagar la sanció no
els surti a compte”, va dir
Codina, entenent que actualment a alguns locals
els resulta més pagar una
multa que no pas complir
la legalitat. “I si hi ha locals
reincidents, haurem de

mirar què permet la llei i si
podríem fer-los tancar”,
va assegurar. En aquest
mateix sentit es va expressar el regidor de Turisme,
Jordi Orobitg: “A molts
dels locals sancionats els
cauen multes cada any.
Els beneficis d’un cert tipus de turisme són per a
uns quants i el cost del que
provoquen els seus clients
el paguem entre tots, ho
tenen socialitzat.”
Els aldarulls provocats
pel jovent que ve a Lloret
atret per la gresca nocturna es repeteixen cada any,
però Codina no vol que el

Un segon reforç policial
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La conselleria d’Interior i
l’Ajuntament de Lloret ja havien acordat un reforç de
mossos després de l’assassinat de Milroy, però ara hi haurà un “sobrereforç”, en paraules de Codina. Des dels aldarulls de la matinada de diumenge, hi haurà fins a cinc
furgons de mossos a les hores més conflictives. Un altre
aspecte que es tocarà són els
horaris dels locals nocturns.
La Federació Catalana d’Activitats Recreatives Municipals

(Fecasarm) va demanar al
seu dia que les discoteques
poguessin tancar cada dia a
les sis del matí (ara tanquen a
les cinc entre setmana i a les
sis el cap de setmana) però
l’alcalde diu que s’haurà d’escurçar. Fecasarm ho veu com
un error perquè manté que
no canviarà els costums dels
clients i no farà que els joves
vagin a dormir, sinó que es
quedin al carrer; si la discoteca fos oberta, en canvi, no
sortirien.

dormint al cotxe, la policia
els haurà de fer marxar. Hi
haurà pressió contínua sobre aquesta gent”, va assegurar.
El Moviment Independent de Lloret (Millor) va
emetre ahir un comunicat
en què torna a carregar
contra “la passivitat” de
CiU, a qui culpa de la situació actual per no haver fet
prou inversió en seguretat
i sí, en canvi, en grans
equipaments. En una cosa
coincideix el portaveu del
grup, Marc Fuertes, amb
l’equip de govern: “Preferim molt menys turisme
que aquesta massificació
que només embruta els
carrers i la nostra imatge, i
que només deixa benefici
a quatre empresaris”, conclou. Fuertes no descarta
demanar un ple extraordinari per parlar d’aquesta
problemàtica. ■

POLÍTICA

ApG demana que s’investiguin
unes pintades neonazis a Olot
Ramon Estéban
OLOT

Alternativa per la Garrotxa (ApG) reclama a la policia que investigui les pintades neonazis que les
darreres setmanes han
aparegut a Olot i demana,
a més, a l’Ajuntament que

les tapi tan aviat com sigui
possible. “Demanem la
mateixa celeritat amb què
s’ha actuat quan s’ha tractat de pintades de caire independentista”, van exigir ahir Jordi Gasulla i Raül Massanella. Per donar
exemple, ells dos i altres
membres d’ApG van tapar

ahir una d’aquestes pintades. Els grafits als quals es
refereixen estan escrits en
castellà i anglès i contenen
missatges espanyolistes i
en contra de l’independentisme, els jueus, els
comunistes i els immigrants. Gasulla i Massanella van fer notar que han
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aparegut poc després dels
atemptats d’Oslo i que
coincideixen amb una
ofensiva d’extrema dreta
a Europa. ApG ha posat el
seu lloc web (www.perlagarrotxa.cat) a disposició dels ciutadans perquè denunciïn aquestes
pintades. ■

Raül Massanella, tapant amb pintura el grafit amb
l’esvàstica de la tanca de l’escola Biseroques ■ R.E.

