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A gaudir-neA gaudir-ne

La distinció Bandera Blava torna a un tram de la platja de Castelldefels

Les Festes del Mar, del 14 al 16 de juliol, a la platja de Castelldefels

El ‘sí’ al nou Estatut de Catalunya rep a Castelldefels el 69 per cent dels vots

La construcció de la nova escola Lluís Vives, a la recta final
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Estiu 2006

PÀGINA 14

La platja de
Castelldefels, al tram
ja urbanitzat del
passeig Marítim, rep
la bandera blava per
la qualitat ambiental

�

PÀGINA 15

Tothom pot
col·laborar per
mantenir net aquest
espai del qual en
gaudeixen milers de
persones cada estiu

�

PÀGINES 16 I 17

El dispositiu de
neteja, seguretat,
vigilància, salvament i
informació a la platja,
novament a punt per a
la temporada 2006

�

PÀGINA 18

Les festes als barris,
part de la rica i
diversa agenda
d’activitats culturals i
de lleure per a l’estiu
que comença

�

PÀGINA 19

El desembarcament
dels pirates, activitat
estrella de les Festes
del Mar, a la platja de
Castelldefels del 14 al
16 de juliol 

�

PÀGINA 20

El Dissabte Solidari,
la Biblioteca de la
Platja i el Festival de
Dansa; activitats per
triar i remenar en
l’època estival

�

Una platja
de bandera
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La platja de Castelldefels
rep la bandera blava per la
seva qualitat ambiental

LA DISTINCIÓ EUROPEA RECONEIX L’ELEVAT GRAU DE NETEJA I LA CURA DE LES INSTAL·LACIONS

La Fundació Europea d’Educació
Ambiental i l’Associació d’Educació
Ambiental i del Consumidor han atorgat
aquest any a Castelldefels l’anomenada
bandera blava a la platja del tram
urbanitzat del passeig Marítim comprés
entre els carrers 9 bis i 23. Els criteris
que se segueixen per concedir aquest
distintiu responen a l’avaluació de la
gestió ambiental de les platges, la
informació actualitzada de les aigües
de bany, el nivell de seguretat i les
instal·lacions

L a bandera blava ha estat concedida enguany a
218 municipis i 480 platges de tota Espanya, de

les quals 89 es troben a Catalunya.
El guardó suposa un estímul més per dur a terme la
segona fase del projecte d’urbanització del passeig
Marítim de vianants en el tram comprés entre el
carrer 9 bis i l’avinguda República Argentina. Les

obres, que ha d’executar el Ministeri de Medi
Ambient, començaran a finals d’any, segons el calen-
dari previst

Informació i educació ambiental

L’objectiu és assegurar que els usuaris de la platja
estiguin ben informats i siguin conscients de la fragili-
tat dels ecosistemes i el medi ambient natural del
voltant, així com per animar-los a experimentar un
contacte més directe i responsable amb la natura. En
aquest sentit s’han confeccionat dos òbits d’informa-
ció ambiental al parc de les Dunes i al parc del Mar.

Qualitat de les aigües de bany

La informació actualitzada sobre la qualitat de les
aigües de bany estarà exposada per primera vegada
als panells d’informació municipal als accessos a la
platja dels carrers 22, 16, 11, 5 bis, l’avinguda Repú-
blica d’Argentina i carrer Xile.També es podrà obte-
nir aquesta informació a les cases de salvament i so-
corrisme, al Punt d’Informació Turística, a l’OAC, a
Cal Ganxo i al web municipal.

La bandera es va hissar l’1 de juliol, en un acte presidit per l’alcalde
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Cal Ganxo, seu de la bandera blava

L’Ajuntament ha presentat el Centre d’Activitats
Ambientals de Cal Ganxo per tal de ser reconegut
com a centre d’educació ambiental ‘bandera blava’, el

Estiu 2006

MESURES

NETA
COL·LABORAR PER MANTENIR LA PLATJA

� Tothom pot col·laborar activament amb la campanya Bandera Blava adoptant
una sèrie de mesures per preservar el medi ambient

qual contribuiria a potenciar la relació entre la platja
i l’espai natural del massís del Garraf. A més, Cal
Ganxo esdevindrà un punt d’informació sobre els
criteris de sostenibilitat de la campanya bandera
blava. �

� Utilitzi les papereres i contenidors, i
separi, sempre que sigui possible, el
vidre, el paper i els envasos

� Gaudeixi de la natura a la platja i el
seu entorn, però tracti’ls amb
respecte

� Triï per al seu esbarjo equipaments
comercials i hostelers que tinguin
cura del medi ambient

� Limiti l’ús de l’aigua ; sigui
conscient a l’hora d’utilitzar els
recursos naturals

� Vagi a la platja en transport públic,
o desplaci’s, quan pugui, a peu o
amb bicicleta

� Respecti les instruccions de
seguretat i els codis cívics de
conducta
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Un any més, el dispositiu de prevenció marítima de la
Creu Roja, vetllarà per la seguretat dels banyistes

usuaris de les platges de Castelldefels i Gavà, un total de
9’6 quilòmetres de litoral. Creu Roja a Castelldefels, en
conveni amb els Ajuntaments de Gavà i Castelldefels,
activarà el servei de prevenció marítima, un dispositiu

El dispositiu de seguretat, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I CREU ROJA COL·LABOREN PEL CONFORT I LA SEGURETAT DELS BANYISTES

Ajuntament, Generalitat, Diputació,
Àrea Metropolitana, Creu Roja, Policies
Local i Nacional posen en marxa el
dispositiu necessari per oferir als
banyistes una platja neta, segura i ben
equipada. Als usuaris de la platja els
pertoca fer cas als socorristes i
respectar l’entorn

que durant aquesta temporada 2006 s’estèn del 17 de
juny al 17 de setembre, de 10 a 19 hores.
El model de treball de Creu Roja a les platges continua
combinant la feina dels voluntaris amb el del personal labo-
ral. i, segons l’organització, «es distingeix per una sòlida prepa-
ració i formació de tot el seu personal». Enguany, el dispositiu
diari a la platja de Castelldefels és de 20 socorristes.

La prevenció, principal objectiu

A través de l’actuació preventiva de la Creu Roja es pro-
mou que les persones siguin responsables dels seus actes
i actuïn de forma adequada per evitar el màxim d’inci-
dències. En aquest sentit, el coordinador de Creu Roja a
Castelldefels,Manuel Jerez,apunta que «les accions preventi-
ves són la base del nostre funcionament diari, i esdevenen fonamen-

PER ALS  MENORS
POLSERES IDENTIFICATIVES

� Evitar extraviaments

Aquest servei s’oferirà, per sisè any
consecutiu, als adults que visitin la

platja acompanyats de menors. A l’arri-
bar a la platja, als punts de socors de
Creu Roja, qui ho vulgui podrà identificar
el nen, que rebrà una polsera de material
plàstic de colors diferents, segons sigui
la zona on vulgui estar-s’hi, amb el nom i
cognoms. En cas que l’infant es perdi
entre la gentada, els voluntaris de Creu
Roja telefonaran d’immediat al número
que concordi amb la polsera. El servei,
que és gratuït, ha donat molt bons resul-
tats en estius anteriors.

PER  ALS  BANY ISTES
SERVEIS I HIGIENE

� Al servei dels usuaris

Des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre, les
platges de Castelldefels compten enguany amb més

d’un quilòmetre i mig de passarel·les i 65 dutxes, així
com 22 zones de gandules i ombratge. A la platja s’ins-
tal·len 120 papereres, 23 senyals informatius, 9 cabines
sanitàries, 6 monòlits informatius i dues àrees de jocs
infantils a la sorra, als què s’uneixen els parcs del Mar i
de les Dunes. La neteja de la sorra , a càrrec de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana, es fa
a diari. Al passeig Marítim hi ha els set xiringuitos fixes,
que ofereixen servei de bar i restaurant, així com lavabos,
als què s’afegeixen a l’estiu 22 quioscs de gelats. Al parc
del Mar s’instal·la la Biblioteca de la Platja, que obre
totes les tardes de dilluns a divendres fins al 31 d’agost.

PER  A  LA  SEVA  SEGURETAT

CONSELLS DE LA POLICIA LOCAL

� No porti a la platja objectes de valor ni grans
quantitats de diners

� No deixi les seves pertinences sense vigilància mentre
es banya. Hi ha delinqüents que es beneficien
d’aquesta modalitat de desatenció

� No deixi al seu vehicle objectes que puguin cridar
l’atenció dels lladres (roba, bosses, càmeres de fotos)

� Si l’acompanya una segona persona, faci que porti un
joc de claus del seu vehicle

� Els nens petits es desorienten amb facilitat en les
aglomeracions de la platja, a la qual cosa ajuda la
manca de referències fixes. No esperi i comuniqui el
més aviat possible la pèrdua d’un infant, tant a Creu
Roja com a la Policia. Utilitzi el servei de polseres

� Si es troba un nen, no esperi a que algú el reclami;
posi’s en contacte immediatament amb la Creu Roja o
la Policia Local

� Segueixi les recomanacions sobre l’exposició al sol i els banys

� Segueixi les indicacions sobre l’estat del mar que s’ofereixen
mitjançant el codi de banderes. Amb la vermella, prohibit el
bany

� Els animals de companyia estan prohibits a la zona de banys
durant tota l’època estiuenca. No els porti amb vostè a la
platja i, si ho fa, no els deixi dins el vehicle

� Independentment de l’hora, no practiqui la pesca si hi ha
persones banyant-se

� La circulació de vehicles per la sorra està totalment prohibida

� No està permès usar com lloc de pícnic ni les pinedes ni els
parcs propers al mar



Estiu 2006

17

E
l 

B
u

tl
le

tí
 d

e
 C

a
s

te
ll

d
e

fe
ls

Ju
li

o
l 

d
e

 2
0

0
6

 -
 N

ú
m

. 
3

2
2

salvament i neteja, a punt
tals per evitar situacions de risc». D’altra banda, els voluntaris
de la Creu Roja a Castelldefels tornaran a fer realitat,
mitjançant el Projecte de Platges Adaptades, que qualse-
vol persona pugui banyar-se al mar. Dues cadires amfí-
bies, situades als carrers Veneçuela (Baixador) i 16 de
Castelldefels, i dues més situades a Gavà, permetran que
les persones amb algun tipus de discapacitat accedeixin a
la platja, tan sols demanant el servei al socorrista.
Aquest 2006, com a novetat, s’ha editat una nova ban-
dera que indica la presència de meduses, i que comple-
mentarà la bandera groga, que indica precaució.

Dispositiu de la Policia Local

El dispositiu que prepara la Policia Local per la tempo-
rada de platges se centra en 6 policies que patrullaran l’à-
rea pròpia de banys i la immediata al Passeig Marítim,
amb especial atenció a la zona de l’avinguda dels Banys.

A la platja s’espera incidir en el control de les activitats
molestes o prohibides, la seguretat ciutadana i la infor-

mació, tant als usuaris com als
serveis operatius de neteja,
socorrisme, etc.
Al passeig Marítim, l’activitat
de la Policia Local se centrarà
en el control dels robatoris
que es puguin produir a l’inte-
rior dels cotxes, entre d’altres,
sense oblidar les incidències
del trànsit.
Quant a la zona de l’Avinguda
dels Banys, es focalitzarà l’a-

tenció en el control de les activitats comercials, vendes
ambulants, ocupacions il·legals de l’espai i qüestions
pròpies de la Policia Administrativa, en general; sense
perdre de vista el trànsit i la seguretat ciutadana. �

D’EMERGÈNCIES
TELÈFON

� Atenció centralitzada i integral

Per quart any consecutiu,
aquest telèfon atén, les 24

hores del dia, qualsevol emer-
gència que es produeixi a la plat-
ja. El número, com cada estiu, es
dóna a conèixer mitjançant pla-
fons instal·lats a la platja, amb
un indicador de la zona des de la
qual es transmet l’avís.

I  EL  TRENET
INFORMACIÓ TURÍSTICA
� Atenció als visitants

� El ‘trenet’

Els punts d’informació turística habili-
tats aquest estiu per l’Ajuntament

seran tres. El primer és la seu de l’Oficina
de Turisme Local i Comarcal del carrer
Pintor Serrasanta. També s’instal·larà la
tradicional caseta d’informació a l’avingu-
da dels Banys. Finalment, enguany es pro-
porciona també benvinguda als visitants a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al
mateix edifici consistorial.

Aquest atractiu mitjà de comuncació
que uneix el centre amb la platja fun-

cionarà fins al dijous 31 d’agost. Els hora-
ris són: de dilluns a diumenge, de 17 a 23
h.; i els dissabtes i diumenges també de 10
a 14 h. El preu del bitllet d’anada i tornada
és de 2,50 euros, els adults, i 2 euros, els
nens. Els menors de 4 anys no paguen.

DE  CREU ROJA

DISPOSITIU DE VIGILÀNCIA I  SALVAMENT

� 7 llocs de socors (4 a
Castelldefels i 3 a Gavà) equipats
amb material sanitari d’urgència,
on hi ha socorristes i el
responsable de platges

� Banderes de senyalització. Aquest
2006, com a novetat, s’ha editat
una nova bandera que indica la
presència de meduses, i que
complementarà la bandera groga,
que indica precaució

� Plafons informatius (Infoplatja)
que donen a conèixer la dotació
de cada platja, els serveis i
l’estat de la mar

Info — Creu Roja Castelldefels. Tel. 93 665 82 51

L’activitat de la
Policia Local
incidirà en la
seguretat i el
control
d’activitats
prohibides o
molestes

� Cadires amfíbies: 2 a
Castelldefels i 2 a Gavà, per
facilitar l’accés a la platja a les
persones de mobilitat reduïda

� Braçalets identificatius per als
infants: cada zona té un color
diferent i així es facilita que es
pugui ubicar i acompanyar
l’infant amb els seus familiars

� Una ambulància

� Un vehicle tot-terreny

� Quatre embarcacions
destinades al salvament marítim

� És una iniciativa pionera.
Enguany, Creu Roja
senyalitzarà amb una bandera
la presència de meduses a les
platges. La groga, de
precaució; la vermella, de
prohibició del bany

ALERTA DE MEDUSES




