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TURISME

• ^

YÍaljges trobm insufident
wet i Fassumeixen éBs

Els empresaris del poble pensen que els organismes oficials no hi destinen prou diners
PURIABARCA

• Lloret de Mar.— Els gremis d'hotelers i
agències de viatges de Lloret de Mar han
arribat a un acord per portar a terme un
pla de promoció turística de la població, desEls empresaris turístics de Lloret es van reunir fa uns dies per
posar-se d'acord sobre la necessitat de portar a terme un pla
de promoció conjunt i es tomaran
a trobar, segurament abans de
Sant Jordi, per debatre propostes
concretes d'actuació. Aquestes
propostes seran presentades a l'Ajuntament de Lloret, amb l'objectiu que també s'hi impliqui econòmicament. «Els empresaris estan convençuts de la necessitat
de fer promoció, però també cal
convèncer altres sectors que assumeixin la part que els pertoca»,
diu Ontafión. Està previst que el
pla de promoció es comenci a
aplicar amb vista a la temporada
vinent —després de l'estiu—, però

prés de la retallada pressupostària d'alguiis
organismes —^per exemple, el Patronat de Turisme de LLoret— i amb l'objectiu de contrarestar la forta competència d'altres zones
de Catalunya, com ara Salou, població per

tampoc no es descarta fer alguna
acció abansi
Gratar-se la butxaca
Els hotelers i els agents de viatges pensen que, «ara més que
mai», han de promoure amb força
els seus productes i la població.
«El que li toca a Lloret del Patronat Gosta Brava Girona és molt
petit, la partida de promoció del
patronat municipal és molt cUrta
i altres organismes, com el Consorci de Promoció Turística de
Catalunya, han retallat força el
seu pressupost. Si la promoció que
es fa des dels organismes públics
no és suficient, ens haurem de
gratar la butxaca», afirma Santiago Ontafión.

a la qual Port Aventura ha significat un revulsiu
turístic. «La competència ha augmentat molt
i, sense promoció, LLoret està condemnat
a anar enrera com els crancs», assegura el
president dels hotelers, Santiago Ontafión.

Pels responsables dels gremis,
el més iinportant és haver convençut el sector «que no hi ha
més remei» que fer promoció del
producte i millorar els serveis,
amb l'objectiu de no quedar fora
dels circuits comercials. «Quan el,
turisme ens venia sol, no era necessari fer promoció. Però, ara,
altres zones, com Salou, fan ima
pubUcitat molt agressiva i això va
en detriment de poblacions com
LLoret», destaca Ontafión, i afegeix: «En aquests moments no hi
ha cap hoteler que no se n'adoni
que ha de millorar el servei que
dóna. El que passa és que les
exigències del turista potser augmenten més depressa del que van
millorant els serveis, sobretot en

una Costa Brava amb molts anys
d'antiguitat, a la qual li costa competir amb ja modernitat d'altres
zones turístiques.»
Segons el president del Gremi
d'Hòtelers de Lloret, si, arnb la
promoció, s'aconsegueix generar
una bona demanda, s'evitarà que
els preus de l'allotjament turístic
vagin a la baixa, situació que es
produeix quan els establiments no
aconsegueixen els nivells d'ocupació que esperen i contracten
les places a preus molt inferiors
als que serien adequats. «La situació als hotels és força greu,
perquè els rendiments no són
bons. Si provoquem més demanda, evitarem que els preus baixin»,
assenyala Ontafión.

POLÍTICA

£1 Parlament insta la Generalitat a estudiar una
solució definitiya per a les plagues d'estornells
NARCÍS GENIS

fl Barcelona.— El Parlament vetllarà perquè el govern de la GeneraUtat estudiï una solució coordinada i definitiva a totes les comarques i municipis afectats per
posar fi a la plaga d'estornells,
segons es va acordar ahir en la
comissió d'Agricultura de la cambra catalana. En la mateixa proposta aprovada es dóna un termini
màxim de dos mesos al govern
català perquè aporti una proposta
per solucionar aquest problema,
que afecta bàsicament les comarques de l'Alt Empordà i el Gironès.

La resolució aprovada pel Parlament és una proposició no de
llei presentada pel diputat d'ERC,
Joan Puigcercós, i que va esmenar
en representació del partit del govern el també diputat gironí Josep
Maria Salvatella. Aquest diputat
va aconseguir que la proposició
s'aprovés per unanimitat després
de suprimir-ne l'apartat que feia
referència a obrir una línia d'indemnitzacions i ajuts per a tota
la pagesia que ha tingut afectada
la seva collita per la plaga d'estornells. També es va retirar de
la redacció inicial la part que instava la Generalitat a elaborar Un

pla d'ajuts als afectats. El diputat
de CiU i alcalde de Llançà, Josep
Maria Salvatella, va justificar la
supressió dels ajuts als pagesos
per la retallada pressupostària de
la Generalitat, dient que no es
podia comprometre a cap ajut d'aquesta mena perquè després difícilment es podria complir.
Segons l'exposició de motius
que figuren en el text de la proposició no de llei presentada per
Puigcercós, s'indica que les comarques gironines, especialment
l'Alt Empordà i el Gironès, en
els darrers anys i de manera progressiva, s'han vist literalment

TRANSPORTS

ocupades per una plaga d'estornells, i que la població d'aquests
ocells creix de manera logarítmica.
En el mateix text redactat per
Puigcercós es deixa clar que els
casos del Gironès i l'Àlt Empordà
no són aïllats, sinó que també
s'ha registrat un fenomen similar
a la Catalunya Nord, on l'Ajuntament de Perpinyà ha hagut de
fer front a una problemàtica idèntica, i que són molts els ajuntaments catalans que han intentat
trobar solucions per aturar la plaga. Els principals problemes que
ocasiona la plaga són de tipus
acústics i de neteja a les ciutats.

SOLIDARITAT

Directius d^\iaco pensen que
Nou entitats de l^Alt Empordà
una estació del TGY a Faeropoit organitzen una jornada sobre
atreuiia més c(Hnpan;]|PS aèries
el Yoluntariat social
PURIABARCA

• Girona.— El delegat comercial
d'Aviaco a Catalunya, Antoni Cabau, considera que si finalment
s'acorda construir l'estació del
Tren de Gran Velocitat (TGV)
prop de l'Aeroport Girona Costa
Brava, hi haurà un canvi de postura de les companyies aèries respecte a aquestes instal·lacions, ara
infrautilitzades. Cabau, que va ser
ahir a Girona, a l'hotel Costabeüa,
per presentar —en col·laboració
amb la cadena Sercotel— a les
agències de viatges de la ciutat

la programació d'estiu de la companyia, va descartar, però, que
Aviaco tingui interès per restablir
el vol Girona-Madrid.
Aviaco es va encarregar de la
línia regular Girona-Madrid entre
1982 i 1984, i va deixar de fer
vols a causa de la baixa ocupació
que va tenir. Cabau pensa que
no pertoca a Aviaco encarregar-se
d'aquesta línia, perquè no té
avions de poca capacitat. «Hi ha
moltes companyies de tercer nivell, amb avions petits, que poden
fer aquesta tasca», va dir.

,

IRENE CASELLAS

• Figueres.— Nou entitats de
l'Alt Empordà que treballen amb
voluntaris socials han organitzat
per al diumenge 21 d'abril un conjunt d'activitats festives —que es
faran a la plaça de Catalunya de
Figueres— amb l'objectiu de donar a conèixer, la seva tasca i al
mateix temps sensibilitzar la població sobre la necessitat que hi
hagi voluntaris. El Dia del Voluntariat de l'Alt Empordà ha implicat que totes les associacions
coordinessin esforços, malgrat

que treballen en àmbits molt diversos. Els organitzadors són l'Associació Comunitària Antisida (ACAS), l'Associació de Discapacitats per a la Integració Social (ADIS), l'Associació Protectora de
Disminuïts Psíquics de l'Alt Empordà (Altern), l'Associació de
Malalts d'Alzheimer (AMA),
l'Associació de Pares de l'Escola
d'Educació Especial Mare de Déu
del Mont, Càritas, la Creu Roja,
Mifas i els voluntaris de la residència Els Arcs. Aquestes entitats
tenen un centenar de voluntaris.

Comença la celebració
del 40è aniversari de
Thospital de Girona
• Girona.— L'hospital Josep
Trueta de Girona comença avui
la celebració dels seus quaranta
anys amb una diada dedicada als
professionals ja jubilats. A partir
de les cinc de la tarda es farà
una xerrada, una entrega de diplomes i una audició de música
al jardí de l'hospital. Per dimarts
vinent, hi ha programada una diada científica dedicada a la commemoració del centenari del
naixement del doctor Josep Trueta, amb tres conferències, sobre
Noves tendències en la formació
i avaluació dels metges. Evolució
històrica dels hospitals catalans i
una tercera conferència sobre VAcostament a la figura del doctor
Josep Trueta. Per divendres, dia
19 d'abril, s'ha preparat una jornada de portes obertes a la qual
assistirà el conseller de Sanitat,
Eduard Rius. Durant tot el dia
es faran visites de grups concertats. La celebració de l'aniversari
acabarà el diumenge 21 d'abril,
amb una diada festiva. / M.c.

De Puig ya a Mostar per
analitzar la reumficació
de la ciutat
• Girona.— El diputat socialista
gironí i president de la Comissió
Política de la Unió Europea Occidental (UEO), Lluís Maria de
Puig, viatjarà aquest cap de setmana a Mostar per participar en
diverses trobades amb responsables de les tropes de la UEO
i de l'administració civil de la Unió
Europea (UE) per analitzar les
possibilitats de reunificació de la
ciutat destruïda per la guerra a
l'exlugoslàvia. De Puig formarà
part d'una delegació amb el president de l'assemblea de la UEO,
Dudley Smith, i el portuguès Pedró Roseta, que és el ponent de
l'informe d'aplicació dels acords
de Dayton per a l'exlugoslàvia.
Avui visitaran Dübrovník, on seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, M. Nicola Obujljen./ELPUNT

Un grup d'alunmes d'una
escola sueca visiten
l'hospital de Girona
• Girona.-^ Un grup de tretze
estudiants d'auxiliar de clínica de
la ciutat sueca de Gàule, acompanyats de dos professors, van visitar ahir les instal·lacions de l'hospital Josep Trueta de Girona, dins
el recorregut que fan per diferents
centres sanitaris de la ciutat. El
grup d'alumnes suecs, de l'escola
Vardgymnasiet, han viatjat a Girona per restar-hi quinze dies,
amb motiu d'un intercanvi escolar
amb l'institut de formació professional Narcís Xifra, on es cursen estudis d'auxiliar d'infermeria./M.C.

Acte de Maulets com a
homenatge a .f^iulló
• Girona.— Membres de l'assemblea del Gironès de Maulets
van penjar ahir al pont de les
Peixateries Velles de Girona una
gran estelada en homenatge a
Guillem Agulló, el jove independentista que va morir l'any 1993
segons ells «a mans de cinc nazis
d'ideologia espanyolista»./EL
PUNT

COLLABORA

Amb l'actuació de les colles:
CASTELLERS DE T E R R A S S A
G A N X E T S DE REUS
i MARRECS DE SALT

14 D'ABRBL
A L E S 12 H. A L A
PLAÇA DE LA V I L A
SALT

Ajuntament de

SALT. i

Tot seguit arrossada per 1.000 ptes amb totes les col es. Venda de tiquets a l'estanc n-1 de Salt i a Ràdio Salt.
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