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Editen la primera guia
turística del, carril bici
piot-Girona

Editen una guia per
promoure el turisme
rural a Vilademuls

o.s.
I Olot.— L'Agència de Turisme Medi Ambiental (ATMA),
una empresa de serveis turístics
i centre d'activitats pedagògiques de les Preses, acaba de publicar la primera guia turística
del carrilet Olot-Girona, la ruta
del qual va entrar plenament en
servei a finals del mes d'octubre
passat. La Guia del bici carril,
que va ser presentada a la llibreria Ulisus, de Girona, té un
total de 72 planes i es pot trobar
en llibreries i també en oficines
de turisme. El llibre fa un acurat
repàs dels 57 quilòmetres del
carril, que travessen dotze municipis de la Garrotxa, la Selva
i el Gironès. A cada cadai municipi s'hi dediquen quatre planes, la primera és una fotografia
panoràmica del poble, la segona
L'assemblea, que va tenir lloc al pavelló de Pals, va comptar amb molta participació. / Foto: CLARA RIBAS
una del campanar de l'església,
la tercera es dedica a una relació
dels recursos naturals i de lleure
entre els quals s'inclou un calendari de les festes locals, i la
quarta plana es reserva per a
empreses de serveis, les quals
també actuen com a patrocinadores de la publicació. Les Preses, Olot i Girona són els tres
que es van marcar de cara a la propera temporada
CLARARIBAS
municipis als quals s'ha dedicat • Pals.-^ La Coordinadora de Pessebres Vivents destaca és la d'obtenir definitivament una seu
més paginació, en relació a l'ò- de Catalunya va celebrar ahir a Pals la seva as- social, que podria ser en un hotel d'entitats a
ferta de serveis i culturals que samblea anual, en la que es van renovar els estatuts Barcelona..Després de l'assamblea, en la que hi
presenten. La primera edició té i durant la qiial es va reclamar més atenció per van participar 25 associats, hi va haver un dinar
un tiratge de 3.000 exemplars. part de les institucions. Una altra de les prioritats de germanor a l'Estartit.
De.moment s'ha editat només
en català, però no es descarta'
es facilitarà l'accés directe a inAconseguir més ressò, tari ins- - •pessebres. ^
publicar-ho en altres idiomes en tituçional, com social, i obtenir
Durant l'assamblea es va apro- formació sobre cada un dels pesel futur. Els professionals d'AT- definitivament una seu social à var també la renovació dels es- • sebres associats.
MA han estat un any treballant Barcelona són dos dels objectius tatuts de la Coordinadora, en
Els participants a l'assamblea
'en l'elaboració, del llibre, pensat. que ahir es va marcaç l'assamblea els que hi ha, com a principal van poder disfrutar ahir d'un esper ün rriodel d'usüari familiar de la Coordinadora de Pessebres novetat, el fet d'acceptar com morçar tradicional, un passeig
i no per als aficionats a la com- Vivents de Catalunya. Segons a associats, els pessebres que pels llocs de Pals on es fa el
petició, segons Josep Planella, van e}q5licar fonts de la coor- portin almenys dos anys cele- Pessebre Vivent i d'un dinar de
responsable d'ATMA. L'agèn- dinadora, la tradició dels pes-. brant-se. També es va comunicar germanor. També es van entrecia de les Preses, d'altra banda, sebres vivents nò ha aconseguit,. al públic la intenció d'ampliar gar uns trofeus de. reconeixees planteja aquesta primera pu- encara el ressò que els seus re- la presència de la Coordinadora ment al Pessebre Vivent de Bàsblicació com un «laboratori d'as- presentants desitgen i per això, a Internet. Aviat, segons van in- cara, a la Revista l'Estel, a la
saigs» a partir del qual decidirà ahir es van proposar diversos sis- formar les mateixes fonts, a la comissió organitzadora de l'assi edita noves guies del mateix temes per arribar més a la po- plana general que ja tenen els samblea i a la Coordinadora de
tipus.
blació durant la celebració dels Pessebres Vivents de Catalunya . Pessebres Vivents de Catalunya. •

Els Pessebres Vivents volen més atenció
institucional i una seu social a Barcelona
La coordinadora và celebrar ahir l'assemblea anual a Pals

• Vilademuls.— Un fulletó de
14 planes titulat Un volt pel terraprim difondrà les possibilitats
turístiques en el medi rural a
Vilademuls. L'Ajuntament i els
empresaris turístics del poble
s'han posat d'acord per editar
10.000 exemplars d'aquesta guia
—amb el suport tènic del Consell
Comarcal— i han assumit la des^
pesà (450.000 pessetes) conjuntament. El fulletó recull els punts
d'interès cultural, arquitectònic
i paisatgístic dels dotze nuclis
del municipi. També s'hi especifiquen eís serveis oferits pels
12 establiments que hàn colla-,
borat en l'edició de la guia: cinc
residències cases de pagès, quatre restaurants i dos hotels restaurant, i una casa de colònies
amb camp de golf. Segons l'alcalde, Josep Vicens, «el turisme
rural és una nova sortida econòmica que està funcionant molt
bé a Vilademuls, i s'ha de potenciar». La guia és en català,
castellà, francès i anglès i es distribuirà als establiments col·laboradors, a les oficines de turisme del Pla de l'Estany i en
les més pròximes de fora. / s. B.
SOCIETAT

-

Trobada diocesana de
Vida Creixent, a Figueres,
I Figueres.—El moviment cris-;
tià de gent gran Vida Creixent
celebrarà demà passat la seva
trobada diocesana a Figueres.
S'hi espera l'assistència d'unes
500 persones, entre els quals
Joan Viüas i Bona, fundador d'aquest moviment a Catalunya, i
Josep Maria Cases, bisbe emèrit
de Sogorb-Castelló. La trobada
començarà a les.deu i tindrà com
a actes destacats una missa concelebrada a la parròquia de Sant
Pere, una assemblea, un dinar
de germanor i una sobretaula
amb la coral del Casal d'Avis
de Figueres./J.C.

LA VIDA SOCIAL
: TRASLLAT DE DOMICILI
!
SOCIAL
"La Junta General d'accionistes
de l'éntitat EÜROSAFE SA,
reunida a la seu del domicili
social amb data de 26/02/98,. va
decidir traslladar el domicili social
de l'entitat al carrer Pirineus s/n pol. Industrial- de Celrà 17460.
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DEMANI UNA MOSTRA
AMB EL LOGO DE LA
SEVA EMPRESA
GRATUÏTA

SAMARRETES DE PUBLICITAT
Li oferim là millor qualitat al millor
preu, amb el logo de l'empresa.
A partir de 100 unitats
(petites i grans quantitats)
ESTAMPADES AMB SERIGRAFIA
ITRÀNSFER
i Per a informació truqueu al tel. (972) 47 35 16
Punt, El, 1998-03-23, p. 8.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Èxit de la desfilada de Mifas a Figueres.—
El teatre El Jardí de Figueres es va omplir de
gom a gom, divendres, en la desfilada de moda
per recaptar fons a benefici de Mifas. Finalment
cap jugador del Barca no va assistir a l'acte, però
el públic va respondre molt bé a l'espectacle.

sobretot amb l'aparició dels jugadors del Figueres.
També van participar-hi, entre altres persones,
Mingo Ràfols —Roger a Nissaga de Poder— i
el cantant Adrià Puntí. Mifas va recaptar mig
mihó de pessetes, que serviran per obrir la nova
seu del carrer Nord de Figueres. / R.C. -

