Arbúcies crea una comissió per
convertir el municipi en un referent
del turisme rural i cultural
Hi participaran totes les entitats del poble i administracions relacionades amb el sector
ANNA PUIG / Arbúcies
• Arbúcies vol aprofitar la riquesa
patrimonial i cultural del municipi
per recuperar el prestigi turístic que
tenia als anys seixanta i setanta, en
L'objectiu és que s'impliquin tots els sectors vinculats al turisme, i per abcò
s'ha /convidat a participar-hi a tots els partits polítics del poble, l'Agrupació de Restauradors i Hotelers d'Arbúcies, l'Associació de Turisme Rural
d'Arbúcies, el Patronat de
Turisme Girona-Costa
Brava, el Consell de la Selva, el Museu Etnològic del
Montseny, l'entitat gestora del Parc Natural del
Montseny i la Diputació
de Girona, a banda de professionals i tècnics del sector; «Tenim la sort de tenir
una zona de gran valor patrimonial i cultural, i això
ens ha motivat a crear la
comissió», va dir l'alcalde
d'Arbúcies, Jaume Soler.
Els treballs per consti• tuir-la van començar ara
fa un any. Es va pensar
en diverses fórmules com
ara un patronat o un consorci, però finalment es va
decidir una comissió «perquè és l'eina més àgil i útil
per gestionar els aspectes
turístics del municipi», va
explicar en el darrer ple
el tinent d'alcalde, Pere
Garriga. L'objectiu de la
comissió serà establir fórmules i prendre decisions
sobre.l'estratègia turística
que cal seguir, amb la intenció que tingui continuïtat més enllà d'una legislatura i d'una ideologia política. En un principi es pó-
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què no hi havia la gran competència
del turisme de sol i platja. Per aquest
motiu, ha creat una comissió coordinadora de turisme, amb representació de les entitats del poble i ad-

ministracions relacionades amb el
sector. El principal objectiu es basarà en la promoció del turisme rural
dirigit a grups reduïts i interessats
.per la riquesa natural de la zona.
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La comissió es va aprovar en el darrer ple, amb el suport de iots els grups municipals, / A N N A PUIG.

tenciarà tot el que fa referència al turisme rural
i al parc natural del Montseny. Arbúcies és en
aquest moment la població amb més cases rurals
—en té cinc en funcionament i dos que estan a punt
d'obrir—, i, segons Soler,
aquest és un aspecte que
cal potenciar i consolidar.
«Actualment estem molt
lluny del nivell turístic que
vam assolir els anys seixanta i setanta, en què no hi

havia la competència del
sol i platja», va dir SolerPer l'alcalde, l'oferta turística d'Arbúcies ha d'anar dirigida a grups reduïts
capaços de compartir part
de la història del patrimoni
d'Arbúcies.

Unanimitat
La proposta, que es va de^
batre en el ple de dilluns
passat, es va aprovar per
unanimitat de tots els
grups municipals. No obs-

tant, AIPA, a l'oposició,
va recordar que el seu grup
ja fa temps que reclamava
una mesura d'aquestes característiques. «Val més
fer-ho tard que mai, però
els ha costat molt de temps
decidir-se», và dir el regidor d'AIPA David Merino.
Là comissió, un cop
aprovada, iniciarà immediatament els tràmits de
constitució per començar
a treballar.

La nova residència per a disminuïts físics de
Girona podria obrir les portés el març del 2003
NLIRIA ASTORCH / Girona s'està construint al carrer
• Les obres de construc- Empúries, al barri de Sant
ció de la nova residència Narcís, que tindrà 28 plaper a disminuïts físics de ces. Aquest projecte, presGirona estaran acabades supostat en 175" milions,
el novembre de l'any 2002, serà finançat pel Ministeri
i l'associació Mifas confia de Treball i Afers Socials
que el centre obri les por- —95 milions—, Benestar
tes el març del 2003. La ..Social de la Generalitat
consellera de Benestar- —85 milions— i l'associaSocial, Irene Rigau, va ció Mifas —50 milions^-.
col·locar el dia 21 d'oc- Tot i que la Generalitat
tubre la primera pedra de es farà càrrec, a més, del
la nova residència qué manteniment anual del

centre, Tubert va indicar
que el pressupost inicial
s'encarirà perquè queden
per pressupostar totes les
mesures de seguretat d'obligat compliment, així
com l'equipament i moblament del centre. El president de Mifas va indicar
que en aquests moments
ja hi.ha 30 persones que
han sol·licitat plaça en el
nou centre i"va explicar
que actualment una quin-
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zena de socis es troben en
geriàtrics,
La nova residència tindrà sala polivalent, situada
a la planta baixa, i dues
aules de formació, que estaran a l'entresòl. A la primera planta hi haurà els
serveis;—cuina, menjador,
sala d'estar, bugaderia,
sala dels cuidadors, etc.—
i les 28 habitacions estaran
repartides entre la segona
planta i la tercera.
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