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L’empresa Decathlon té previst obrir
un gran centre a Figueres abans de
finals d’aquest any
S’instal·larà davant del giratori de l’estadi de Vilatenim
JOSEP PUIGBERT / Figueres

J L’empresa de venda de material
esportiu Decathlon té previst obrir
un centre a Figueres aquest mateix
any. Estarà situat al costat del giFa mesos que es planteja
la implantació de Decathlon a Figueres, i després
d’estudiar diferents ubicacions, finalment els responsables de l’empresa s’han
decantat per uns terrenys
situats entre la carretera
de Roses i el riu Manol.
En aquest espai hi ha prevista una zona d’equipaments i una d’usos comercials. A final de mes està
previst que s’aprovi el projecte d’urbanització. Anteriorment s’havia plantejat
fer en aquest espai un centre sanitari privat però uns
desacords amb l’Ajuntament van obligar a fer un
replantejament urbanístic
de la zona.
L’empresa de material
esportiu no ha volgut confirmar les característiques
del centre, que serà el segon que obre a la demarcació de Girona. A prop
de Figueres també hi ha
el de Perpinyà, que és més
antic que el de Girona. Precisament en un estudi sobre el comerç de Figueres
presentat aquesta setmana, molts dels enquestats
reclamaven que a la ciutat
hi hagués un gran centre
comercial de les característiques de Decathlon o
Ikea. Els compradors també troben a faltar una gran
superfície i més varietat en
roba, tot i que les botigues
de roba i calçat són de les
més ben valorades.

ratori de l’Estadi Municipal de Vilatenim, en uns terrenys que hi ha
entre la carretera de Roses i el riu
Manol. Segons han manifestat fonts
municipals, la voluntat és que les

obres de construcció de l’establiment comencin ben aviat. Decathlon només té un centre a la demarcació, que està situat a Girona,
i en té un altre a Perpinyà.

J

Miquel Alimentació
Grup crearà una nova línia
de supermercats per impulsar el projecte d’expansió Suma Supermercats.
La implantació de la nova
marca inclou l’obertura en
un termini de dos anys de
220 supermercats més
arreu de l’Estat espanyol
i la reconversió i canvi d’imatge dels 265 que en l’ac-

Felip Puig diu que el Centre Logístic de
la Selva serà d’àmbit regional
J Girona. El Centre Logístic de la Selva serà d’àmbit
regional i es destinarà a l’emmagatzematge i distribució de mercaderies a l’àmbit metropolità de
Girona i poblacions de la Costa Brava, segons va
anunciar ahir el conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, Felip Puig, que ahir va presidir
l’assemblea general de Girona Centre Logístic.
L’objectiu és, segons Puig, disminuir la circulació
de camions de gran tonatge. La seva extenció serà
de 25 hectàrees. Pel que fa a la plataforma logística
de l’Empordà, té, segons Puig, una finalitat més important, «ja que el seu objectiu és convertir-se en
un centre logístic per a distribució ibèrica i euromediterrània de mercaderies, i en un centre intermodal tren-carretera amb canvi d’ample ferroviari
ibèric-UIC». El projecte vol convertir-la en la porta
del transport intermodal del sud d’Europa, tant per
carretera com per ferrocarril. La seva extensió serà
de 198 hectàrees, a construir en dues fases. En l’assemblea es va analitzar l’acord de promoció de les
comarques gironines a través de Ryanair.. I.B.

Ryanair posa a l’estiu vols addicionats des
de Girona en les rutes de Londres i Milà
J Girona. La companyia aèria Ryanair anuncia vols addicionals en la ruta entre Londres (Stansted) i Girona
i en la de Milà (Bèrgam) i Girona que començaran
el 24 de maig i operaran tots els dissabtes i diumenges,
respectivament, fins al 25 d’octubre. Amb aquest increment, la ruta de Londres tindrà cinc vols diaris
des de Girona, i la de Milà, tres, i segons la directora
de màrqueting de Ryanair per a l’Estat espanyol, Paula Donoghue, amb aquests vols addicionals s’espera
aconseguir 9.000 passatgers més a Girona aquest estiu. Per celebrar l’èxit d’aquestes rutes, Ryanair les
ofereix a 19,99 euros la de Londres i a 9,99 la de
Milà durant el mes de maig (els preus són sense
taxes). L’horari del nou vol de Londres sortirà a les
17.25 h de Girona i tornarà a les 20.00 h. Pel que fa
al de Milà, la sortida de Girona serà a les 6.15 h i
la tornada, a les 8.10 h. / I.B.
Els terrenys on s’instal·larà Decathlon estan situats al costat de la carretera de Roses, entre el giratori
i el riu Manol. / J.P.

La implicació del comerç en els aparcaments
J.P.

J L’alcalde de Figueres, Joan Armangué, considera que el comerç de la
ciutat s’hauria d’implicar en la creació
de nous aparcaments ja que aquesta
qüestió és una de les que influeixen
més negativament a l’hora de comprar
a Figueres, segons es desprèn d’una
enquesta sobre l’atractivitat comercial
que es va presentar dijous —vegeu
El Punt d’ahir—. La implicació podria

ser a través de la integració de l’associació Comerç de Figueres en el Consorci Aparcaments que constituiran
properament l’Ajuntament i Mifas.
En la presentació de l’estudi, Armangué va recordar que la demanda
comercial que té la ciutat és una de
les més altes de Catalunya. Considera
especialment remarcable que el 90%
dels enquestats considerin l’oferta comercial bona o molt bona.

Miquel Alimentació reconverteix els supermercats
Suma i n’obrirà 220 de nous en dos anys
MÒNICA CABRUJA
Vilamalla
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tualitat desenvolupen la
seva activitat amb el nom
Superavui. La nova imatge
es començarà a implantar
als establiments existents
a partir del mes vinent i
el procés s’acabarà l’any
2004. Els supermercats estaran distribuïts a Catalunya, Aragó, València, Castella i Lleó i La Rioja.
El nou canvi en l’estratègia empresarial de Miquel Alimentació respon

«a la necessitat d’adaptar-se a les noves tendències del consumidor del segle XXI i crear una marca
sòlida que permeti una ràpida expansió», segons
s’indica en un comunicat
difós pel grup.
La creació de la nova
marca forma part d’un pla
de concentració d’activitats. Miquel Alimentació
Grup és líder en l’àmbit
estatal amb els Gros Mer-
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cat, en el sector Cash &
Carry orientat en exclusiva
als professionals. El seu
objectiu amb els Suma Supermercats és convertir-se
en referent dels supermercats de proximitat a l’Estat
espanyol.
El nou logotip Suma
aposta pel taronja, ja que
s’ha considerat que aquest
color és «enèrgic, estimulant i molt associat amb
l’alimentació».

Unió de Pagesos explica a pagesos i
ramaders la reforma de la PAC
J Girona. Unió de Pagesos està en contra de la proposta de reforma de la política agrària comuna
(PAC) i continua les assemblees informatives per
explicar quins són els efectes d’aquesta reforma sobre els diferents sectors de producció i quines són
les propostes del sindicat. A Girona, la setmana vinent es faran xerrades a: Vilobí d’Onyar (dilluns
a les 10 del vespre a Can Ruscada) i Ripoll (dimecres a les 10 del vespre a l’oficina de la Unió de
Pagesos). En la mateixa xerrada, també s’informarà
del decret 347/03 sobre el sistema de gestió de les
quotes lleteres publicat recentment, que conté novetats importants com ara: noves dates límit per a
la transferència i cessió de quota, la quota provinent
de la reserva nacional passarà a ser propietat del
productor, en les transferències de quota entre comunitats autònomes de reserva nacional se’n quedarà un 20% a partir d’aquesta campanya i un 15%
a partir de la següent, entre d’altres. / I.B.

La xarxa d’oficines de turisme de
Catalunya premia la pàgina web de Lloret
J Lloret de Mar. La pàgina web de turisme de Lloret
de Mar ha rebut una menció especial en el marc
de les IX Jornades Tècniques de la Xarxa d’Oficines
de Turisme de Catalunya. La pàgina web s’ha elaborat tenint en compte el caràcter pràctic i dinàmic
que ha de tenir el mitjà, «sense oblidar el criteri
estètic, elegint un format modern i atractiu. Quan
s’accedeix a la web, apareix una il·lustració de la
ciutat en què destaquen una sèrie d’icones que representen l’oferta turística de Lloret, allotjaments,
serveis i hotels, entre altres aspectes. / I.B.

