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TURISME
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Figueres ha rebut gairebé
el doble de turistes
catalans que fa un any
a L’oficina de turisme de la ciutat ha atès 15.352 visitants des de principi d’any,
un 36% més a Creix el turisme rus, l’italià, el britànic i el nòrdic
Mar Vicente
FIGUERES

L’oficina de turisme de Figueres ha rebut entre el gener i el juny gairebé el doble
de consultes de turistes
provinents de la resta de
Catalunya que fa un any.
Segons dades del gener al
juny facilitades per l’Ajuntament, aquest any el turisme de proximitat ha
crescut un 96,2% respecte
de fa un any. Per lloc de
procedència, l’increment
més important ha estat el
del turisme provinent de la
demarcació de Tarragona,
que ha crescut un 197%,
seguit del de Lleida, amb
un 129% més de visitants
durant el primer semestre
d’aquest any en comparació amb el mateix període
de l’any anterior.
Pel que fa al turisme estranger, segons les xifres
de l’oficina de turisme, el
fenomen emergent de l’arribada de visitants russos
es torna a confirmar, amb
un increment d’un 43% del
nombre de consultes fetes
per turistes d’aquest país.
També augmenta considerablement el nombre de
visitants procedents d’Europa. Així, el turisme italià
creix un 78%; el provinent
del Regne Unit, un 89%, i el
que ve dels països nòrdics,
un 63%.

Joves amb la síndrome de Down, en un dels tallers
ocupacionals de la Fundació Astrid de Girona ■ LLUÍS SERRAT

Una imatge de les cues al Museu Dalí de Figueres ■ M.V.

La xifra

La frase

96,2

“Les dades demostren
l’excepcionalitat de
l’Empordà i de la
capital com a
destinació”

—————————————————————————————————

per cent és l’increment del
nombre de turistes de la resta
de Catalunya registrat a Figueres des de principi d’any.

El regidor de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, Manuel
Toro, ha explicat que
aquestes dades del primer
semestre de l’any “demostren l’excepcionalitat de
l’Empordà i la seva capital

—————————————————————————————————

Manuel Toro
REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

com a destinació turística”. Toro hi afegeix: “Actualment, molts europeus
opten per destinacions
menys exòtiques, més properes i amb tots els ingredients, com és el cas de
casa nostra.” ■

INFRAESTRUCTURES

Treuen grues
de les obres
del TAV
—————————————————————————————————

Els operaris estan desmuntant aquests dies algunes de
les grues que durant els últims mesos han definit la fesomia de la ciutat de Girona.
Situades al parc Central per
les obres del TAV, l’evolució
dels treballs ja permet retirar-ne alguns elements. Les
obres està previst que acabin
a finals del primer trimestre
del 2013. ■ FOTO: J. PINYOL
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Un nou punt
d’informació a
l’estació
—————————————————————————————————

L’Ajuntament de Figueres ha
avançat que a finals d’aquesta setmana posarà en funcionament un nou punt
d’informació al visitant a
l’estació de tren del centre de
la ciutat. Aquest punt d’informació s’afegeix a l’oficina
de turisme que hi ha a la
plaça del Sol i al punt informatiu que s’instal·la durant
l’estiu a la plaça Gala-Salvador Dalí.

Perilla el dret
al treball de
més de 700
discapacitats
a Set entitats d’iniciativa social

denuncien la situació crítica en què
es troben a causa de les retallades
Núria Astorch
GIRONA

Més de 700 persones amb
discapacitat o malaltia
mental de les comarques
gironines, que en aquests
moments o bé ja tenen un
contracte de treball o bé
segueixen un programa
d’inserció a l’empresa, podrien veure el seu futur laboral estroncat a causa de
les retallades de les subvencions i de la falta d’inversions en el sector. Així
ho han denunciat les entitats d’iniciativa social següents: Fundació Ramon
Noguera, Fundació Onyar,
Grup Mifas, Fundació Astrid 21, Fundació Els
Joncs i Fundació Tresc.
“L’actual situació crítica i
d’incertesa que estem vivint atempta directament
contra el dret al treball del
col·lectiu de persones que
representem: les persones
amb discapacitat i malaltia mental”, van manifestar ahir a través d’un comunicat.

Segons les entitats esmentades, la situació actual es pot resumir en quatre punts que resulten
clau. En primer lloc, addueixen que no pot entrar
cap nou treballador a les
empreses de les entitats
perquè des del maig de
l’any passat hi ha un topall
en el finançament de la
plantilla de treballadors
amb discapacitats. En segon lloc, el pressupost de
la Generalitat, que finança
entre un 50% i un 75% del
salari mínim interprofessional (SMI) dels treballadors més vulnerables, ha
estat retallat un 56%. A
més, les entitats en qüestió recorden que no surten
les convocatòries per a inversions, que són les que
han de capitalitzar el sector. I a tot això, segons les
entitats, cal afegir-hi que
els serveis d’inserció a
l’empresa ordinària se’ls
ha deixat amb pressupost
zero perquè la Generalitat
no ha tret la convocatòria
per al seu finançament. ■

