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Més pernoctacions
a la Costa Brava
a Les dades de l’INE constaten que al juny el turisme

estranger va baixar, però es va compensar amb l’estatal
Imma Bosch
GIRONA

Les pernoctacions als hotels de la Costa Brava van
pujar al juny un 2,7% si es
compara amb el mateix
mes de l’any anterior, malgrat que, segons les dades
que va fer públiques ahir
l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el turisme
estranger va baixar, però
es va compensar amb turisme català i provinent de
l’Estat espanyol, que va fer
una pujada molt important a Lloret de Mar. Segons les dades de l’INE, el
turisme estranger, el principal als hotels de la demarcació, va baixar al
juny a la Costa Brava un
0,5%, i a Lloret de Mar, que
segons l’informe és el sisè
punt turístic de l’Estat espanyol amb més nombre
de pernoctacions al juny,
la baixada va ser d’un
2,4%.
En canvi, el turisme català i l’espanyol van omplir
els establiments hotelers.
En el conjunt de la Costa
Brava, les pernoctacions
van pujar per sobre del
20% i a Lloret l’increment
va ser de prop del 80%, ja

Uns banyistes, la setmana passada a la platja de
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que va registrar 85.127
pernoctacions el juny d’aquest any, quan el juny del
2013 només van arribar a
les 47.310.
Les dades constaten
que l’estada mitjana als
hotels gironins va ser al
juny de 3,48 dies. A Lloret
de Mar l’estada mitjana va
ser una mica més alta, ja
que es va situar a prop dels
5 dies.
El nombre de treballadors que es van contractar

aquest mes va ser positiu a
la Costa Brava, ja que es va
arribar a les 8.109 persones, un 2,7% més que el
juny de l’any passat, però a
Lloret de Mar la xifra de
treballadors va ser inferior
a la de l’any passat, ja que
el total d’empleats als hotels va ser de 2.487, un
2,7% menys que el 2013.
En el conjunt de l’Estat
espanyol, les pernoctacions van pujar un 1,7% al
mes de juny. ■

Sensibilització sobre la
discapacitat entre els joves
a La Caixa i MIFAS

signen un conveni
que permet comprar
deu cadires de rodes

Beatriz Magín

L’Obra Social La Caixa i
l’associació Mifas han signat un conveni per potenciar la sensibilització de la
societat, especialment els
joves, sobre les diverses
problemàtiques que afecten el col·lectiu de persones amb discapacitat física.
Segons l’acord signat
pel director d’Àrea de Negoci de La Caixa a la Garrotxa i el Ripollès, Antoni

Moment de la signatura del conveni ■ EL PUNT AVUI

Tremosa, i el president de
l’associació Mifas, Albert
Carbonell, l’associació adquirirà deu cadires de rodes per tal de dur a terme
accions de sensibilització,
majoritàriament a les es-

coles. Es crearan dos circuits d’obstacles per demostrar les dificultats
quotidianes dels discapacitats i es tindrà l’ajut de
les explicacions de dos socis de Mifas. ■
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