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Giropark gestionarà
les 850 places de
pàrquing de Palamós
Joan Trillas
PALAMOS

L’empresa Giropark, del
Grup Mifas, gestionarà els
aparcaments de Palamós
a partir del 19 de juliol i per
un període de poc menys
de dos anys i mig. Per a la

Els professionals cinematogràfics, aquesta setmana, a la
popular plaça de Monells ■ EL PUNT AVUI

Promocionen
localitzacions
per a rodatges
a l’Empordanet
a Tres professionals de la producció al

Regne Unit visiten llocs pintorescos
també a l’Alt Empordà, Girona i la Selva
Redacció
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Tres professionals del
món de la producció cinematogràfica i televisiva
més prestigiosa del Regne
Unit han visitat aquests
darrers dies diferents localitzacions dels municipis de la Bisbal d’Empordà
i Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura. Es
tracta d’Eduardo Rodrigálvarez Jimenez (especialitzat a cercar espais
per al rodatge de sèries televisives), Mark Cooper
(director de producció, conegut per pel·lícules com
Chocolat, Shakespeare in
love i Saving Mr. Banks) i
Parisa Dunn (productora
sobretot de sèries documentals per a la televisió).
En el seu recorregut,
acompanyats per la directora de la Catalunya Film
Commission i la tècnica de
turisme dels municipis,
han visitat el castell palau i
el centre històric de la Bisbal, la torre de Cruïlles, el
monestir de Sant Miquel
de Cruïlles, les sinuoses
carreteres de Sant Sadurní de l’Heura i el poble medieval de Monells, on van
sopar i dormir.
Durant el seu viatge per

la Costa Brava també han
conegut altres possibles
escenaris a l’Alt Empordà,
com ara la col·legiata de
Vilabertran, les viles de
Peralada i Cadaqués, el
monestir de Sant Pere de
Rodes, el castell de Sant
Ferran de Figueres o Sant
Martí d’Empúries. I han
passat per Begur, la vila
vella de Tossa de Mar, el
cementiri modernista i
jardins de Lloret de Mar i
el barri vell de Girona.
El viatge l’ha organitzat
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experts en localitzacions per
a cinema, sèries i documentals del Regne Unit han visitat
la demarcació.

el Patronat de Turisme,
amb la Catalunya Film
Commission i l’Agència
Catalana de Turisme. I és
una acció de dinamització
del territori dins del pla estratègic de desenvolupament econòmic mancomunat entre la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Corçà i
Ullastret. ■
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seva gestió, Giropark subrogarà el personal contractat per l’antiga empresa
concessionària, que farà el
control dels aparcaments
de la Platja, la Planassa,
del carrer Moll del port,
l’Equitativa i la Fosca, amb
prop de 850 places. ■

L’aparcament de la platja Gran, ahir a la tarda ■ JOAN TRILLAS

