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Comarques

Girona és la quarta ciutat espanyola
més buscada pel turisme holandès
 Barcelona encapçala el rànquing en part gràcies a la proximitat a les cales de la Costa Brava, segons el cercador Jetcost
GIRONA | A.S.

Girona es troba en en el top ten
de les ciutats més buscades per
passar les vancances per part dels
turistes francesos i holandesos,
segons ha pogut comprovar el potent cercador de vols i hotels
www.jetcost.es. En concret, Girona és la quarta ciutat més buscada
pels turistes holandesos que arriben a Espanya, només per darrere de Barcelona, Màlaga i Alacant.
La capital gironina és també la
novena ciutat espanyola més sol·licitada pels turistes francesos. En
canvi, no forma part de les 10 ciutats més buscades pels visitants alemanys, italians, britànics i russos.
Per la seva banda, Barcelona ha

estat la ciutat més buscada pels europeus per a les seves vacances
aquest estiu, segons Jetcost. També ha estat la segona més sol·licitades pels espanyols durant juliol
i agost de 2016.
Segons Jetcost, «la varietat del
seu art modern i arquitectura amb
noms com Dalí (sic), Gaudí, Picasso
o Miró, la proximitat a les seves belles platges de la Costa Brava (sic)
o la seva gastronomia i vida nocturna han fet que Barcelona hagi
estat la ciutat més sol·licitada pels
viatgers francesos, italians, holandesos, portuguesos i russos, és la
segona opció per als alemanys i la
tercera per als britànics. Per la
seva banda, també és la segona

ANIOL RESCLOSA

Turistes passejant i fent-se fotos per la ciutat de Girona, fa uns dies.

més sol·licitada pels espanyols durant els mesos de juliol i agost de
2016.
La massificació turística
Jetcost també es fa ressò que «la capital catalana, com altres grans
metròpolis europees, està qüestionant-se la limitació d’entrades
turístiques, que sembla que molesten a part de la població, també
s’han pres mesures per limitar la
construcció de nous hotels i regular de forma més estricta els allotjaments no hotelers» però que
«exempliﬁca com a poques metròpolis el gran creixement que
està tenint el turisme de ciutats a
Europa».
JOAN COMALAT

Centenys celebra la seva festa anual
 Diumenge, el nucli de Centenys, que pertany a Esponellà, va celebrar la
seva festa anual. Més de cent persones van participar a la celebració, que va
incloure un dinar de germanor al recent estrenat local de Can Vila. Després de
l’àpat, el grup de cançó popular Trinxat va oferir un recital als assistents.
També hi havia jocs infantils i inflables per a la mainada.
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Trobada d’Amics de
Mifas a Santa Pau
el 2 d’octubre

Organitzen busos
per a Fent Amics
amb Down Catalunya
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El diumenge 2 d’octubre se celebrarà una trobada d’Amics de Mifas a Santa Pau. La jornada està
oberta a socis, familiars i amics de
l’entitat i el preu de l’activitat són
20 euros, que inclouen una excursió amb carrilet per visitar els
volcans de la zona i el dinar.
El punt de trobada serà el Càmping Lava de Santa Pau, on s’agafarà el trenet, es farà una passejada per les instal·lacions del càmping i es farà un dinar al mateix recinte.
Les inscripcions per assistir a la
trobada es poden fer ﬁns al dia 27
de setembre a Josep Ligero (630
800 223) o al correu jligero@mifas.com.

El 8 d’octubre tindrà lloc la VIII
trobada Fent amics amb Down Catalunya a Port Aventura, organitzada per Down Catalunya, per a les
famílies i socis de les entitats membres, així com per a totes les persones que hi vulguin participar. Per
assistir-hi, la Fundació Astrid 21organitza autobusos, amb places limitades, que s’assignaran per ordre de pagament. El preu de l’entrada solidària és 18 euros per persona si es va en cotxe particular i
29,50 per persona si es viatja en
bus, que sortirà des de la seu de la
Fundació. Els infants de ﬁns a 3
anys tenen entrada gratuïta, però
els que ocupen plaça d’autobús
hauran de pagar 11,50 euros.

