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El turisme adaptat
LA GÀRGOLA

«A Girona el debat és sobre com i de quina manera podem evitar que la ciutat es

converteixi en una Venècia on cada vegada hi quedin menys habitants autòctons»

La platja de Torre Valentina, amb
el bany adaptat. ANIOL RESCLOSA

P

otser és una qüestió de correlació
d’efectes combinats però el fet és
que els temes turístics i els problemes inherents a una determinada
concepció del turisme han entrat amb
força en el debat d’aquest  declarat
com l’Any del Turisme Sostenible.
Mentre a Barcelona l’alcaldessa Ada
Colau lluita contra la picaresca entorn
l’ocupació de pisos i s’enfronta amb el
gremi hoteler per la distribució de places hoteleres amb la preocupació
constant d’una evident degradació de
determinats barris de la ciutat, a Girona els debat és sobre com i de quina
manera podem evitar que la ciutat es
converteixi en una Venècia on cada vegada hi quedin menys habitants autòctons i, per tant, com limitar l’arribada
de forasters a casa nostra. Elevats propòsits però qui posa els burots a les entrades de la ciutat?
El Patronat de Turisme que dirigeix
Ramon Ramosno només no renuncia
a un increment de visitants sinó que organitza expedicions arreu del món per
atraure nous turistes cap a la ciutat dels
quatre rius, com per exemple els ciclistes professionals australians. No crec
que el fet que l’exalcalde de Salt Xavier
Corominas, que ha estat recentment
per aquelles terres voltant en bicicleta,
hi hagi influït, però en qualsevol cas
s’estan posant les bases perquè Girona

es converteixi en el campament base
per a la preparació d’equips. Amb tot,
però, és en els aspectes del turisme
adreçat a les persones amb mobilitat
reduïda on la ciutat de Girona i també
la Costa Brava en el seu conjunt s’estan
quedant enrere en la cursa per esdevenir destí idoni per a aquest col·lectiu.
En aquest sentit, tant les institucions
com els empresaris turístics de les illes
Balears i les Canàries han fet un esforç
per adequar infraestructures per tal de
posar-se al dia i oferir així les facilitats
que requereixen les persones amb mobilitat reduïda en les instal·lacions turístiques. En canvi, tot fa pensar que a
casa nostra hi ha molt bones paraules,
gestos de solidaritat i signatures de manifestos si convé, però si la cosa va d’esmerçar-hi diners, aleshores tot canvia.
El president de MIFAS Albert Carbonell ha reconegut en fòrums diversos
que Girona i la Costa Brava s’estan quedant manifestament enrere respecte
d’altres destinacions turístiques la qual
cosa és una vertadera llàstima tota vegada que es tracta d’un col·lectiu important i, en general, d’un nivell adquisitiu elevat. S’informa del turisme ciclista, però no s’informa de les possibilitats de turisme adaptat que hi ha a les
comarques gironines. Una bona proposta per donar un tomb a aquesta
anomalia és la que va fer Antonio Gui-

llen, president del Comitè Català de representants de persones amb discapacitat (COCARMI) en el sentit que part
de la recaptació de la taxa turística es
destini justament a millorar l’accessibilitat i afavorir l’autonomia dels turistes discapacitats. Una bona idea que
malauradament caurà en un sac buit
ja que el govern de la Generalitat ni tan
sols tindrà el detall de considerar-la.
S’han fet coses en aquesta línia
d’adaptar l’oferta a unes necessitats
evidents però queda molta feina per
fer, també en el camp de la conscienciació i la informació. A Girona, la realitat del Barri Vell ho fa difícil, però
tanmateix hi ha exemples a imitar com
poden ser el nucli històric de Vitòria,
l’accés a l’Alhambra de Granada, el Coliseum de Roma o, per tenir-ho més a
prop de casa, el sector de Torre Valentina a Calonge, on l’ajuntament ha instal·lat serveis i elements urbans adaptats per a diferents tipus de discapacitat. Segurament falten diners però també és cert que sovint hi manca no només la voluntat de fer les coses sinó el
convenciment que convé fer-les bo i
oferint sempre informació que pugui
ser útil i eficaç per aquest col·lectiu tan
sovint marginat en les decisions polítiques. La mínima solidaritat comença
per pensar que algun dia tots ens podem trobar en aquesta situació.

Dijous 8
de juny
FIGUERES

El futur de l’Empordà
■A les  del vespre, als Caputxins,
tindrà lloc una taula rodona per
analitzar «Quin Empordà volem
d’aquí a  anys?» amb José Antonio Donaire, professor de la UdG;
Anna Espelt, d’Espelt Viticultors;
Miquel Gotanegre, de la FOEG;
Marta Ball-llosera, de Salvem Empordà; Joan Caball, d’Unió de Pagesos; i Maria Besora de Som Joves.

Divendres 9
de juny
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Fira del conte
«Una bona
proposta per
donar un tomb a
aquesta anomalia
és la que va fer
Antonio Guillen,
president del
comitè català de
representants de
persones amb
discapacitat en el
sentit que part de
la recaptació de
la taxa turística
es destini
justament a
millorar
l’accessibilitat»

■ Del  a l’ de juny Sant Feliu de
Guíxols serà l’escenari d’«Explica’m-Fira del Conte» amb activitats lúdiques i literàries. L’espectacle inaugural serà el  de juny a
/ de  de la nit des del Monestir
al passeig del Mar.

GIRONA

Setmana de la Moda
■ A / de  de la nit, al Teatre
Municipal, desfilada de la firma
Yerse dins dels actes de la Setmana de la Moda de Girona.

Dissabte 10
de juny
PALAMÓS

La capital de la gamba
PER

Miquel
Fañanàs
GIRONA

■ La Llotja del port serà l’escenari
de la fira de la gamba, el producte
estrella de Palamós. Al llarg de la
jornada es podran fer desgutacions i tastets amb la participació
de diferents cuiners de renom.

SALT

Festival In-Somni
■ A / d’ de la nit, a la Mirona,
actuacions musicals de La Banda
Trapera del Río, Crim i de The Toy
Dolls dins del festival In-Somni.

