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Miquel Noguer, en una imatge
d’arxiu. MARC MARTÍ

culturals, esportives, enoturisme,
gastroturisme…- que queden per
descobrir.
P Es pot salvar l’estiu amb un
turisme internacional que segurament serà de mínims?
R Ni podem ser derrotistes ni
tampoc del tot optimistes. Entre
Sant Joan i el cap de setmana següent, gairebé ha crescut el doble
el turisme que ha vingut a la Costa
Brava; hem passat d’un 25% a un
50%. Això vol dir que la gent de
casa, d’entrada, es mou. La gent
del turisme de fora, ens haurem
de reﬁar de gent que vingui de
l’Estat espanyol, del sud de França o del sud d’Europa. Evidentment que vindrà algú d’Anglaterra, i d’Alemanya, i potser d’algun país nòrdic, però aquest estiu
no serà igual al que estàvem habituats.
P Les previsions, però, han millorat?
R Hem de ser francs: serà un any
turísticament bo? No. Probablement pensàvem que podria ser
un any turísticament pitjor ara fa
uns mesos? Sí. Però hem de veure
quina reactivació té l’aeroport, i jo
crec que es faran molts desplaçaments en cotxe. Hem de veure
amb quina situació ens podem
trobar. Espero que sigui la millor,
i que vagi el màxim de bé possible.
Però això també dependrà de la
responsabilitat que tinguem entre

tots, perquè no només aplicant
mesures es podrà evitar cap rebrot, sinó que s’evitarà si la gent
compleix les mesures.
P Aquesta situació atípica coincideix amb l’etapa encetada pel
nou director del Patronat de Turisme, Norbert Bes, a qui deu conèixer bé perquè fins ara ha estat secretari de l’Ajuntament de
Banyoles.
R Però jo ja no el vull conèixer
com el secretari de l’Ajuntament
de Banyoles, sinó que el vull conèixer com el director del Patronat de Turisme, que és el que li
toca a partir d’ara. És una feina totalment diferent, de dirigir un ens
potentíssim de promoció de tota
la demarcació de Girona. Evidentment que en Norbert no ha entrat
en una etapa gloriosa ni fàcil, però
els reptes individuals de cadascú
passen per començar en temps
difícils, i saber-ho guiar i tirar endavant. Jo veig que en Norbert pot
ser capaç de fer una bona feina,
d’aglutinar, i sortir en aquesta promoció constant de la demarcació.
Jo mateix, per exemple, he anat a
Madrid per temes de promoció
turística. Hem d’esmerçar-hi tants
esforços col·lectius i personals
com sigui necessari.
P Es farà alguna campanya específica per atraure el turisme
espanyol, tal com s’ha fet amb el
català?
R S’estan fent ja campanyes en
mitjans de comunicació, reunions amb touroperadors, gent
del món periodístic, etc, per ajudar-nos a difondre’ns. Algunes
campanyes són individuals del
Patronat, altres juntament amb
l’Agència Catalana de Turisme, i
nosaltres no pararem.
P En quin punt es troba l’expedient sobre les irregularitats
que van aparèixer a principis
d’any al Patronat de Turisme?
R Bé, l’expedient el tancarem
properament.
P Per tant, hi ha alguna novetat?
R Ara jo no puc dir res que encara
no tingui.
P Un altre sector que ha quedat
molt tocat és el de la cultura.
R Sí, per això hem creat l’espai
web Cultura Virtual. A més,
aquest any oferirem, de manera
excepcional, uns ajuts especials
per a les escoles de dansa i conservatoris. També atorgarem subvencions als centres educatius de
màxima complexitat, i destinarem un milió d’euros per a comprar llibres, audiovisuals i documents sonors per a les biblioteques gironines.
P I en relació amb els esports?
R La Diputació manté dos milions d’euros per al foment de l’esport a les comarques gironines:
clubs, consells esportius, pistes
d’alt nivell... I també continuem
amb les ajudes mediambientals,
el catàleg de serveis als consorcis,
les comunitats locals d’energia...
P Enguany també hi va haver el

temporal Gloria, que va causar
nombrosos danys a les comarques gironines.
R Nosaltres destinarem cinc milions d’euros al Gloria: 2,7 milions
d’euros en manteniment i reparació de coses que toquen a la Diputació, com per exemple les carreteres de la Diputació, les Vies
Verdes, la part gironina del Parc
Natural del Montseny; i també
hem tret una línia de dos milions
d’euros, amb un màxim de 50.000
euros per municipi, per a fer els
manteniments. Des de la Diputació hi hem estat sempre, amb tothom, i ara no serà l’excepció.
P Ja està tot a punt, o encara
queden desperfectes per arreglar, del Gloria?
R Nosaltes entenem que, amb
aquests cinc milions d’euros, hem
d’ajudar a cobrir les despeses dels
ajuntaments i del territori. Per
exemple, el pont de sobre la riera

«Hem de veure
quina reactivació
té l’aeroport,
i preveiem que
es faran força
desplaçaments
en cotxe»
«Ningú ens
perdonaria que hi
tornés a haver una
crisi i hi tornés a
haver una situació
de falta de
material»

d’Osor, que uneix la Cellera i Anglès, ja està fet. Per tant, obres com
aquestes costen molts diners, i
nosaltres ràpidament hi hem
col·laborat.
P Quines seran les prioritats de
la Diputació de cara a la tardor,
sobretot pensant en un possible
rebrot?
R D’entrada, mira quina quantitat de recursos que hem posat ja
ﬁns ara en la lluita contra la covid.
Però una de les coses que farem
ara, addicionalment, és tenir un
racó de material -guants, gel,
mascaretes...-, per si hi hagués un
rebrot. No ens perdonaria ningú
que hi tornés a haver una crisi i hi
tornés a haver falta de material.
Per tant, farem una mica de recollida de material que guardarem
per, si hi hagués un rebrot, poder
actuar de seguida.

Controladors d’aparcaments contractats per Mifas. MIFAS

Mifas contracta
94 persones per a la
temporada d’estiu
La majoria de contractats
tenen alguna discapacitat i
treballaran sobretot en la
gestió de les zones blaves
DdG GIRONA

■ El grup Mifas ha incorporat 94
persones a la seva plantilla, 84 de
les quals tenen una discapacitat
física, per fer front a la temporada
d’estiu. La majoria es dedicaran al
control d’aparcaments i zones
blaves de municipis de la costa.
Juntament amb els perﬁls
d’agents cívics i agents informatius, sumen 82 de les noves insercions. La resta són curadors i pro-

fessionals de la neteja.
Amb aquestes incorporacions,
la plantilla de MIFAS passa de tenir 308 persones a un total de 402.
A més, fan una crida a les persones amb discapacitat que busquin feina perquè s’apuntin a la
seva borsa de treball, ja que preveuen fer alguna nova incorporació abans que acabi l’estiu.
L’entitat, que té per objectiu
crear llocs de treball per a persones amb discapacitat, va dur a terme el procés de selecció dels candidats amb un equip multidisciplinari del seu Servei d’Integració
Laboral, que també s’ocuparà de
l’acompanyament posterior.

