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Una setmana
per imaginar el
Lloret del futur
a El seminari internacional d’urbanisme comença

amb l’objectiu de fer propostes de millora del municipi
LLORET DE MAR

Des d’ahir fins al dia 16
d’aquest mes, sis arquitectes, paisatgistes i enginyers de renom mundial
es dedicaran a estudiar
Lloret de Mar per proposar canvis que facin possible la renovació de la vila, i
només en l’àmbit turístic.
El seminari internacional
d’urbanisme es va presentar ahir en un acte encapçalat per l’alcalde, Jaume
Dulsat, en el qual van assistir el president de la Mesa de Turisme de Lloret,
Josep Maria Molist; el subdirector general d’Orde-

Girona

nació Turística de la Generalitat, Joan Abad; l’arquitecte Lluís Brau, i el president de l’associació internacional Habitat Professionals Forum, Ismael
Fernández, que impulsa el
seminari juntament amb
els empresaris, la Generalitat i l’Ajuntament.
El seminari és una de
les propostes que formen
part del pla de reconversió
turística del municipi que
es va aprovar el 18 de febrer del 2015. Els experts
es reuniran tres dies amb
líders socials, tècnics de
l’Ajuntament, responsables turístics, empresaris i
regidors tant del govern

Tel. 972 416 413
Ref. 2193. Pis zona Devesa
Cèntric, seminou. Pocs veïns. 3
hab., 2 banys c. Parquet i tanc.
alumini. Sense mobles i sense
electrod. Armaris de paret. Pàrquing incl. Aire cond. i calef.
Sense asc. Balcó molt ampli.
Preu lloguer: 750 €/mes
Certificat energètic en tràmit

Olot

Figueres

com de l’oposició. A banda
de reunions i tallers, també faran un recorregut
per Lloret de Mar i la zona
de la Costa Brava sud. Els
experts són membres de
l’associació Habitat Professionals Forum (HPF) i
estudiaran i proposaran
consells, segons va explicar Ismael Fernández, de
manera del tot desinteressada, ja que l’HPF funciona com una mena
d’ONG, segons va dir: “No
és una consultoria, funciona com Metges sense
Fronteres, el treball dels
experts és voluntari.”
Abad va destacar que
l’objectiu de l’acció que va

Tel. 972 500 821
Ref. 2627. Figueres.
Dúplex nou. Bona situació.
3 hab., 2 banys, traster, cuina
indep., menjador. Sense
mobles. Petita terrassa, calef.,
aire cond. i ascensor.
Pàrquing inclòs en el preu.
Preu lloguer: 550 €/mes
Certificat energètic en tràmit

Tel. 972 268 350

St. Feliu de Guíxols Tel. 972 321 284

Ref. 3416. Olot.
Cèntric, molt ben ubicat.
Menjador amb balcó, cuina
amb safar., 3 hab. i despatx,
2 banys, moblat i equipat.
Calef., tanc. d’alum. 2 pl.
pàrquing i 1 traster.
Preu lloguer: 600 €/mes
Certificat energètic en tràmit

Ref. 3140
Palamós
C/ Riera. 57 m2.
Tancaments d’alumini i parquet. Calefacció. 1 bany. 2
hab. Sense mobles.
Preu lloguer: 450 €/mes
Certificat energètic lletra F
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Nuri Forns

D’esquerra a dreta, Ismael Fernández, Jaume Dulsat, Josep Maria Molist i Joan Abad, en
la presentació que es va fer ahir a Lloret ■ JOAN SABATER

començar ahir és la transformació urbana i la reformulació del model de ciutat “com a clau imprescindible per a la millora de la
destinació”. Molist va considerar que amb el seminari s’arribava a una fita
històrica “perquè és la primera vegada que s’endega
una actuació concreta del
pla operatiu”, i va recordar
l’horitzó “2016-2020 del
pla, que comença avui”.
El responsable de l’HPF
va remarcar que l’entitat
que representa està “molt
interessada a treballar en
el projecte de Lloret”, com
a ciutat que té “molts anys
en turisme i afortunada-
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“Una destinació
pionera ha d’estar
contínuament
reinventant-se”
Jaume Dulsat
ALCALDE DE LLORET DE MAR

ment pensa en la seva revisió”. També va destacar
que després els experts faran propostes i recomanacions, que les administracions poden o no executar.
Com a cloenda de la presentació, Jaume Dulsat va
qualificar la jornada d’his-

Lloret celebra
avui la Festa
del Traginer
a Els actes comencen

a les 10 del matí
al paratge de
les Alegries

Redacció
LLORET DE MAR

El paratge de les Alegries
de Lloret acull avui la celebració de la tradicional
Festa del Traginer, promoguda pel Veïnat de les Alegries, entitat que vetlla per
preservar i donar a conèixer aquesta ermita, la més
antiga de Lloret. A les 10 hi
haurà xocolatada per a
tothom; a 2/4 d’11, sarda-

Una celebració de la Festa
del Traginer, en una imatge
d’arxiu ■ EL PUNT AVUI

tòrica, perquè comença a
caminar el pla operatiu:
“Una destinació pionera
ha d’estar contínuament
reinventant-se.”
Entre els experts que
treballaran aquests dies a
Lloret destaquen Desiree
Martínez, arquitecta i
paisatgista, presidenta de
la Federació Internacional
d’Arquitectes Paisatgistes
(IFLA); César Augusto, enginyer civil i doctorat en
ciències econòmiques, consultor i professor de la Universitat Nacional de Colòmbia, i Peter Basin, arquitecte de la Universitat Harvard i cap de l’Institut d’Urbanisme de Ljubljana. ■

nes amb la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes; a
les 12, missa dels difunts
amb l’acompanyament
del cor Alba de Prima; a
2/4 de 12 s’han previst
jocs infantils, i a 3/4 d’1 arribarà el plat fort de la jornada, amb la representació de la llegenda del Traginer a càrrec dels actors lloretencs Carme Rodríguez
i Marc Bertran. Posteriorment se sortejaran 12 lots
de productes de la terra.
Tothom que vulgui pujar a l’ermita podrà fer-ho
caminant, amb cotxe o bé
amb l’autobús gratuït que
posa a disposició l’empresa Mas Segalés. La sortida
serà a 2/4 d’11 del matí
des de la terminal i la tornada, quan acabi la festa.
El traginer era aquella
persona que segles enrere
anava de poble en poble i
es dedicava a transportar
bruc, llenya, carbó, teles
o menjar, entre molts altres productes. ■

