
el projecte del Parc Botànic de Vi-
dreres segueix endavant i es podria
començar a construir a finals de
2016. Segons va avançar l’alcalde vi-
drerenc Jordi Camps, actualment
un empresari de la zona «segueix
movent» tot el projecte buscant
nous inversors, ja que el cost per a
desenvolupar-lo seria de prop de 2
milions d’euros, provinents de ca-
pital privat. «Segons les previsions
que han donat a l’Ajuntament, el
parc podria ser una realitat a finals
de 2016 i al llarg del 2017 ja es po-
drien començar a veure les prime-
res plantacions» va precisar el bat-
lle de Vidreres.

L’avantprojecte del parc, que  va
ser presentat per un grup d’inver-
sos vidrerencs al consistori a prin-
cipis de 2015, proposava acollir al
voltant d'unes 1.000 plantes, totes
elles autòctones catalanes, amb la
voluntat d’arribar a atraure entre
100.000 i 150.000 visitants l’any,
gran part dels quals –uns 50.000–
escolars. «el fet de tenir  només
plantes autòctones de Catalunya
ens convertiria en un parc de refe-
rència, juntament als que ja exis-
teixen a la zona com el marimurtra
a Blanes, els Jardins de Santa Clo-
tilde a Lloret de mar o els de Cap
roig a Palafrugell, que tenen plan-
tes d'arreu del món» subratllava l’al-
calde. en aquest sentit, l’objectiu del
parc és plantar únicament espècies
autòctones, típiques gironines i
d'altres d'arreu de Catalunya, des

dels Pirineus, passant per Barcelo-
na o les de Lleida. «els especialis-
tes han estudiat les condicions cli-
màtiques de Vidreres, per deter-
minar si les plantes d’alta muntanya
n’aguantarien les temperatures», va
explicar Camps, que va afegir que
«a l’hivern, a les nits, podem arribar
a tenir fins a quatre graus negatius
i per tant no hi hauria cap proble-
ma».  

Sense emplaçament
Pel que fa a l'emplaçament d’aquest
futur parc segueix sense concretar-
se. en el moment en què els inver-
sors van presentar l’avantprojecte,
l'Ajuntament no disposa de ter-
 renys municipals i, per això, els

inversors van haver d’iniciar la re-
cerca d’un emplaçament privat.
«encara no ens han precisat en
quina zona exacta preveuen crear
el parc, però sí que sabem que
serà un espai net, pràcticament
sense urbanitzar més enllà d’un
hangar destinat a la plantació i
una instal·lació adapatada per a la
formació dels escolars» va explicar
el batlle vidrerenc. 

Tot i que la previsió de cons-
trucció de parc es preveia per a fi-
nals del 2015, finalment es co-
mençaria a finals del 2016, de ma-
nera que l’obra podria estar aca-
bada a finals de 2019, gene-
rant –durant els treballs– entre 15 i
20 llocs de treball.

VIDRERES | ROSER ALBERTÍ

El Parc Botànic de
Vidreres podria ser una
realitat a finals del 2016
El projecte segueix endavant impulsat per un empresari de la zona i

tindria un cost de 2 milions d’euros procedents de capital privat
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El parc botànic complementaria espais com el de Marimurtra (a la imatge).

DIARI DE GIRONA
La presentació del seminari d’urbanisme de Lloret.

NEREA GUISASOLA/ACN

Lloret de mar acull des d’ahir i
durant una setmana un seminari
internacional d'urbanisme. Fins al
proper 16 de gener, sis arquitectes,
paisatgistes i enginyers de renom
mundial com Desiree martínez,
César Augusto o Peter Basin, ana-
litzaran la situació actual de la
vila i proposaran millores per re-
novar, revitalitzar i potenciar
aquest municipi, un dels «punts
clau i puntals» de la Costa Brava i
de tot Catalunya. La iniciativa és
una de les primeres activitats del
pla de reconversió turística del
municipi. 

Aquest projecte compta amb 30
eines i iniciatives i té com a ob-
jectiu estudiar la manera d'inter-
venir, de forma integral, i millorar
una de les destinacions més co-
negudes de la Costa Brava. en
concret, sis experts en urbanisme
i paisatgisme –arquitectes, engi-
nyers i paisatgistes– es reuniran
tres dies amb líders socials, tècnics
de diferents àrees de l'Ajuntament
de Lloret de mar, dels principals

responsables turístics de les insti-
tucions gironines com el Patronat
de Turisme Costa Brava - girona i
empresaris de la zona per conèi-
xer de ben a prop el territori. Tam-
bé es reuniran amb transportistes,
membres de les diverses forces po-
lítiques de la vila i representants de
Lloret Turisme. Paral·lelament, els
experts 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 es-
tudiaran i proposaran consells de
forma voluntària, sense ànim de
lucre, i sense cobrar honoraris.
un cop analitzada la zona, a par-
tir de dimarts i mitjançant sessions
privades, els professionals co-
mençaran a elaborar un docu-
ment de propostes de millora.
També es faran diversos tallers
estratègics amb una visió a curt i
llarg termini i orientats de cara a la
última fase d'aquest congrés on s'e-
laborarà un full amb les conclu-
sions finals que es lliurarà a l'equip
de govern.
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Urbanistes proposaran
millores per renovar el
model turístic de Lloret
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Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)

1. Dona de 65 anys que viu sola. Els dos fills grans viuen fora
del municipi. Els ingressos per jubilació són de 600 €, però de
lloguer ja en paga 400 € mensuals. La problemàtica de salut
encara empitjora més la situació socioeconòmica, com diu
ella «a la meva edat i que encara m’hagin de mantenir». És
una dona riallera que mira d’adaptar-se a la nova situació
que li ha tocat viure. És una persona molt positiva i això l’a-
juda diàriament a refer-se. Té amics i coneguts que puntual-
ment l’ajuden a mantenir la seva llar i de vegades també
l’ajuden a pagar rebuts pendents o li porten alguna cistella
d’alimentació bàsica. Es demanen 56,87 € per cobrir una fac-
tura de gas. Ref. 860

2. Home casat i amb tres fills menors. Actualment al nucli fa-
miliar no hi ha ingressos estables, els únics provenen de la
 fer ralla i el cartró. El cap de família ha exhaurit totes les pres-
tacions d’atur. La família està sent atesa pels serveis socials.
La tramitació d’una renda mínima és ara mateix l’alternativa

més viable a falta d’uns ingressos que puguin ser suficients
per poder fer front al pagament del lloguer, subministra-
ments, cistella bàsica d’aliments. La mare ha començat a as-
sistir a un taller laboral amb la intenció de cercar feina i
ajudar a casa, tot i la responsabilitat que té amb els tres pe-
tits. Es demanen 47,40 € per cobrir una despesa de gas butà.
Ref. 861

3. Parella amb fill menor a càrrec. La situació s’ha agreujat
molt en el darrer any. No perceben cap tipus de prestació o
ajuda econòmica. Sort en tenen actualment del germà d’ell,
que mensualment els ajuda, però amb limitacions, ell tampoc
no té feina. Des de que van venir del Marroc, amb somnis de
tenir una vida més digna d’allà on procedien, tot ha canviat
en qüestió de pocs anys, de tenir feina i un futur que sem-
blava prometedor, a trobar-se a l’atur en els últims 3 anys. La
parella li amoïna molt haver de dependre tant de la família i
de l’ajuda social. Es demanen 76,47 € per fer front al paga-

ment d’un rebut de la llum. Ref. 862

4. Dona de 54 anys. Els ingressos que té actuals arriben via
prestació social, un total de 426 €. Actualment del lloguer on
viu, paga 400 € mensuals. Aquesta dona presenta problemes
de salut que encara empitjoren més la situació, degut a que
no pot treballar i es veu amb els ànims per terra. Li costa molt
arribar a final de mes, i li sap molt de greu haver de moles-
tar al seu cercle d’amistats. També té una veïna que la ve a
veure sovint amb la qual passen la tarda, entre conversa i
conversa. Es demanen  82 € per cobrir una factura de llum.
Ref. 863

5. Matrimoni amb tres fills menors. La situació econòmica des
de fa un parell d’anys és molt dolenta. Ell està aturat i ja ha
esgotat totes les prestacions d’atur. La família no disposa de
cap ingrés econòmic en aquests moments. Tenen demanat
des dels serveis socials municipals, la tramitació d’una pres-

tació de renda mínima que ajudi a la família, a fer front
aquesta situació tant precària. Ell està molt motivat en la re-
cerca de feina, diàriament surt encara que sigui a buscar  fer -
ralla, cartró. Presenta currículums, però encara no donen
fruit. Té esperança que tot canviï, sempre cap a bé. Es de-
manen 25,52 € per cobrir una despesa de gas butà. Ref. 864

6. Parella jove amb dos fills menors a càrrec. Ell no treballa
des de fa 3 anys i ella en fa 5. Actualment no tenen uns in-
gressos gaire estables, aprofiten qualsevol feina que els hi
surt, ja sigui recollint cartró, pintant una paret, netejant unes
oficines. Els dos fills assisteixen a l’escola regularment i amb
un bon rendiment. S’han plantejat com a família canviar de
municipi, però els agrada molt viure al seu poble, és una de-
cisió que rumien, però que els hi costa molt de dur-la a terme.
Tenen sempre esperances que les coses en l’àmbit econòmic
en el país canviïn, com abans. Es demanen 65 € per cobrir
una factura de gas. Ref. 865


