
■ Diari de Girona DIMARTS, 6 D’OCTUBRE DE 2015 17

LA SELVACORREU ELECTRÒNIC
laselva.diaridegirona@epi.es

El Pla de Reconversió Turística
de Lloret de Mar –impulsat per la
Generalitat, l’Ajuntament i el sec-
tor empresarial– que ha de definir
el futur del municipi com a desti-
nació, passarà a ser una prioritat
del Govern català. Aquesta set-
mana, el Consell Executiu de la Ge-
neralitat de Catalunya aprovarà l’a-
cord de Govern i farà que el Pla
deixi de ser un projecte del De-
partament d’Empresa i Ocupació
per  «passar a formar part de la po-
lítica de Govern». Així ho va avan-
çar ahir l’alcalde de Lloret, Jaume
Dulsat, coincidint amb la presen-
tació de la jornada «Repensa Llo-
ret», que se celebrarà el pròxim 
de novembre i on, amb veïns i em-
presaris, es posarà sobre la taula
quin model de ciutat es vol. 

D’entrada, l’acord de la Gene-
ralitat suposarà un pas important
per al Pla de Reconversió Turísti-
ca. A efectes pràctics, significa que
tindrà més força, en formar part de
les polítiques prioritàries del Go-

vern i deixar de formar part d’un
projecte d’una conselleria i per-
metrà optar a més finançament.  

L’anunci el va fer ahir l’alcalde
aprofitant de la presentació de la
jornada «Repensa Lloret» orga-
nitzada per l’Ajuntament i Lloret
Turisme. Se celebrarà al Palau de
Congressos Olympic el  de no-
vembre i serà una jornada gratu-
ïta oberta a tots els ciutadans i sec-
tors de Lloret. Segons va explicar
el regidor de turisme, Joan Gou,
l’objectiu és «crear un espai de
reflexió i diàleg on la ciutadania
pugui parlar del model de turisme,
però sobretot del model de ciutat
que volen, ja que en el cas de Llo-
ret, estan intrínsecament lligats».

La jornada comptarà amb po-
nents rellevants en el sector com

el professor de màrqueting públic
d'Esade, Toni Puig, el professor de
Turisme a la UdG i exdirector d'In-
setur, José Antonio Donaire, l'ex-
pert en innovació hotelera, Fer-
nando Gallardo, o l'exdirector ge-
neral de Comerç de la Generalitat,
Jaume Angerri, entre altres.

Per Pau Canaleta, consultor de

la jornada, va explicar que «el
principal atractiu d’aquesta jor-
nada rau en que tindrem l’opor-
tunitat de poder compartir els co-
neixements d’aquests professionals
de diferents àmbits i l’experiència
local que aporten els ciutadans i al-
tres teixits com poden ser l’eco-
nòmic, empresarial i social». 

Els interessats a participar en la
jornada del novembre s’hi poden
apuntar a repensa.lloretdemar.org.

Per la seva part, l’alcalde va
destacar durant la presentació
que «Lloret  fa anys que treballa so-
bre el model turístic de Lloret, al
 es va crear l’Agenda Local i
aquest  hem aprovat el Pla
Operatiu de Reconversió Turística
de Lloret». La «contínua reflexió
sobre el model turístic –va afegir
Dulsat– és positiva i mostra que la
ciutat, i els seus agents, estan per-
manentment oberts a les noves de-
mandes que es generen tant a ni-
vell de ciutat com turístics». 

I aquí Dulsat va anunciar que
«aquesta setmana» el Consell Ex-
ecutiu de la Generalitat «aprova-
rà l’acord de Govern que permetrà
que el Pla Operatiu de Reconver-
sió Turística de Lloret de Mar dei-
xi de ser un projecte del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació per
passar a formar part de la política
de Govern, convertint-se en un
projecte prioritari pel Govern». 
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El Pla de Reconversió Turística de Lloret
passarà a ser un acord del Govern català 

Dulsat avança que s’aprovarà aquesta setmana i el projecte deixarà el Departament d’Empresa per convertir-se en prioritari

Joan Gou, Jaume Dulsat i Pau Canaleta, ahir a l’Ajuntament de Lloret.
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L’Ajuntament presenta la
jornada «Repensa Lloret»,
que vol definir el model de
ciutat amb veïns i empresaris 

L’Ajuntament d’Arbúcies va mu-
nicipalitzar ara fa sis mesos el ser-
vei d’atenció domiciliària (SAD)
destinada a la gent gran o perso-
nes amb problemes de salut. Un
acord amb el Consell Comarcal va
permetre que Arbúcies gestionés
del tot el servei, en coordinació
amb la cooperativa d’atenció a les
persones Trafad, incrementant
l’accés de nous usuaris al servei. 

Així, segons va informar ahir el
consistori, el SAD està impartint
actualment  hores de servei do-
miciliari, el doble que fa sis mesos,
i atenent  usuaris amb  treba-

lladors vinculats. A més, els usua-
ris s’han incrementat en un  en
el mateix període, igual que els tre-
balladors que desenvolupen el
catàleg de servei. Aquest inclou
acompanyaments, cures a domi-
cili, neteja, control d’alimentació i
medicació, entre d’altres. 

Des del consistori es va fer ahir
una valoració «molt positiva», Se-
gons el regidor d’Atenció a les Per-
sones, Jaume Salmerón, «estem
complint el doble objectiu que
ens havíem marcat: disposar d’un
servei de proximitat i generar llocs
de treball en el tercer sector» i, «al-
hora, estem arribant a més gent».
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Arbúcies ha doblat en sis
mesos les hores del Servei
d’Atenció Domiciliària

El grup d’ICV-EUiA de Blanes ha
presentat  propostes per a la re-
visió del Pla General (POUM) que
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va declarar nul des-
prés d’un recurs dels càmpings.  

Segons el regidor Víctor Catalan,
«el POUM és també una eina per
planificar l'economia del munici-
pi, generar llocs de treball, prote-
gir el patrimoni i el territori, i po-
tenciar el turisme i cohesionar els
barris». Per això, en les propostes
dividides en  eixos, demanen un
procés de redacció «transparent i
amb participació ciutadana» i «im-

plementar un urbanisme pel bé
comú i sostenible» per cohesionar
els barris, dotant-los «d'equipa-
ments públics i planificant la pre-
sència de parcs i jardins». 

Entre les propostes, la coalició
demana canvis en el model del
parc d'habitatges, ja que «un gran
nombre d'habitatges de segona
residència» han «passat a prime-
ra residència, com els barris de Els
Pins i La Plantera» i això «implica
un gran creixement» dels habitants
«al barri sense que s’incrementin
els serveis públics». A més, inci-
deixen en mesures de control so-
bre habitatges buits i d'ús turístic. 
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El grup d’ICV-EUiA a Blanes
presenta 48 propostes per 
a la revisió del Pla General

Riudellots va tancar diumenge
nou dies de Festa Major amb ac-
tivitats per a tots els públics, on van
destacar les nits joves amb l’ac-
tuació d’Els Cartarres que aplega-
ven més de . persones. L’hu-
morista Nando Massaneda va fer
el pregó i donar el tret de sortida a
les activitats encapçalades pel cor-
rebirrres  i la representació de l’o-
bra de teatre El Temps, de Quim
Masferrer. La Comissió de Festes
va valorar molt positivament l’a-
fluència de públic tot i l’amenaça
de pluja que va obligar a modificar
alguns dels esdeveniments. 
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Riudellots de la
Selva tanca nou
dies d’intensa
Festa Major 

Més de 4.000 persones han visitat
la Fira de l’Avellana de Brunyola

Unes . persones han visitat
la a edició de la Fira de l’Avella-
na de Brunyola que s’ha celebrat
aquest passat cap de setmana. Un
any més, el municipi ha esdevin-
gut la capital de l’avellana durant
dos dies amb activitats per a tots els
públics i punt de trobada d’ex-
perts, productors, agricultors i co-
merciants del sector, a més d’un
cap de setmana festiu per als veïns

i visitants. Enguany es presentaven
novetats, com l’ampliació de l’ho-
rari de la fira o la primera edició de
la Cursa de Muntanya Avellana Lí-
mit, que va aplegar uns  part-
cipants, i un nou concurs, el de re-
collir avellanes. Tot plegat, junta-
ment amb els tradicionals con-
cursos, van ser alguns dels actes
amb una major afluència de par-
ticipants, tot i el mal temps que va
dominar part de les jornades. 
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EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ha
renovat els equips informàtics de la
Biblioteca Municipal de Tossa. Així, a
través del personal de l’equipament,
s’han substituït els sis ordinadors de
la zona d’adults i els tres de la zona
infantil, que tenen accés lliure i
gratuït a Internet. Durant l’any
passat, 2.334 usuaris van utilitzar
els terminals i 1.945 l’espai «Wi-Fi».



Tossa substitueix
els ordinadors 
de la biblioteca
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