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FIGUERES

El Museu del
Joguet ja informa
també en rus
El Museu del Joguet de Figueres ha decidit incloure el rus
en els fullets d’informació per
atendre millor els molts turistes russos que els visiten i
que han detectat que han
augmentat notablement en
els últims mesos. De moment
han decidit traduir a la llengua
eslava més parlada el fullet
amb els horaris de les installacions i el text sobre els primers vint anys de Salvador
Dalí. El museu empordanès
ha fet arribar aquesta informació a les agències de viatges i a diversos contactes facilitats per l’Oficina de Turisme de Figueres i també pel
Patronat de Turisme Girona
Costa Brava. ■ J. PUNTÍ

PORTBOU

Nou aparcament
gratuït al costat
del mercat
L’Ajuntament de Portbou disposa d’un nou aparcament
gratuït per a 35 vehicles, en
un espai habilitat al costat
mateix del mercat municipal.
L’aparcament ocupa un solar
propietat d’Adif amb una superfície aproximada d’uns
300 metres quadrats, just a la
zona on hi havia hagut antigament els dormitoris dels maquinistes. “Es tracta d’una
cessió durant cinc anys, amb
un petit lloguer que assumeix
l’Ajuntament, i al final del període tindrem opció de compra del terreny”, va precisar
l’alcalde, Josep Lluís Salas.
Pròximament entraran en vigor nous convenis que afecten altres infraestructures
d’Adif a Portbou. ■ J. PUNTÍ

HOSTALRIC

Convoquen el
novè concurs
fotogràfic
L’Ajuntament d’Hostalric convoca la novena edició del concurs fotogràfic Descobreix el
patrimoni d’Hostalric. El període de lliurament de fotografies estarà obert fins al 26 de
setembre i cada participant
pot presentar tres fotografies.
L’àrea de Patrimoni organitza
aquest concurs amb l’objectiu
de promoure el reconeixement i la posada en valor del
ric patrimoni cultural de la Vila. La finalitat és destacar i
donar a conèixer el valuós patrimoni arquitectònic, natural i
cultural d’Hostalric mitjançant
les aportacions d’imatges
dels participants al concurs.
El lliurament de premis es farà el dia 1 d’octubre en el
marc dels actes de la Fira de
Sant Miquel. ■ EL PUNT
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Les discoteques de Lloret
tancaran si escurcen l’horari
a La patronal del sector diu que tancar més aviat serà “la ruïna del sector” a Es presentarà com a

acusació popular contra els autors dels disturbis de diumenge i en demanarà la pena màxima
Nuri Forns
LLORET DE MAR

La Federació Catalana
d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals
(Fecasarm) es planteja un
tancament de les discoteques de Lloret de Mar si,
com ha anunciat l’alcalde,
Romà Codina, es proposa
escurçar l’horari. “Si ens
fan tancar més aviat actuarem, no ho podem acceptar, és la ruïna del sector”, va afirmar ahir amb
contundència el secretari
general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Va recordar
que des que es va modificar la llei que impedeix fer
oferiments de barra lliure,
happy hour i 2x1, la federació ha estat la primera a
denunciar els casos d’incompliment.
Aquestes ofertes, entre
altres coses, representaven una competència deslleial entre locals, que després entraven en una
guerra de preus. Des del
2009, la Fecasarm ha fet
30 denúncies. La patronal
ja va proposar l’any passat
que les discoteques poguessin tancar a les sis entre setmana i a les set el
cap de setmana, amb l’argument que mentre els
clients són a dins, no provoquen molèsties i van
marxant
esglaonadament, mentre que si han
de marxar abans d’hora,
es provoquen grans con-

Jovent a la zona de la Riera de Lloret de Mar, que concentra la majoria de les discoteques de la població ■ LLUÍS SERRAT

La frase
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“Lloret és un referent
en oci nocturn a
Europa; tocar aquest
sector és arriscat”
Joaquim Boadas

SECRETARI GENERAL DE FECASARM

centracions al carrer i hi
ha més possibilitats d’aldarulls. Boadas anticipa
problemes encara més
greus a Lloret si s’escurça
l’horari, en forma de botellón, festes particulars i
disco mòbils. En tot cas,
“no haver aconseguit l’am-

pliació horària va representar unes pèrdues de 26
milions d’euros per al sector”, diu el màxim responsable de Fecasarm.
Per Boadas, la solució
es troba en la realització
de més campanyes de civisme com la que es farà
per primer cop a Lloret de
Mar. Boadas recorda que
Lloret és un referent en oci
nocturn a Europa: “Tocar
aquest sector és arriscat,
mou molts diners”. Les
discoteques a Lloret poden facturar en un dia
400.000 euros pels ingressos de les entrades i comptant una sola consumició
per client. ■

El precedent de Platja d’Aro

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La concentració més alta de
discoteques a Catalunya es
produeix a la ciutat de Barcelona, fet que no sorprèn ja
que la ciutat té 4 milions d’habitants. El més sorprenent és
que la segona ciutat és Lloret
de Mar, amb 40.000 habitants. Altres concentracions
altes de discoteques tenen
lloc a Salou (25), a les comarques gironines i a Empuriabrava (12). Platja d’Aro va ser
també un referent en oci nocturn fins que els anys noranta
es van anar tancant perquè
l’Ajuntament va endurir-hi la

normativa, prohibint l’obertura de noves discoteques a tot
el nucli urbà, i reformes i ampliacions a les que ja hi havia.
El resultat va ser que es va
passar d’una vintena de discoteques a les sis que hi ha
ara. “Si això passa a Lloret, la
població pot deixar de ser un
atractiu turístic important ja
que actualment Lloret és una
referència a Europa en el sector”, diu Boadas.
El que sembla cada cop
més clar és que el turisme familiar i el nocturn difícilment
són compatibles. ■ N.F.

SERVEIS

Palafrugell tindrà una
nova gasolinera el 2012
Albert Vilar
PALAFRUGELL

Palafrugell disposarà l’any
vinent d’una nova gasolinera, que formarà part de
la companyia Repsol. Les
obres de la nova estació de
servei de carburants van
començar el mes passat i

es preveu que l’establiment s’obri en el primer
trimestre del 2012, segons van informar ahir
fonts de la companyia. La
nova benzinera, que serà
la tercera del municipi, estarà situada a l’avinguda
d’Espanya, darrere mateix del supermercat Aldi,
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a la pineda Gèlia. La gasolinera disposarà de tres
aparells assortidors de
carburants, una àrea de
rentat de vehicles, una botiga i un servei de subministrament d’aire comprimit i aigua. Les actuals gasolineres són de BP i Cepsa. ■

Obres de construcció de la nova gasolinera de Palafrugell,
que serà de Repsol ■ A.V.

