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La Selva
EL DECÀLEG DESTACA LA IMPORTÀNCIA D’ACTES INTERNACIONALS COM EL RAL·LI COSTA BRAVA PER MANTENIR-LO

Hostench defensa que el Casino es
quedi perquè dóna «valor» al turisme
El president de la Cambra de Comerç presenta 10 raons per evitar el trasllat a Tarragona
J.CAUPENA
LLORET DE MAR

La Cambra de Comerç de Girona s’ha mostrat a favor que el
Casino de Lloret de Mar es quedi
en aquesta localitat i no es traslladi als baixos de l’hotel Imperial Tarraco de Tarragona com estava previst. Així el president de la
Cambra, Antoni Hostench, ha expressat la necessitat d'oferir elements diferenciadors amb alt valor afegit a l'hora de seguir potenciant l'oferta de Lloret com a
centre de turisme. En aquest sentit, la Cambra de Comerç de Girona s’ha afegit a l'unànime suport
que ha rebut Lloret des de la totalitat del sectors econòmics i socials de la mateixa vila i de la resta de comarques gironines, a
l'hora de reclamar com a propi un
dels atractius turístics més significatius dels que gaudeix tant la
Costa Brava Sud com l'Alt Maresme com el Casino.
D’aquesta manera la Cambra ha
elaborat un conjunt de 10 arguments, que defensen la conveniència de mantenir el màxim
nombre de valors turístics a la demarcació gironina, i en concret a
Lloret.
L’alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, i el tinent d’alcalde
del PPC, Joaquim Teixidor, es van
reunir ahir amb el president de la
Cambra de Comerç de Girona, Antoni Hostench, i el seu gerent,
Eduard Torrent, que van aprofitar
la visita per fer entrega d’un decàleg de raons per mantenir el Casino, com un dels elements dinamitzadors del procés de renovació
del municipi.
Un referent català

Així els punts argumentats per
la Cambra de Comerç de Girona
perquè el Casino es quedi a Lloret es centren en el fet que la població és un referent gironí, català,
estatal i internacional del turisme de gran volum i que ha estat
municipi pioner en el desenvolupament dels plans d'excel·lència
turística. A més consideren que ha
impulsat un model de gestió tu-

Reunió. Crespo i Teixidor amb el president de la Cambra de Comerç, Antoni Hostench, i el gerent, Eduard Torrent.

rística innovador amb la creació
de Lloret Turisme, com a ens publicoprivat. Dins dels arguments
per defensar que el Casino es quedi a Lloret és que el municipi ha
realitzat un rellevant pla de millora
qualitatiu en la seva planta hotelera, aconseguint ens els darrers
anys augmentar la seva oferta fins
a arribar a tenir una quinzena
d'hotels de 4 estrelles i un de cinc.
En aquesta línia afirmen que Lloret ha presentat propostes innovadores en la necessària racionalització del creixement urbanístic.
Tanmateix ha proposat noves eines de millora i control qualitatiu de la seva important oferta d'apartaments turístics.
Un altre dels aspectes que té en
compte és la important política de
potenciació dels seus recursos naturals, jardins de Santa Clotilde,
camins de ronda, així com dels seus
monuments emblemàtics, poblat
ibèric, església parroquial.

En el decàleg elaborat per la
Cambra de Comerç de Girona
tampoc s’oblida que Lloret és seu
anualment d'esdeveniments esportius de primer nivell nacional
i internacional: ral·li, ciclisme, hoquei o llaguts entre d’altres.
El comerç i les connexions aèries

Pel que fa al comerç la Cambra
considera que Lloret ha proposat
una gradual i continuada millora
de l'imatge comercial de la vila a
partir de l'inici del Pla de dinamització comercial. En aquest aspecte apunten que la localitat i el
seu sector turístic obren vies de
producte i comercialització molt
importants amb les noves connexions aèries gironines amb una
quinzena de capitals europees.
Finalment i com a desè punt dels
arguments per evitar la marxa del
Casino s’afirma que «Lloret valora el seu Casino com un dels elements diferenciadors bàsics en la
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seva aposta per la millora continuada de l'oferta turística».
L’alcalde de Lloret de Mar, el
convergent Xavier Crespo, va aprofitar la trobada amb Hostench i
el gerent de la Cambra per agrairlos el seu suport i solidaritat, simbolitzat amb l’entrega del decàleg, amb el poble de Lloret. En
aquest sentit, Crespo també va recordar les altres cambres, entitats
i associacions que estan donant suport a Lloret en relació amb la defensa del manteniment del Casino.
Precisament aquest decàleg de
motius es fa públic un dia després
que l’Ajuntament hagi anunciat
que presentarà un recurs d’alçada a la Generalitat per evitar que
el Casino marxi de la localitat i que
s’hagi descobert que l’exalcaldessa no va fer res per evitar la marxa, segons un document de la Direcció General de Jocs i Espectacles.

Tordera dissenya un
pla per conèixer les
necessitats dels
joves de la vila
TORDERA.- La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Tordera ha anunciat que el Consell de Joventut obre les portes a tots els joves de la població
que vulguin participar en l'elaboració del Pla Local de Joventut i en les diferents qüestions que es tracten durant les
reunions periòdiques del consell. El pla que es començarà a
redactar els propers dies vol
comptar amb el màxim d’opinions.
El Consell de Joventut és un
òrgan consultiu de la Regidoria, els objectius del qual són,
d'una banda, informar els joves sobre els temes que els afecten dins l'àmbit municipal, i
d'altra banda, crear un espai de
debat on el jovent torderenc
pugui exposar quines són les
seves necessitats i iniciatives o
inquietuds.
Una de les tasques que s'ha
impulsat darrerament des de la
Regidoria és la redacció del Pla
local de joventut el qual ha d'establir les prioritats dels joves de
Tordera en temes com la formació, l'habitatge, l'ocupació
o el lleure.
Per aquest motiu, la Regidoria informa que totes les persones interessades a donar la
seva visió sobre les directrius
que hauria de prendre aquest
Pla i formar part del Consell de
Joventut, poden adreçar-se a
l'àrea de Serveis Personals de
l'Ajuntament de Tordera.

El Fòrum Jove

Per una altra banda, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tordera informa que
totes les persones que vulguin
formar part del fòrum jove de
la web ww.tordera.org, poden
subscriure's mitjançant el formulari que trobaran al canal
intordnautes. El fòrum jove és
una llista de correu electrònic
formada actualment per una
seixantena d'usuaris. El regidor
de Joventut, Josep Llorens, fa
un balanç molt positiu dels primers mesos en funcionament.
Els usuaris registrats exposen lliurement en el fòrum opinions sobre diferents temes
d'actualitat així com iniciatives
i activitats que es poden dur a
terme al municipi. DdeG

