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la selva

El sector serveis i el turisme
estiren l’ocupació a la Selva
 Un informe revela que la

població de la comarca ha
pujat molt, però no tant
la renda per càpita
LLORET DE MAR | J. VERA

Els principals municipis de la comarca de la Selva presenten una
notable recuperació després de
les caigudes registrades l’any 2010,
en gran part gràcies al sector serveis i al turisme, que ha augmentat enguany. Aquesta recuperació és especialment contrastada a
Lloret de Mar (lligada al turisme)
i a Riudellots de la Selva (que en
aquest cas té un fort component
industrial), però també a Blanes,
Santa Coloma de Farners i Maçanet. Per contra, hi ha diverses poblacions de la Selva interior que
empitjoren els registres respecte
2010, com ara Vilobí d’Onyar (molt
lligat a la baixada de passatgers de
l’aeroport), Arbúcies, Sils, Vidreres,

Caldes de Malavella o Sant Hilari
Sacalm. Les dades es van conèixer
ahir durant la presentació de l’Informe econòmic de la Cambra de
Comerç de Girona de la comarca
de la Selva. «La situació a la Selva
no és positiva, però gràcies al turisme es mantenen en uns termes
millors que a la província», va
destacar el cap de l’àrea econòmica
de la Cambra, Pere Busquets.
L’informe posa de manifest,
doncs, que les aﬁliacions a la Seguretat Social a Lloret augmenten
un 5,3% respecte el 2010; a Riudellots, un 7,9%; a Santa Coloma
pugen un 4,7% i a Maçanet, un
4,6%. Finalment, a Blanes augmenten només un 1,5%. En canvi,
Vilobí, per exemple, registra una
baixada del 10,5%, en part per la
baixada de passatgers a l’aeroport; Vidreres baixa un 6,3% i Arbúcies, un 5,8%. La taxa d’atur a la
comarca es manté per sobre de la
resta de la província i presenta
un fort component estacional.

BLANES

C’s critica la despesa en
sous al Consell Comarcal

Breus
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C’s de Blanes critica les despeses
en consells comarcals i assegura
que cal replantejar aquests ens
amb una despesa de 630 milions
d’euros l’any, no caldria aplicar
aquestes retallades a la sanitat.
C’s critica que el Consell Comarcal de la Selva està format per 32
consellers i que la major part també percep la seva retribució pública com a regidors.

BLANES

Petit incendi a una nau
del polígon de Blanes
BLANES | DdG

Un foc en un quadre elèctric de
la nau que ocupa l’empresa Gros
Mercat al polígon industrial de
Blanes va mobilitzar el vespre de
dimecres ﬁns a 12 dotacions de
bombers que van controlar el foc.
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CiU acusa Mundet de
l’actual situació econòmica
de l’Ajuntament de Tossa

D’altra banda, en general les
tendències econòmiques de la
Selva són molt similars a les de la
província, tot i que el turisme i el
sector serveis, en els darrers mesos a la comarca han augmentat
molt més i creen ocupació neta, segons va destacar Busquets. El sector de la construcció, però, baixa
una mica més que al conjunt de
Girona.
A més, l’informe també destaca que des del 2000, la població a
la comarca de la Selva ha augmentat un 42%, mentre que a la
província de Girona només ha
pujat un 29%. Tot i l’augment de
població, però, la renda per càpita mitjana de Girona continua
sent més alta que la de la Selva i,
de fet, s’ha incrementat el diferencial en els darrers anys. A la Selva, ha augmentat un 37% i la mitjana de la província ha pujat un
44%, de manera que ara hi ha una
diferència del 7,4%, que contrasta
amb el 2,9% de l’any 2000.

El grup de CiU a l’Ajuntament de
Tossa, actualment a l’oposició, va
assegurar ahir, a través d’un comunicat de premsa, que «l’única
i exclusiva responsable» de l’actual situació econòmica del consistori és la portaveu del PSC, Pilar
Mundet. Els convergents van fer
aquestes aﬁrmacions, després que
el Govern (TU-PSC) donés compte del Compte General de 2010. Cal
recordar que els comptes de 2010,
quan governava CiU, es van tancar
amb crèdits pendents de pagament per un import de 5.183.000
euros; un romanent de tresoreria
negatiu de 1.039.826 euros; un re-

sultat pressupostari també negatiu de -337.690 euros; i un estalvi
net ajustat de -507.513 euros.
Segons els convergents, el
Compte General de 2010 «revela el
gran esforç de sanejament de les ﬁnances municipals desenvolupat»
pel seu grup durant els quatre
anys en què van ser al govern. De
fet, els convergents reivindiquen la
seva gestió: «L’extraordinari esforç de reducció de les despeses
desenvolupat per CIU durant els
darrers quatre anys han aconseguit
de treure l’Ajuntament de l’UCI».
Segons CiU, un dels elements més
destacats de la seva gestió és la reducció realitzada en la partida de
crèdits pendents de pagament perun import de 7.326.140 d’euros.
Finalment, els convergents diuen
que l’alcaldessa menteix «grollerament» quan informa sobre la situació econòmica «per justiﬁcar el
pacte ignominiós» amb el PSC.
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Més de 8.500 alumnes
passaran pel Teatre Clavé

acord entre lloret
Turisme i atrapalo.com

Maçanet diu que estalvia
100.000 € en personal
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Des d’aquest mes d’octubre de
2011 ﬁns l’abril de 2012, el Teatre
Clavé acollirà la visita de més de
8.500 alumnes repartits en els
onze espectacles de la programació escolar. Són alumnes d’escoles
i instituts de l’Alt Maresme i La Selva. L’espectacle de teatre Colossal
de la companyia Teatre Mòbil va
donar ahir el tret de sortida a la
nova programació escolar.

Lloret Turisme i Atrapalo.com
han signat un acord comercial
per promocionar gastronomia,
patrimoni i turisme actiu de Lloret. Fins a ﬁnals d’any els usuaris
registratsa l’agència de viatges en
línia podran veure la promoció de
Lloret Turisme. A més, en un futur
es preveu un acord per iniciar la
venda d’entrades en línia a equipaments de la vila.

El nou equip de govern de Maçanet de la Selva (CiU, AMS, PP)
assegura que ha estalviat 100.000
euros en personal des que va entrar al govern. I aﬁrma en una nota
que s’ha aconseguit amb una redistribució del personal, la substitució de tres empleats per uns
amb més funcions i igual sou i l’acomiadament de dos tècnics per
considerar les places «un luxe».

 Els convergents

reivindiquen la seva gestió
després de la comissió pels
Comptes Generals de 2010
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