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La Selva

LLORET DE MAR

REIS

Les bones temperatures fan pujar fins
al 95% l’ocupació mitjana dels hotels

El Teatre Clavé de
Tordera organitza
un taller de
confecció de
fanalets

Cap a 70 hotels acullen sobretot francesos i alemanys que vénen a passar-hi el Cap d’Any
E.Padilla, Lloret.

En un ràpid passeig pels carrers
de Lloret es poden sentir durant
aquests dies de festa un mínim
de sis llengües: anglès, francès,
italià i alemany –els idiomes en
què parlen gran part dels visitants– i el català i el castellà emprats pels comerciants, que comenten els bons resultats que
s’estan obtenint durant aquesta
campanya nadalenca. Amb l’excepció dels responsables dels
estancs, que ahir havien d’explicar als turistes amb tots els
recursos lingüístics i mímics al
seu abast que alguns tabacs
s’havien encarit 20 cèntims, les
artèries comercials del municipi respiraven satisfacció.
I és que les altes temperatures que martiritzen els empresaris de la neu han afavorit un
alt índex de compliment de les
reser ves hoteleres efectuades
amb antelació a través de les
agències i els tour operadors, va
destacar Enric Dotras, president del Gremi d’Hostalers de
Lloret. Tot i que va recordar que
les xifres definitives sobre ocupació i moviment comercial no
s’obtindran fins al final de la
campanya, Dotras va situar ahir
l’ocupació mitjana dels hotels
de Lloret en un 95%, una xifra
que no té res a envejar a les que
es registren a plena campanya

Les xifres finals
superaran les del
2005 a causa del
bon temps,
assegura Dotras
■

CAP D’ANY

EXPOSICIONS

ESPERANÇA PADILLA

PLATJA TAMBÉ A L’HIVERN. Tot i el vent, la temperatura convidava ahir a passejar per la platja de Lloret.

d’estiu, i és més alta que la registrada durant la campanya nadalenca de 2005, quan les temperatures van ser més pròpies
de l’hivern i el turisme es va repartir entre l’esquí i la platja.
Si bé els hotels oberts durant
tot l’hivern són escassos, fins a
una setantena han obert les portes de cara a les festes de Cap
d’Any. Francesos i italians, per
raons de proximitat, s’acosten
aquests dies cap a la capital de
la festa nocturna de la Costa
Brava sud. Dotras, però, també
va destacar una alta presència
de turisme alemany que acut a
Lloret a la recerca de sol.

OPINIÓ

Cursa popular de
Sant Silvestre a
Riudellots de la
Selva
DdeG, Riudellots.

El darrer dia de l’any la població de Riudellots de la Selva acollirà una nova edició de
la Cursa de Sant Silvestre, organitzada per l’ACER i que
compta amb la col·laboració
del consistori de Riudellots.
D’altra banda, el dia d’Any
Nou hi haurà una Quina de
Nadal al pavelló municipal
organitzada per l’Esplai de
Riudellots.El dimar ts dia 2
de gener seran els patges
reials de Ses Magestats els
Reis d’Orient els qui visitin la
localitat. Els emissaris rebran les cartes als baixos de
l’edifici consistorial.

SERVEIS IMMOBILIARIS
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STA. COLOMA DE FARNERS

DdeG, Tordera.

La Fundació Teatre Clavé i la
regidoria de Cultura de Tordera organitzen aquests dies
un taller de fanalets per a tots
els nens i nenes que vulguin
anar a esperar els Reis amb
aquest estri. La iniciativa es
duu a terme de 5 a 7 de la tarda els dies 2, 3 i 4 de gener al
Teatre Clavé. El taller de fanalets és obert a tothom, gratuït i sense inscripció prèvia.
L'únic requisit que han de
complir els par ticipants és
portar cartolines de dos colors diferents.El taller de fanalets, que ja s'havia organitzat en anys anteriors, està organitzat per la Fundació Teatre Clavé amb la col·laboració
de la Regidoria de Cultura.

SOCIETAT

Mostra de
diorames del
pessebre al Centre
Catòlic de Blanes
DdeG, Blanes.

ESPERANÇA PADILLA

BOTIGUES PLENES. El carrer Sant Pere, l’artèria comercial de Lloret, ahir.

El Centre Catòlic de Blanes, al
carrer Roig i Jalpí, acull fins al
pròxim 7 de gener una exposició de diorames i pessebres
ar tístics que es pot visitar
cada tarda de cinc a vuit. També la Biblioteca Comarcal s’afegeix a les mostres sobre
pessebrisme, i durant aquestes festes exposa un reportatge fotogràfic del Pessebre Vivent del col·legi Napoleó Soliva. L’horari de la Biblioteca és
de dilluns a divendres, de 10 a
13 i de 16 a 20.30 hores, i dissabtes de 10 a dues.

JOAN Ferrer

De camí cap al 2007
quests darrers dies de
l’any trobem
als mitjans de comunicació el tradicional resum de
l’exercici que s’acaba. En 52 setmanes, 12 mesos o 365 dies, com
més us agradi, passen moltes
coses, jo diria que moltíssimes.
Una part surt als mitjans de comunicació i la resta només queda pels que la viuen de manera
directa. De les que es publiquen
als diaris o es difonen per la ràdio o la televisió, sempre hi ha
la sensació que només es destaquen les dolentes. Segurament, el percentatge és superior, però diàriament tenim notícies positives. Avui, per tancar
l’any, voldria veure l’ampolla
mig plena, i per tant, només parlaré de temes positius que hagin passat a la comarca de la
Selva aquest 2006.
La notícia emotiva de l’any
podria ser la celebració dels
Special Olympics a Lloret. Una
setmana plena d’activitats, emocions i una gran satisfacció pels

A

➾ «La notícia
emotiva de l’any
seria la celebració
dels Special Olympics»

guany, entre altres obres, s’ha
inaugurat el centre Pinya de
Rosa i una nova llar d’infants.
En aquests moments hi ha un
profund procés de remodelació
de l’IES Serrallarga i de l’escola Mossèn Joan Batlle de Ca la
Guidó.
El 2006 també serà recordat
per l’entrada en vigor del nou
carnet per punts, que ha fet
disminuir el nombre de morts
en carretera. Tot i que la xifra
de víctimes encara és molt elevada, per alguna cosa s’havia de
començar.
Pel que fa a salut, després de
la polèmica d’ara fa dotze mesos, cada cop es pot fumar a
menys llocs. A la llarga, suposo
que això serà beneficiós per a
tots. De moment, segons una
enquesta feta pública aquesta
setmana, un nou per cent dels
fumadors ho ha deixat.

➾ «També és positiva
la idea de fer dels
jardins botànics
patrimoni de la Unesco»

EN POLÍTICA, AMB TOTS ELS MATISOS que vulgueu, destaco l’aprovació del nou Estatut. Sobre
les picabaralles i crisis de govern, millor no pensar-hi en
aquests moments.

organitzadors, voluntaris i sobretot, participants. Lloret també ha viscut amb alegria la concessió del nou casino, que significarà tornar a tenir un gran
casino acompanyat d’una sala
de congressos i convencions,
un aparcament soterrat, gastronomia i un programa cultural.
DE BLANES, UN DELS FETS A DESTACAR és la renovació de les infraestructures escolars. En-

També és positiva la idea de
demanar que es declari Patrimoni de la Unesco els tres jardins botànics de Blanes i Lloret:
Marimur tra, Santa Clotilde i
Pinya de Rosa. D’aquest darrer
paratge, després de molts mesos d’espera, ja en tenim els límits i per tant, la zona protegida. Ara, cal trobar una solució a
les demandes de Lloret sobre
Santa Cristina i concretar al
més aviat possible el pla de gestió de l’espai. Tant de bo que finalment sigui tot públic, tot i
que les negociacions seran llargues i molt complicades.
Les ciutats esportives de Blanes i Lloret cada cop agafen
més cos. Si parlem de cultura,
podríem destacar el gran nombre de llibres publicats i la Creu
de Sant Jordi que va rebre el
Centre Catòlic en motiu del seu
centenari.
Espero i desitjo que trobeu a
faltar moltes coses. Això voldria
dir que l’ampolla, de veritat,
com a mínim està mig plena.
*Periodista

