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EMPRESES

Els locals d’oci
nocturn amplien
l’horari a l’estiu
Els locals d’hostaleria, restauració nocturna i oci nocturn
de la demarcació de Girona i
de tot Catalunya podran gaudir a partir del dissabte 1 de
juny i fins al 15 de setembre
d’una ampliació horària d’entre 30 i 45 minuts totes les
nits de la setmana. Segons els
càlculs de Fecasarm, aquesta
ampliació comportarà un
augment de la facturació global dels més de 10.000 locals
d’hostaleria, restauració nocturna i oci nocturn catalans
que es veuran beneficiats per
la mesura, i molt especialment pels gairebé 4.000
d’aquests locals que estan en
zones turístiques, amb un
augment de la facturació d’un
20% aproximadament. Fecasarm també calcula que l’ampliació horària comportarà un
augment dels llocs de
treball.■ I.B.

EMPRESES

PIMEC Girona
organitza un curs
de ‘coaching’
PIMEC Girona organitza un
curs, gratuït i obert i per a totes les pimes sobre coaching
grupal. En un moment en què
el treball en equip és bàsic per
a la bona pràctica d’una empresa, la patronal aposta per
formar i assessorar sobre
com s’han d’afrontar els problemes i els reptes en un
equip, la seva identificació, les
dinàmiques de treball, el disseny de la decisió i la seva implantació, i les dinàmiques per
afavorir habilitats de comunicació efectiva. El coaching
grupal ajuda que un equip treballi cohesionat per la consecució d’una meta comuna. El
curs té una durada de setze
hores, comença el proper 4
de juny i es durà a terme dimarts i dijous a la seu de Pimec Girona. ■ U.C.

COMERÇ
Vivancos va assegurar
que, en general, els comerciants estan satisfets per
les vendes que s’han fet
aquests dies, fins al punt
“que alguna botiga es va
quedar curta d’estoc” i “de
treballadors”.
Pel que fa al bufet lliure i
a la resta de restaurants
que hi ha al Gran Jonquera, es van omplir de gom a
gom i fins i tot es van formar cues per poder-hi accedir. “És per això que ens
estem plantejant installar-hi algun altre restau-

La xifra
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El centre comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping, moments abans de la inauguració oficial, dijous passat ■ JOAN SABATER

L’Outlet de la Jonquera
rep més de 100.000
persones en quatre dies
a El principal visitant va ser francès, tot i que també van rebre un nombrós
públic gironí a En algun moment els accessos a la Jonquera es van col·lapsar
Imma Bosch
LA JONQUERA

El nou centre comercial
Gran Jonquera Outlet &
Shopping va rebre entre
divendres i dilluns més de
100.000 visitants, xifra
que els responsables del
centre esperen que es repeteixi cada setmana.
Una part molt important
dels visitants van ser francesos, ja que aquest és el
principal client de la Jonquera, però també va rebre molts visitants del territori perquè dilluns era

festa en moltes poblacions
catalanes.
La prova d’aquest allau
de visitants al centre comercial és que els accessos
a la Jonquera van anar
molt carregats tots els dies
i, segons va assegurar el
gerent del centre comercial, Pablo Vivancos, “en
alguns moments hi va haver col·lapses tant a l’autopista com a la carretera
nacional”, perquè el centre “ ha generat una gran
expectació entre els visitant francesos com de les
comarques gironines”.

Primeres marques internacionals
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Aquests espais estan comercialitzats per grans marques
com ara Bóboli, Carex, Casas, Crack Hogar, Curtina,
Drim, Festina Group, Fina
García, Flormar, Forecast,
Geox, Guess, Grupo Inditex,
Grupo Cortefiel, Jack & Jones, Júlia Perfumeries, Llagurt, Pastisseria l’Albera, La
Petite Boulangerie, Martinelli, Mister Guau, Nike, L’Òptica Universitària, i Pikolinos.
També hi són presents mar-

ques tan conegudes com ara
Primadonna, Promise, Punto
Roma, Qüest, Saco Loco,
Settantuno, Skunfunk, Sun
Fashion, Supermercat Escudero, Textura, United Colors
of Benetton i Via Montenapoleone. A més, ofereix un ampli ventall gastronòmic, amb
opcions per a tots els gustos,
entre els quals hi ha un bufet
lliure, amb capacitat per a
800 persones i amb una oferta de 200 plats diferents.

365
dies obre l’outlet de la Jonquera i ho fa de les 7 del matí
fins a la 1 de la matinada que
tanca la restauració.

rant”, va assegurar el gerent.
L’Outlet de la Jonquera,
que funcionarà els 365
dies de l’any i que està
obert de les 7 del matí fins
a la una de la matinada,
que tanca la restauració,
es va inaugurar dijous passat. El centre comercial
ocupa una superfície de
12.000 metres quadrats i
disposa en aquests moments d’una cinquantena
de botigues, majoritàriament de moda i complements a bon preu –ahir,
segons Vivancos, hi quedaven onze espais per ocupar i tres espais estan acabant de fer les obres i obriran d’aquí a pocs dies–. Ha
donat feina a unes 400
persones, tot i que esperen
arribar fins als 550 treballadors i ha representat
una inversió de 10 milions
d’euros. El centre, a més,
ofereix 2.000 places gratuïtes d’aparcament. ■

TURISME

Celebren la primera fira del
sector marítim i l’esport, a Roses
U.C.
ROSES

La Festa del Mar de Roses,
que se celebrarà el primer
cap de setmana de juny,
inclourà la primera fira temàtica del sector marítim
i l’esport, amb un total de
1.400 m² d’estands espe-

cialitzats i una vela per a la
recollida d’aliments. En
total, hi participaran 15
empreses, i es preveu que
més de 600 persones
s’apuntin a les activitats,
que s’oferiran al port esportiu. Algunes d’aquestes veles seran de motos
aquàtiques, roba marine-

ra, caiacs i calçats nàutics.
La festa, que arriba a la
quarta edició, incorpora
també noves activitats,
com els batejos de paddle
surf. La iniciativa està organitzada per l’Estació
Nàutica Roses-Cap de
Creus amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Roses,

PortRoses, Roses Comerç,
l’Associació d’Estacions
Nàutiques de Catalunya i
l’Associació
Espanyola
d’Estacions Nàutiques. En
el marc de l’esdeveniment
es presentarà la iniciativa
de Pesca Turisme, que oferirà activitats innovadores en el sector. ■

La Festa del Mar, en una imatge de l’any passat. Enguany se
celebrarà el primer cap de setmana de juny ■ ESTACIÓ NÀUTICA
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Dos anys de les eleccions municipals

Agents del servei de duanes el dia que van entrar a escorcollar la seu de Xaloc, el 14 de febrer passat, i es van emportar documentació ■ JOAN SABATER

Sotragada pels casos Manga i
Clotilde, i crisi a la Diputació
a L’esclat del cas Manga, que provoca la dimissió de l’alcalde de Sant Hilari Sacalm, i la tempesta

política a la Diputació, amb el relleu del president, distorsionen aquests dos anys de mandat

Joan Trillas
GIRONA

El cas Manga i l’operació
Clotilde han esclatat a
l’equador del mandat i han
provocat una gran sotragada que ha provocat dimissions. I a la Diputació de Girona, una crisi política sense precedents ha provocat
un inesperat i sorprenent
relleu a la presidència.
El cas Manga, que va
afectar el Consell Comarcal –per un possible finançament il·legal de CiU a
través de l’empresa GRS
Arc Local de Lloret de

Mar–, ja va provocar la dimissió de l’alcalde de Sant
Hilari Sacalm, Robert Fauria (CDC) –que també va
haver de deixar la presidència del Consell Comarcal en mans de l’alcalde de
Caldes de Malavella, Salvador Balliu–, i va provocar
que Manel Toro (CiU), regidor d’Hisenda a l’Ajuntament de Figueres, s’apartés de les seves funcions,
després de ser interrogat
per un presumpte delicte
de tràfic d’influències. Els
escorcolls al febrer es van
fer a les seus del Consell
Comarcal de la Selva (a

Santa Coloma de Farners),
a l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm i a les seus de
Xaloc i el Patronat de Turisme.
Ara mateix, i a banda de
com acabi el cas dels imputats i implicats, el nou alcalde de Sant Hilari Sacalm, Albert Santaugini,
s’ha compromès a revisar
totes les competències que
l’Ajuntament té delegades
en el Consell Comarcal de
la Selva per comprovar “si
tot és correcte” i retornar
la credibilitat a la institució, malmesa per aquest
escàndol.

L’operació Clotilde
El segon gran cas, si bé
aquest ja ve de lluny, és
l’operació Clotilde. Aquesta va ser una investigació
iniciada per la Guàrdia Civil per aclarir l’enriquiment d’un empresari rus
establert a Lloret de Mar,
anomenat Petrov, que ha
comportat la imputació
per part del TSJC de l’exalcalde Xavier Crespo –era
aforat com a parlamentari– per interrogar-lo per
haver rebut suposadament quan era alcalde diversos regals per part de
l’empresari, com ara un

viatge a Rússia que va fer
el 2008 amb la seva dona i
el seu fill. Políticament, el
cas Clotilde també va comportar la detenció –i posterior posada en llibertat–
del primer tinent d’alcalde, Josep Valls.
Crisi a la Diputació
La Diputació de Girona,
també esquitxada pel cas
Manga, ja havia viscut el
seu particular viacrucis
amb una crisi política que
va fer dimitir el seu president, l’alcalde de Salt, Jaume Torramadé (UDC). El
detonant: un encre-

uament de denúncies per
assetjament sexual i extorsió entre el president
de la institució i una militant i càrrec de confiança.
Aquest cas, ara ja totalment en mans judicials, va
provocar un impensable i
sorprenent relleu al capdavant de la institució.
Una tempesta política perfecta que és aprofitada per
tothom: per CDC per intentar recuperar la presidència de la Diputació, fet
que sempre han negat, i
per UDC, en deixar caure
el seu propi president i, a la
vegada, fer un canvi al partit. Torramadé manté l’alcaldia de Salt, Joan Giraut
(UDC) aconsegueix la presidència de la Diputació i
Joan Cañada s’instal·la a la
cadira del president
d’UDC i impulsa una renovació. Aquesta crisi política pot encara tenir efectes
importants en els mesos
vinents, especialment per
com pot quedar la presidència en el pròxim mandat. ■

Fronts judicials oberts, cap resolució ferma i moviments polítics
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Els dos anys
que queden
de mandat tenen al cim
JOAN
una imporTRILLAS
tant espasa
de Dàmocles: què passarà si alguns dels polítics que han hagut
de deixar el càrrec deixen de ser
imputats, són rehabilitats o, en
cas d’arribar a judici, són decla-

Les
claus

rats innocents o no culpables?
Aquest és un debat incrustat en
els partits. Però, a banda de
consideracions ètiques, la resta
de mandat, i en espera que no
esclati cap més escàndol, comportarà relleus pactats i tranquils a diverses alcaldies. Però
on sembla que hi pot haver problemes és en els moviments de
molts partits, especialment a

Robert Fauria, quan va anunciar
que dimitia ■ ROBIN TOWNSEND

CDC i UDC, per fer relleus importants. Un cas és el de l’alcaldia de Roses, que ha sonat amb
força; l’altre, i també important, és la possibilitat que CDC
premi l’accelerador per recuperar la presidència de la Diputació de Girona en el pròxim mandat. Però aquests, que són arguments polítics, tenen un efecte
relatiu sobre el ciutadà, que veu

com molts ajuntaments tenen
problemes reals econòmics i les
inversions al seu municipi cauen en picat. Les pròximes eleccions municipals tindran més
que mai sobre la taula, i ara sí, el
debat sobiranista, però també el
repte dels equips de govern de
liderar dificultats extremes
mentre no s’inicia el promès
canvi de cicle. ■

