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Comarques Gironines
Turisme

35.950 habitatges d’
POL A la Costa Brava és on hi ha més
concentració d’HUT, sobretot a Roses,
Lloret i l’Escala REGISTRE El sector
creu que encara hi podria haver uns
100.000 llits pendents de legalitzar
Imma Bosch
GIRONA

Des que el 2012 l’aleshores directora general de
Turisme, Marian Muro,
juntament amb el sector
dels apartaments turístics, va decidir “posar ordre en el negoci dels apartaments i habitatges d’ús
turístic (HUT)” i legalitzar-los, a les comarques gironines es comptabilitzaven, el 31 de juliol passat,
un total de 35.950 HUT.
És evident que no tots
els habitatges que s’han legalitzat en aquests anys
ja existien abans del 2012,
perquè se n’han creat de
nous, i malgrat que el sector “està satisfet per la feina feta”, reconeix que encara no s’han inscrit tots.
Entre apartaments i HUT,
encara hi podria haver uns
100.000 llits pendents de
legalitzar, com reconeix
el representant de la comissió assessora del president del Patronat de Turisme de Girona i de les
juntes de Federatur i Feditur, Lluís Torrent, que va
ser un dels impulsors del
projecte quan era president de la Federació Catalana d’Apartaments Turístics (Federatur).
Les poblacions que concentren més habitatges
d’ús turístic són les de la
Costa Brava: Roses (la que
més), seguida de Lloret
de Mar, l’Escala, Castelló
d’Empúries, Torroella de
Montgrí i Palafrugell, totes
amb més de 2.000. Les segueixen en el rànquing Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Tossa de
Mar, Blanes, Begur, Pals i
Llançà, amb més de 1.000.

Pel que fa a les capitals
de comarca, la que més
n’ha inscrit és Girona ciutat, que darrerament té
molta oposició per part de
plataformes veïnals, amb
822. Tot seguit trobem
Figueres, amb 186; Puigcerdà, 141; Olot, 68; Banyoles, 52; la Bisbal d’Empordà, 28, i Santa Coloma
de Farners, 12.
Entre les poblacions
que menys habitatges
d’ús turístic acumulen, hi
ha Vilamalla, Cervià de
Ter, Fogars de la Selva,
—————————————————————————————————

Portem turisme
amb una capacitat
econòmica
important
—————————————————————————————————

Juià, Sant Feliu de Buixalleu i Viladrau, que només
en tenen un.
Moltes crítiques
El sector dels apartaments turístics i dels habitatges d’ús turístic (HUT)
fa anys que rep per totes
bandes. Primer va ser, fa
uns catorze anys, des del
gremi d’hotelers de Barcelona. “Quan es va sentir
atacat pel negoci de l’allotjament particular, va reaccionar contra nosaltres”, manté Torrent. I
després s’hi van afegir les
associacions i plataformes de veïns i veïnes, que
es van començar a oposar
al creixement d’aquest tipus d’allotjament privat
perquè diuen que cada
vegada hi ha menys habitatges per al lloguer tradicional i més per als turistes, “i això encareix el
preu del lloguer”.

Habitatges d’ús turístic a les comar
Alt Empordà
Agullana ................................. 8
Albanyà ................................. 4
L’Armentera ........................... 13
Avinyonet de Puigventós ......... 2
Bàscara .................................... 11
Biure ....................................... 3
Boadella i les Escaules ............ 2
Borrassà ................................. 8
Cabanelles .............................. 10
Cabanes ................................. 4
Cadaqués .............................. 827
Cantallops .............................. 8
Capmany ................................. 13
Castelló d’Empúries ......... 2.676
Cistella .................................... 9
Colera ................................. 109
Darnius .................................... 8
L’Escala .............................. 2.857
Espolla .................................... 4
Figueres .............................. 186
Fortià ....................................... 4
Garrigàs ................................. 8
Garriguella .............................. 25
La Jonquera ........................... 2
Lladó ....................................... 10
Llançà .............................. 1.341
Llers ....................................... 5
Maçanet de Cabrenys ............ 23
Masarac ................................. 3
Mollet de Peralada .................. 2
Navata .................................... 35

I tot això que va començar a Barcelona s’ha anat
escampant com una taca
d’oli a la resta de Catalunya. I a Girona també
ha arribat. D’hotelers que
s’oposen a aquesta mena
d’allotjament, però, “n’hi
ha pocs”. “En general, dins
del sector ens portem molt
bé entre nosaltres i la immensa majoria d’hotelers
tenen apartaments turístics. A més, tots som conscients que som en el mateix vaixell. El fet que un
sigui a popa, a proa o a la
sala de màquines és indiferent, ja que tots anem en la
mateixa direcció: potenciar el turisme a la demarcació de Girona”, diu Tor-

Ordis ....................................... 4
Palau de Santa Eulàlia ............ 2
Palau-saverdera ..................... 77
Pau ..........................................26
Pedret i Marzà ........................ 2
Peralada ................................. 32
Pont de Molins ........................ 5
Pontós .................................... 5
El Port de la Selva ............... 501
Portbou ................................. 18
Rabós .................................... 8
Riumors ................................. 4
Roses ................................. 3.993
Sant Climent Sescebes ............ 4
Sant Llorenç de la Muga ......... 3
Sant Miquel de Fluvià ............ 8
Sant Mori ................................. 15
Sant Pere Pescador ............ 151
Saus Camallera i Llampaies ...... 26
La Selva de Mar .................. 30
Siurana .................................... 3
Terrades ................................. 2
Torroella de Fluvià ............... 40
La Vajol .................................... 2
Ventalló .............................. 40
Vilabertran .............................. 3
Viladamat .............................. 17
Vilafant .................................... 3
Vilajuïga ................................. 11
Vilamacolum ........................... 3
Vilamalla ................................. 1
Vilamaniscle ........................... 10

rent. “Volem que ens vegin
com un sector seriós, formal i legal”, hi afegeix.
Torrent no creu que a la
Costa Brava hagi augmentat gaire el nombre d’HUT
respecte a fa uns anys. “Hi
eren i el que s’ha aconseguit és legalitzar-los”, diu.
Reconeix, però, que a les
ciutats d’interior potser sí
que n’hi ha més que no pas
el 2012, però creu que
“no tots els habitatges legalitzats s’utilitzen com a
HUT, sinó que s’han donat
d’alta ara que ho poden fer
i després no es fan servir”.
Així mateix, defensa que
els apartaments turístics i
els habitatges d’ús turístic
no necessàriament atra-

Vilanant ................................. 6
Vilaür ....................................... 7
Baix Empordà
Albons ................................. 49
Begur ................................. 1.464
Bellcaire d’Empordà ............ 33
La Bisbal d’Empordà ............ 28
Calonge i Sant Antoni ...... 1.861
Castell-Platja d’Aro ............ 1.828
Colomers ................................. 6
Corçà ....................................... 23
Cruïlles, Monells i St. Sadurní de
l’Heura ................................. 43
Foixà ....................................... 19
Fontanilles .............................. 6
Forallac ................................. 68
Garrigoles .............................. 8
Gualta .................................... 22
Jafre ....................................... 4
Mont-ras .............................. 36
Palafrugell ........................ 2.043
Palamós ........................... 1.134
Palau-sator .............................. 19
Pals .................................... 1.163
Parlavà .................................... 11
La Pera .................................... 7
Regencós ................................. 16
Rupià ....................................... 15
Sant Feliu de Guíxols ............ 929
Santa Cristina d’Aro ............ 273
Serra de Daró ........................ 7
La Tallada d’Empordà ............ 13

uen turisme de baix nivell.
“Sense els apartaments i
els habitatges d’ús turístic, no hi hauria turisme a
moltes demarcacions perquè hi ha poblacions que
tenen pocs hotels i gràcies
a nosaltres i els càmpings,
que som els majoritaris,
portem turisme d’un nivell bastant elevat, de qualitat i amb una capacitat
econòmica important”,
assegura. De fet, explica
que hi ha apartaments i
cases a primera línia de
mar amb preus que poden
anar dels 460 als 1.200 euros de lloguer al dia. “Lògicament, qui paga 1.200
euros al dia arriba a la demarcació amb cotxe d’alta

Torrent .................................... 5
Torroella de Montgrí ......... 2.662
Ullà .......................................... 12
Ullastret ................................. 16
Ultramort .............................. 6
Vall-llobrega ........................... 33
Verges .................................... 9
Vilopriu .................................... 10
Gironès
Aiguaviva ................................. 2
Bescanó ................................. 8
Bordils .................................... 2
Campllong .............................. 2
Canet d’Adri ........................... 6
Cassà de la Selva ..................... 9
Celrà ....................................... 5
Cervià de Ter ........................... 1
Fornells de la Selva .................. 5
Girona ................................. 822
Juià .......................................... 1
Llagostera .............................. 33
Llambilles .............................. 2
Madremanya ........................... 15
Quart ....................................... 3
Sant Andreu Salou .................. 3
Sant Gregori ........................... 5
Sant Jordi Desvalls .................. 7
Sant Julià de Ramis .................. 6
Sant Martí de Llémena ............ 11
Sant Martí Vell ........................ 4
Vilablareix .............................. 2
Viladesens .............................. 3

gamma, i utilitza els restaurants i el comerç local.”
Torrent també s’ha defensat de les crítiques que
s’han fet “injustificadament” sobre el soroll que
provoquen els turistes
dels HUT. Explica que un
55% dels usuaris d’HUT
són famílies amb nens i,
“per tant, tenen horaris
perfectament compatibles amb els residents”; un
25% són parelles, i la resta,
grups d’amics. Solen fer
estades curtes, d’uns tres
dies o una setmana, i “en el
supòsit que et toqui un veí
molest, el gestor de l’habitatge té l’obligació d’intervenir-hi perquè el problema es resolgui”. ■
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La flota pesquera cau a la meitat en 15 anys i
afronta retallades de la UE
Els vaixells d’arrossegament són els més importants de l’Estat




Girona - 7 SET 2019 - 22:30 CEST

La flota pesquera catalana s’ha reduït a la meitat en els últims 15 anys. De les 1.382
MARTA RODRÍGUEZ

embarcacions que el 2003 pescaven al litoral català, en quedaven només el 2018 tot
just 702. La mateixa tendència s’aprecia a la resta d’Espanya i a part d’Europa. El sector
s’enfronta ara a un nou repte. Després de canvis en les polítiques pesqueres de la Unió
Europea, al gener es posarà en marxa el Pla Multianual (MAP) per gestionar la flota
d’arrossegament a la Mediterrània occidental. Part d’Espanya, França i Itàlia estaran
obligades a reduir el primer any un 10% l’esforç pesquer, que és el temps que passa al
mar la flota.
Pescadors al Port de Barcelona. FOTO Y VÍDEO: GIANLUCA BATTISTA
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La flota catalana d’arrossegament, objecte del MAP Europeu, és la més
important de l’Estat. Ara s’enfronta a un nou repte. La UE pretenia
implementar el mateix sistema de quotes que a l’Atlàntic —tones que
pot capturar cada vaixell—, però la Generalitat va lluitar per rebutjar

ESPECIAL PUBLICIDAD

aquesta opció. “A la Mediterrània no és practicable perquè les
pesqueres no són netes, pugen espècies barrejades”, assegura el
director general de Pesca, Sergi Tudela. La UE va escoltar la petició i, el
juny passat, va aprovar el nou model de gestió de l’esforç pesquer, que
entrarà en vigor al gener.
El Ministeri d’Agricultura es reunirà amb el sector i les comunitats
autònomes per consensuar el model final. València, Catalunya i Balears
—80% de la flota d’arrossegament afectada— defensen un model basat
en les confraries. “No volem una gestió per barca, sinó una de conjunta
del nombre de dies de pesca per confraria. Així el repartiment es farà
amb criteri de mercat i s’adequarà a la dinàmica del territori”, apunta

Llega la hamburguesa definitiva
con quesos ibéricos

Tudela. Confia que Madrid atengui la demanda malgrat que defensava
la gestió per barca, “que mata el sistema de confraries”.
» Top 50

EL MÉS VIST A...

Els pescadors catalans que, per pròpia iniciativa, fa anys que fan
reduccions de temps i tancaments de caladors asseguren que “ja han fet
els deures”. I reclamen al Ministeri que els deixi gestionar la reducció
des de les seves federacions. Citen com a exemple, que en ports com
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Rosalía, portada de la revista ‘The Face’ en el seu
retorn 15 anys després

Palamós i Roses, fa 30 anys que pesquen una hora menys al dia. També

La reinvenció de Nacho Vidal

han implementat el tancament, total o parcial, de caladors de lluç,

Rosalía es converteix en noia de calendari per a
Pirelli

gamba i pop.

La febre del raor, el peix més car
L’alarmisme no millora la seguretat

Fa quatre anys que la Generalitat fa una política acurada amb la flota.
“Ja no pot disminuir més, cada barca és un tresor”, assegura Tudela.

El llibre en català, en paus amb la crisi
Manel publica ‘Per la bona gent’, un tema del seu nou

Ara, sosté, “toca una gestió intel·ligent que no disminueixi el nombre de

disc

pescadors però deixi recuperar els recursos naturals”. Per això s’ha

Mai no acorralis un nihilista polític

començat a gestionar la pesca professional amb un model pioner a

Lazis i nyordos

Europa i la Mediterrània que creï un sistema de comitès de cogestió,

Albert Pla publica ‘Juerga catalana II’, un tema sobre

integrats per pescadors, científics, administració i conservadors
mediambientals —en igualtat de condicions— que reguli l’activitat
pesquera amb plans específics. Per al president de les confraries
catalanes, Antoni Abad, “la cogestió és un èxit”. “Pot ser l’única eina que
ens permeti donar viabilitat perquè per primera vegada se’ns té en
compte”, detalla.
Abat i Tudela recorden que en la cogestió a Catalunya demanen
aprofitar la rendibilitat, “anar plegats amb la comercialització”. Tots
dos coincideixen que “els pescadors no han de veure el mar com una
font de quilos, sinó d’euros”.
“Costarà tirar endavant perquè ve molt peix de fora; volem cuidar el
recurs i fer atractiu el sector; si no, ningú no voldrà pescar”, vaticina
Abad. La falta de regeneració i la poca demanda, es deu segons Tudela,
que “no es percep prou atractiva econòmicament i les jornades
dificulten la conciliació amb la vida social”. “Potser no és necessari
pescar diàriament, si els preus són conjunturalment massa baixos, hi
haurà dies que serà més rendible quedar-se a terra”, manté.
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L'ANC omple 153 autobusos per
portar gironins a la manifestació de
Barcelona
El nombre d'autocars està per sota dels 234 de l'any passat L'Alt Empordà és l'única
comarca que augmenta, mentre que el Baix Empordà i el Pla de l'Estany pateixen les
baixades més fortes
MARINA VINARDELL I TROTA

09.09.2019 | 06:30

La comitiva de gironins que el proper 11 de
setembre anirà amb els autobusos de l'ANC a la
manifestació de Barcelona serà, en prinicipi, més
petita que en anys anteriors. Així ho indiquen les
dades dels autobusos que s'han omplert en totes
les comarques, que el dia 5 de setembre era de
153, lluny dels 234 que es van necessitar l'any
passat.

Segons les dades provisionals de l'Assemblea, tan
sols la comarca de l'Alt Empordà ha augmentat
quant a nombre d'autobusos, passant de 22 l'any
passat a 23. Els diferents vehicles sortiran de
Casallamp-Vilaür, Castelló d'Empúries, Figueres,
Guàrdia de la Muga, l'Escala, Navata, Peralada,
Roses i Sant Pere Pescador.

Per altra banda, el Baix Empordà i el Pla de
l'Estany, les dues úniques comarques que el 2018
havien superat la cinquantena de vehicles, amb 54 i
57 respectivament, registren segons el recull
d'aquest 2019 els descensos més pronunciats de

Marxa de torxes a Girona el 10 de setembre de 2018 . marc

la comarca. Amb 16 i 20, ompliran menys de la

martí

meitat dels autobusos de l'any passat. Els llocs
d'origen dels trajectes seran Bellcaire, Calonge-

Fotos de la notícia

Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Corçà, Crumosa,
Forallac i la Bisbal d'Empordà i Sant Feliu de Guíxols en el cas del Baix Empordà.

La comarca del Gironès i la capital, Girona, també pateixen un retrocés en l'assistència, però més
moderat i amb possibilitats de reduir-se en els darrers dies de venda de tiquets. En tota la comarca es
passa de 39 a 33 vehicles, mentre que a la capital la xifra baixa de 26 a 19. A la ciutat de Girona també
l'ADAC organitza autobusos cap a la concentració. Igual que la Diada anterior, aquesta entitat ha
reservat 6 busos, dels quals el dia 5 de setembre s'estava omplint el cinquè. Els autobusos procedents
de Girona sortiran del pavelló de Fontajau i transportaran més de 1.100 persones. Els de l'ANC sortiran
a les 13 h, mentre que l'ADAC emprendrà la marxa a les 14.30 h. Pel que fa a comarca, els punts de
sortida seran des d'Aiguaviva, Bordils, Cassà de la Selva, Flaçà i Sant Joan de Mollet, Fornells de la
Selva, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

Enquestes
ANAR A L'ENQUESTA ►

A la Garrotxa, el descens també ha estat acusat i s'ha passat de 36 a 21 busos, els mateixos que
sortiran des de la Selva, on sortiran des d'Amer, Arbúcies, Breda, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la
Cellera de Ter, la Selva Sud, Riudellots, Sils i Vidreres.

La venda de samarretes ha patit també una frenada a la ciutat de Girona. L'Assemblea Nacional
Catalana torna a centrar-ne la venda física a la parada de Les Voltes. Tal com confirma el coordinador
de l'ANC de Girona, s'han venut prop més de 4.000 samarretes turqueses, una xifra una mica per sota
de la Diada anterior. En queden unes 6.000 encara a la venda. Tot i això, la previsió de l'entitat
independentista és que s'acceleri la sortida d'estoc a mesura que s'apropi la manifestació, com sol
passar cada any.

Optimisme

Malgrat les xifres, els organitzadors de la manifestació de la Diada es mostren optimistes. Tavi
Casellas, coordinador de l'ANC de Girona creu que aquest any ha estat especialment difícil perquè «hi
va haver un moment de crisi» quan alguns partits es van enfadar «perquè no estaven a la zona VIP»,
explica. Enguany, aquesta àrea estarà reservada per a entitats, així com persones represaliades durant
el procés. Després de l'anunci d'aquesta novetat respecta edicions anteriors, alguns sectors de
l'independentisme van criticar la decisió per contribuïr a la generació d'un «clima antipartits»

Tot i aquestes desavinences, Casellas pensa que al final «tothom ha vist que hem de ser els mateixos
de sempre» per «demostrar davant l'estat espanyol» que «no afluixem». Per això, recorda, que una
vegada superades les discòrdies, tots els partits i entitats han fet una crida a la participació per omplir.

Sobre les alternatives a la tradicional manifestació de l'ANC, com la concentració convocada davant el
Parlament per diversos sectors propers als CDRs, el coordinador de l'Assemblea de Girona pensa que
ara mateix són «residuals». «Per les xarxes i els mitjans no se n'ha fet massa ressò», conclou.

La manifestació

La manifestació plantejada per l'ANC, que portarà per lema «Objectiu independència», tractarà en
aquesta ocasió de construir una estrella vista des de l'aire amb centre a la plaça Espanya de
Barcelona. Una de les puntes serà més llarga i anirà, per Gran Via de les Corts Catalanes fins al
Passeig de Gràcia.

Com cada any, els diversos trams de la manifestació estan destinats a les diferents comarques de
Catalunya. Les comarques gironines es trobaran aquest any en els trams 1 i 2, que el Ripollès
comparteix amb Osona i el Lluçanès, el 4, destinat a l'Alt i el Baix Empordà, 5, pel Gironès, 6, on s'hi
trobarà la gent de la Selva, 7, on se situaran els garrotxins, i 8, destinada al Pla de l'Estany. Tots estan a
prop del centre de Plaça Espanya i compten amb una ocupació alta o quasi plena.

La novetat més gran de la concentració d'aquest 2019 és que la manifestació no compta amb una
«performance» més enllà de la forma de la manifestació vista des de l'aire. Aquest fet, segons
afirmava l'ANC al mes d'agost podia ser la causa que la gent tardés o no veiés la necessitat
d'inscriure's i preferís anar per lliure. La presidenta de l'entitat independentista, Elisenda Paluzie, tambe
va afirmar que és «la manifestació més difícil de totes» perquè «ens juguem que els partits
independentistes compleixin amb el seu compromís amb el país i evitar que l'independentisme quedi
adormit durant anys.
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