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Injecció de 64 milions deuros a Lloret de Mar en
tres anys per a la seva reconversió
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Segueix endavant el compromís de les administracions i el sector empresarial per desenvolupar el
Pla operatiu de renovació turística de Lloret de Mar.

La Generalitat de Catalunya, lajuntament de Lloret, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la
Mesa Empresarial de Lloret han signat un conveni pel període 2017-2019 valorat en 63,7 milions
deuros que es destinaran a millorar la destinació. Finançaran actuacions com ara la millora i
modernització de les infraestructures i serveis hotelers, la millora i finalització dels camins de
ronda, un pla de dinamització comercial i actuacions vinculades a la ciutat esportiva.

En concret, les tres administracions es comprometen a invertir un total de 3,7 milions deuros:
1.550.000, la Generalitat; 1.550.000, lAjuntament de Lloret de Mar; i 600.000, el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona. I per altra banda, el sector privat adherit a la Mesa Empresarial sha
compromès a invertir un total de 60 milions deuros també al llarg daquests tres anys.

El Pla operatiu de Lloret de Mar forma part del primer projecte pilot de reconversió de destinacions
madures que es posa en marxa a Catalunya. El Pla inclou 29 propostes dactuacions en els àmbits
de la connectivitat i mobilitat del municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves
inversions a la planta dallotjament i en oferta turística en general; eficiència energètica i
telecomunicacions; i creació i consolidació de productes estratègics, esdeveniments i segments
dalt valor. El pla incorpora també altres projectes com ara la creació de la nova Ciutat del Turisme i
lOci; Lloret Ciutat Esportiva; i la dinamització de les platges a partir de la installació de noves
activitats i propostes d'oci, cultura, esportives i entreteniment.
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63,7 milions d'euros per reconvertir el turisme a
Lloret
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El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, la
vicepresidenta primera del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona,
Marta Felip, i el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, van acordar ahir divendres
les inversions que permetran executar determinades actuacions previstes en el Pla operatiu per a
la reconversió de Lloret de Mar. L'acte també va comptar amb la presència del director general de
Turisme, Octavi Bono.

En virtut d'aquest acord, per al període 2017-2019, les tres administracions es comprometen a
invertir un total de 3,7 milions d'euros: 1,550.000, la Generalitat; 1,550.000, l'Ajuntament de Lloret
de Mar; i 600.000, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat va destacar "la importància de la implicació pública privada en el pla operatiu que permetrà
la inversió de 63'7 milions d'euros, durant els propers tres anys, per la reconversió turística del
municipi".

Aquest Pla de reconversió de la destinació turística de Lloret de Mar compta des del seu inici amb
la participació del sector privat, a través de la Mesa Empresarial del municipi. En aquest sentit, els
empresaris adherits es comprometen a invertir un total de 60 milions d'euros també al llarg
d'aquests tres anys, per millorar i modernitzar les seves infraestructures i serveis hotelers.

Inversions de les administracions

Les actuacions previstes són la concreció d'algunes de les accions globalment previstes en el Pla
operatiu de renovació de la destinació turística de Lloret de Mar.

Algunes de les actuacions prioritzades seran:

Actuacions per a l'any 2017 amb un cost d'1.200.000

* Concurs internacional d'idees per la reforma, remodelació i renovació del continu urbà, des de la
rotonda d'entrada al front marítim

* Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Fase I del camí entre Lloret i Fenals.

* Millora i adequació de la Plaça Mossèn Pere Torrent

* Actuacions vinculades a la ciutat esportiva

* Pla dinamització comercial

Actuacions per a l'any 2018 amb un cost d'1.200.000

* Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Fase II del camí entre Lloret i Fenals i execució
del camí de ronda Cala Gran-Canyelles Fase I.

* Lloret Smart Destination

* Execució ampliació zona esportiva

Actuacions per a l'any 2019 amb un cost d'1.300.000

* Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Execució del camí de ronda Cala Gran-
Canyelles Fase II

* Ampliació de la zona esportiva

* Esdeveniments i creació de producte turístic
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Compromís dels empresaris

Les inversions a què es comprometen els empresaris de Lloret se centren en la millora de:

* l'oferta d'allotjament

* l'oferta gastronòmica i d'enoturisme

* les activitats esportives i culturals

* l'oferta de l'oci i comercial

Pla operatiu de renovació de Lloret de Mar

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i
Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar,
per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de
Lloret de Mar. Aquest pla operatiu forma part del primer projecte pilot de reconversió de
destinacions madures que posem en marxa a Catalunya. El Govern de la Generalitat va acordar el
6 d'octubre de 2015 reconèixer el Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i
d'implantació del Pla estratègic de Catalunya 2013-2016.

El Pla operatiu 2014-2020 agrupa les accions en els àmbits següents: connectivitat i mobilitat del
municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d'allotjament
i en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions; i creació i consolidació de
productes estratègics, esdeveniments i segments d'alt valor.

El document detalla fins a 29 propostes d'actuacions, com ara la remodelació i renovació integral
dels principals eixos de comunicació i pols turístics de Lloret de Mar; la millora i finalització del
camí de ronda de Lloret de Mar; la implementació de tot un seguit d'accions d'eficiència energètica
i d'ús d'energies renovables, en clau de destinació intel·ligent; i l'elaboració d'un Pla d'usos
comercials per afavorir la implantació de noves activitats especialitzades i d'alt valor afegit.

El pla incorpora també altres projectes com ara la creació de la nova Ciutat del Turisme i l'Oci;
Lloret Ciutat Esportiva; i la dinamització de les platges a partir de la instal·lació de noves activitats i
propostes d'oci, cultura, esportives i entreteniment.

Els objectius que han regit el desenvolupament del Pla operatiu són:

* Anàlisi de l'adequació de les activitats turístiques actualment existents.

* Definició d'operacions concretes per aconseguir les finalitats del Pla estratègic.

* Millora de la qualitat turística, a través de la priorització d'accions que permetin atraure una
demanda desestacionalitzada i incrementar quantitativament i qualitativa la demanda estacional,
així com la rendibilitat de les activitats empresarials vinculades al sector.

* Anàlisi de l'adequació de les activitats d'oci actualment existents que permeti una millor
convivència ciutadana als carrers del municipi.

* Identificació de possibles nous projectes per al desenvolupament de Lloret de Mar com a
destinació turística diferenciada i de qualitat.

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de
renovació de destinacions turístiques. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, respon a les
directrius marcades pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral
de les destinacions madures.

A més de les inversions a través d'aquest Pla, cal recordar que des de 2014, la Generalitat també
ha aportat gairebé 800.000 euros a aquest municipi de la Costa Brava, a través dels plans de
foment territorials de Turisme, així com les transferències que s'han fet procedents de la
recaptació de l'impost turístic.

Aportacions segons el conveni signat per al trienni 2017-2019
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BOLSA DE BARCELONA

INVERSIÓN DE DOS MILLONES/ Dos ramas de la saga empresarial apuestan por la empresa biotecnológica, 
donde se encuentran otros inversores privados como los Fradera, los Tey Feliu de la Peña o los Masó.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La familia Roca, propietaria 
del grupo de porcelana sani-
taria, ha aflorado una partici-
pación del 10% en la compa-
ñía AB-Biotics, que cotiza en 
el Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB). La saga empresa-
rial entró en la empresa bio-
tecnológica en su última am-
pliación de capital, tras reali-
zar una inversión de dos mi-
llones de euros. 

La operación se ha estruc-
turado a través de dos socie-
dades que han tomado un 5% 
cada una. La primera es Cor-
poración Ivamosa, propiedad 
de los ocho hermanos Roca 
Hernández; entre ellos, el 
presidente del grupo Roca, 
Javier Roca Hernández. La 
segunda sociedad es Gestión 
y Administración Mobiliaria, 
donde figuran como conseje-
ros tres hermanos de la rama 
De Gomar Hernández. El vi-
cepresidente del grupo indus-
trial, Carlos de Gomar Roca, 
es apoderado de la firma. Am-
bas ramas pidieron en la junta 
de accionistas del pasado jue-
ves tener representación en el 
consejo de administración. Su 
petición fue aprobada. 

La familia Roca entró en la 
empresa en la ampliación de 
capital ejecutada a mediados 
del año pasado, cuando captó 
cinco millones de euros. La 
compañía lanzó 3,12 millones 

Expansión. Barcelona 
La Generalitat, el Ayunta-
miento de Lloret de Mar (La 
Selva), la Diputación de Giro-
na y la mesa empresarial de 
turismo de la localidad pacta-
ron ayer un paquete de inver-
siones por 63,7 millones de 
euros hasta 2019 con el objeti-
vo de reconvertir la oferta tu-
rística del municipio. 

En virtud del acuerdo, du-
rante el trienio 2017–2019 las 
tres administraciones inverti-
rán 3,7 millones de euros: 
1.550.000 euros la Generali-
tat, la misma cantidad el 
Ayuntamiento de Lloret de 
Mar, y 600.000 euros el Pa-
tronato de Turismo Costa 
Brava–Girona, dependiente 
de la Diputación. Estas canti-
dades irán destinadas a mejo-
rar los caminos de ronda, a un 
plan de dinamización comer-
cial y a actuaciones vincula-
das a la ciudad deportiva. 

Por su parte, los empresa-
rios del municipio se compro-
meten a invertir en el periodo 
unos 20 millones de euros 
anuales para mejorar la oferta 
de hostelería y ocio de Lloret, 
informa Efe. 

Al acto de firma del conve-
nio asistieron ayer, entre 
otros, el conseller de Empre-
sa, Jordi Baiget; el alcalde de 
Lloret de Mar, Jaume Dulsat; 
la vicepresidenta del Patrona-
to de Turismo, Marta Felip, y 
el presidente de la mesa em-
presarial, Josep Maria Molist. 

Baiget explicó que el con-
venio es una muestra de la 
confianza en Lloret y en su fu-
turo, y justificó la iniciativa 
porque tanto las administra-
ciones como el sector privado 
creen que “es un destino tu-
rística que tiene que mejorar 
o renovarse”. 

El proyecto es producto del 
convenio de colaboración en-
tre administraciones y em-
presarios firmado en 2014.

Los dueños del grupo Roca afloran 
un 10% en el capital de AB-Biotics

El TSJC acepta la moratoria de ICL en Sallent

de acciones a 0,05 euros por 
título más una prima de emi-
sión de 1,55 euros (casi un 
25% del valor de la firma). Ac-
tualmente, la acción cotiza a 
1,75 euros, lo que supone una 
revalorización del 9,38% des-
de el inicio del año. Su capita-

Inversión 
público-
privada de 64 
millones en 
Lloret de Mar  

chez-Lafuente, un 7,6%; la fa-
milia Fradera posee un 5,26%; 
un fondo del Institut Català 
de Finances, un 3,29%; y las 
familias Tey Feliu de la Peña y 
Masó, un 1,5%. 

AB-Biotics, con sede en 
Sant Cugat (Vallès Occiden-
tal), es una compañía especia-
lizada en el desarrollo y la fa-
bricación de complementos 
alimenticios y de tests diag-
nósticos. Tras cerrar el año 
pasado con unas pérdidas de 
más de 5 millones y una factu-
ración de 3,9 millones, la em-
presa ha remontado el vuelo 
durante los primeros meses 
de este ejercicio. Hasta mar-
zo, ha facturado 1,48 millones 
de euros, lo que supone más 
que duplicar las ventas del 
mismo periodo en 2016, y ha 
reducido sus pérdidas un 
83%, hasta unos números ro-
jos de 144.846 euros. Estos 
datos han sido un aval para la 
gestión de Audivert y Bona-
chera. Ambos han vuelto a to-
mar la dirección de la empre-
sa recientemente, tras su cese 
como consejeros delegados 
en febrero.

Los fundadores de la empresa, Miquel Àngel Bonachera y Sergi Audivert.

Las acciones de  
la empresa cotizada 
en el MAB se  
han revalorizado  
un 9,38% este año

G. T. Barcelona 
ICL gana tiempo. El Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC) ha fallado a fa-
vor de la moratoria pedida 
por la multinacional israelí 
para continuar vertiendo resi-
duos de sal en el depósito del 
Cogulló en Sallent (Bages). La 
compañía minera podrá con-
tinuar con su actividad hasta 
junio de 2018, aunque cabe la 
posibilidad de que solicite una 
prórroga por un año más.  

La sala de lo contencioso-
administrativo del TSJC ha 
estimado parcialmente el re-
curso que la empresa planteó 
a una sentencia de 2013 que 
anuló la calificación urbanís-
tica que permitía verter depó-
sitos salinos, a raíz de un es-

crito presentado por una aso-
ciación de vecinos de Sallent. 

El auto del TSJC establece 
que la comisión de urbanismo 
de la Catalunya Central, de-
pendiente de la Generalitat, 
debe aprobar ahora las cir-
cunstancias excepcionales 
para amparar la moratoria so-
licitada por Iberpotash. Las 
principales medidas son 
aceptar el aval de 3,9 millones 
ofrecido por la empresa y re-
ducir en 23 metros la cota de 

lización es de 22,03 millones 
de euros.  

El capital de la empresa tie-
ne una estructura muy repar-
tida. Los fundadores, Sergi 
Audivert y Miquel Àngel Bo-
nachera, tienen un 10,1% cada 
uno; el presidente Luis Sán-

El fallo permite 
verter residuos 
salinos hasta 2018, 
con posibilidad  
de una prórroga 

Un grupo de turistas en Lloret 
de Mar.

La entrada de la mina en Súria (Bages).

altura de la montaña de resi-
duos, hasta 515 metros. 

El consejero delegado de 
ICL en España, Carles Ale-
man, celebró la decisión judi-

cial. “Es un paso adelante para 
la empresa y el Bages y avala 
el trabajo que hemos hecho 
todos para seguir desarrollan-
do económicamente esta co-

marca”, aseguró el ejecutivo 
ayer, informa Efe.  

La decisión del TSJC tam-
bién fue aplaudida por CCOO 
y UGT, que consideran que la 
moratoria establecida permi-
tirá garantizar la actividad mi-
nera y el mantenimiento de 
los puestos de trabajo. Por el 
contrario, Ecologistes en Ac-
ció señalaron que la decisión 
del tribunal es “gravísima” e 
indicaron que pone en peligro 
el suministro de agua pública 
de la zona. 

ICL tiene ahora dos años 
para construir la planta de sal 
en Sallent, lograr desbloquear 
la construcción de un colector 
de salmorras y trasladar la ac-
tividad a sus intalaciones en 
Súria (Bages).

Hasta marzo, la firma 
ha facturado 1,48 
millones de euros y 
ha perdido  
144.846 euros

Además de nombrar a los 
consejeros de la familia 
Roca, la junta de accionistas 
también sirvió para renovar 
a dos vocales en la 
compañía. El primero, el 
independiente Carlos Trias 

Vidal de Llobatera, ex 
presidente de AstraZeneca 
en España y hermano del ex 
alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias. También se renovó 
para otro mandato a la 
sociedad Infema, propiedad 

de las familias Tey Feliu de la 
Peña y Masó Blanco. La 
renovación en el cargo de 
ambos casos, así como el 
nombramiento de los dos 
consejeros de los Roca, es 
por seis años.

Renovación de Carlos Trias Vidal de Llobatera

L
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Elmismouniformepara
policías locales ymossos

SEGURIDAD

ANA JIMÉNEZ REMACHA

Un sargento de losMossos y una guardia urbana de Barcelona con los nuevos uniformes, ayer

MAYKA NAVARRO
Barcelona

El uniforme que en un par de años
empezaránavestirlos17.000Mossos
d’Esquadra y las plantillas de las 215
policías locales de Catalunya tiene el
mismopatrón.Salvoalgunosdetalles
y colores, canesú rojo para mossos y
amarillo para municipales, que per-
mitirán al ciudadano distinguir a
unosdeotros.Elproyectodelanueva
uniformidad ha buscado intenciona-
damentehomogeneizar la imagende
lapolicíadeCatalunya.
Ayer se presentaron los uniformes

ante una importante presencia de
responsables de las policías locales y
mandos de la policía de la Generali-
tat. Poner de acuerdo a los responsa-
blesde215policíasquehastaahorase
hanvestidounpococomohanqueri-
do,quizáshasidolomásdifícildelco-
mité de trabajo que en los últimos
meses ha consensuado la propuesta
finaldeuniformidad.Alfinal,comole

gusta contar a los responsables de la
coordinación de las policías locales
de Catalunya, “hemos conseguido
que el uniforme no sea el de nadie, y
paseaserelde todos”.
A partir de ahora, las 215 policías

locales tendránuntiempoparahacer
la transición. Pero los nuevos unifor-
mesnotardaránenverseen lascalles
de lasprincipalesciudadescatalanas.
Por ejemplo, la Guardia Urbana de
Barcelona, o la de l’Hospitalet apla-
zaron su renovación de vestuario
cuando supieron que la Conselleria
de Interior trabajaba para consen-
suarununiformepara todos.
La mesa de trabajo que ha coordi-

nado los debates del modelo ha con-
tado con representantes de las dos
principales asociaciones de munici-
pios deCatalunya, la FMCy laACM,
y policías de todo el territorio. En el
grupo que diseñó el uniforme de los
Mossos y que ha liderado el inten-
denteJosepSaumellsehaescuchado

a policías de todas las escalas y a los
sindicatos.
Esciertoqueen lapolicíade la Ge-

neralitatnohagustado,especialmen-
te a algunos sindicatos, la nueva go-
rra. Una piezamuy operativa, que se
puede inclusodoblaryguardarenun
bolsillo, pero que mantiene el estilo
delagorradeplato.Sehaqueridoevi-
tarelegirlagorradeportiva,tipobeis-
bol,alaquehanrecurridotantolaPo-
licíaNacional comolaGuardiaCivil.
Delosmaterialesnadietienequeja.

Se han buscado piezas resistentes,
operativas, seguras y se ha respetado
la ideademantener losbotonesenun
polo, lo que también permite el uso
protocolariode la corbata enalgunos
actos.Laelecciónde lavestimentade
lapolicíaesmás importantede loque
puedeparecer.Nosetratasólodeele-
girunnuevouniforme.Setrata,como
recordaba el jefe de laGuardiaUrba-
nadeReus,RicardPagès,de lamane-
ra en la que el ciudadano percibe, se
relacionayseacercaasupolicía.Hay
uniformesque invitan a esaproximi-
dad yotros,máspropiosdeunidades
operativas, que tienen otra función.
Lo que han querido los expertos ha
sido aunar en unamisma vestimenta
la operatividad y la seguridaddel po-
licía. Y unapresencia amable que ge-
nere confianza y seguridad. Eso han
buscado.Habrá que ver ahora, cuan-
dosalgana lacalle, si lohanlogrado.c

Interior confía en
que los 17.000 policías
autonómicos empiecen
a llevar la nueva
vestimenta dentro de
un par de años

Lapiezamáspolémica
es la gorra,quenoha
gustadoaalgunos
sindicatos,esoperativay
conservaelcorteclásico

Recuperando el
espacio público

En Barcelona vivimos un debate de gran tras-
cendencia para el modelo de ciudad del futu-
ro:cómomejoramoselusodelespaciopúblico
yquécalidad ledamos.Todoelmundoestáde

acuerdo en que hay que mejorar, pero ¿cómo hacerlo?
¿Aqué ritmo? ¿Conquéproyectos? Es undebate inten-
so,quehayqueabordarconrigor,sabiendoquelasdeci-
sionesdehoyafectarána laspróximasdécadas.
Barcelona es una ciudad singular, compacta y densa,

estructuradaapartirdelatramaquediseñóCerdàyque
hadadopie anuestroEixample, tan característico.Una
trama que originalmente no estaba pensada para eso,
pero se hamostrado óptima para el uso del coche. Sólo
contandolascallesdelEixample,tenemos28carrilesde
coche cruzando la ciudad (es comosi hubiéramosdeci-
didoponercincoautopistasenmediode laciudad).
La configuración y diseño del espacio público pen-

sando en la movilidad del coche, desde que este trans-
portesepopularizóenlosaños60y70,hadadocomore-
sultadounespaciopúblicomuyorientadoafacilitareste
uso, con un formato poco flexible. Una ciudad de mu-
chos carriles, demasiado gris, demasiado dura y poco
humanaenmuchosentornos.
Cómosediseñanlascallesyplazas,elespaciopúblico,

respondealosvaloresquepredominanencadamomen-
to.Durantemuchosaños,lafacilidaddeaccesoencoche
por todas partes había sido uno de estos valores. Desde
hacetiempovivimosmomentosdecambioenlamanera
demovernos, en lamayor conciencia de los efectos ne-
gativosdelacontaminaciónyenlaformadeocuparyvi-
vir lascallesyel espaciopúblico.
Comoencualquiercambioculturalydevalores,esta-

mos ante unproceso complejo, pero también irreversi-
ble, en el que se enmarcan los proyectos de conversión
en espacios de prioridad para los peatones y las super-
manzanas.Lassupermanzanasnosinvitanarepensarel
espacio público, a poner enduda cómo loutilizamos en
laactualidad.
Tenemos precedentes, en la Vila de Gràcia donde

granpartede laVilaesunasupermanzana,oenla trans-
formaciónenzonasdepeatonesenelPortaldel’Àngelu
otras calles de Ciutat Vella y otras zonas de cascos
antiguos.Enmuchosdeestoslugaresinicialmentehubo
resistencias, ¿peroalguiense imaginaquehoy fuerapo-
sibleplantearque los cochesvuelvanaocupar las calles
yplazasde laViladeGràcia?

Las superman-
zanas son una for-
madeaterrizar en
la ciudad, en la
realidad del día a
día, las teorías y
debates sobre la
mejora y calidad
del espacio públi-
co. Debates ciuda-

danos y políticos sobre si seguimos priorizando el co-
che, o priorizamospeatones, transporte público ybicis;
sobre si concebimos el espacio público como un lugar
donde exclusivamente nos movemos o bien el lugar
dondeestamos, jugamos,paseamosonosrelacionamos.
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Janet Sanz,
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El empresariado deLloret deMar y
la Generalitat invertirán 63,7millo-
nesdeeurosentreel2017yel2019a
reconvertir turísticamente elmuni-
cipio.Lamayoríadelasactuaciones,
segúnelconvenioquefirmaronayer
laMesaEmpresarial deTurismede

LloretylaGeneralitat,sedestinarán
a lamejoradeequipamientospúbli-
cosyadinamizarel comercio.
Losempresariosaportarán lama-

yorpartede la inversión(enconcre-
to, 20 millones de euros cada año),
mientras que laGeneralitat, el Con-
sistorio y el Patronat de Turisme
CostaBrava, los3,7millones restan-

tes. Este 2017, está prevista una
aportación de 1,2 millones de euros
para mejorar y finalizar el camino
de ronda entre Lloret y Fenals y se
pondrá en marcha el plan de dina-
mizacióncultural.
El presidente de la Mesa, Josep

MariaMolist, resaltóqueelobjetivo
es “mejorar la imagen de Lloret co-
mo destinación turística”. El alcal-
de, Jaume Dulsat, calificó el día de
“histórico”, ya que la población es-
pera desde hace muchos años este
convenio y es el “impulso definiti-
vo” para que Lloret sea un destino
“para todo tipode turismo”.c

64millones paramejorar
el turismo de Lloret

Daniel Mòdol,
teniente de alcalde de Urbanismo

concejal de Arquitectura
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Lloret de Mar actúa contra la 'turismofobia'
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La ciudad impulsa una campaña para fomentar la convivencia y evitar conflictos con el visitante

El Consistorio y la Generalitat, con agentes sociales y económicos, invertirán 3,7 millones hasta
2019 en diversas actuaciones para fomentar la reconversión turística del municipio

El Ayuntamiento de Lloret de Mar lo tiene claro:el turismo es una actividad económica esencial
para el municipio y no está dispuesto a permitir que los crecientes episodios de turismofobia
ocurridos en Barcelona y Girona lleguen a la localidad, destino turístico por excelencia. Por todo
ello, y como medida de prevención, el Consistorio ha puesto en marcha la campaña estival de
civismo Amb respecte, a Lloret hi cabem tots, cuyo objetivo es implicar tanto a residentes como a
turistas, en un proyecto común en el que fomentar la convivencia.

Esta será una medida de una iniciativa más global en la que la Generalitat, el Ayuntamiento de
Lloret de Mar, la Diputación de Girona y la Mesa Empresarial invertirán 3,7 millones de euros
-hasta 2019- en diversas actuaciones que permitirán ejecutar la reconversión turística de Lloret de
Mar. Las inversiones irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva. Por su parte, los
empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros anuales hasta
2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Según datos del Ayuntamiento, la población recibió durante el año pasado a cerca de 1.300.000
viajeros, los cuales se alojaron en los 120 hoteles del la localidad, que ofrecen unas 30.000 plazas
para pernoctar.

«Los turistas son muy bien recibidos en Lloret de Mar y no compartimos esa idea de Turistas Go
Home que puede verse pintada en las paredes de algunas ciudades. Pero, aun así, eso no evita
que creamos que tenemos mucho campo de mejora en la relación que se crea entre el turista y el
residente», explicó ayer el alcalde de Lloret, Jaume Dulsat.

En ese sentido, Dulsat definió la iniciativa puesta en marcha para fomentar el civismo y la
convivencia con los visitantes como «una campaña que apela a la corresponsabilidad y que
pretende involucrar a los comercios, a los restaurantes, a los hoteles, a las agencias de viajes y a
los ciudadanos de a pie para que ayuden a hacer entender a los turistas, siempre desde un
mensaje positivo, que son muy bienvenidos al municipio pero que han de respetar la convivencia y
las ordenanzas de civismo».

Por todo ello, el Consistorio con una inversión de 60.000 euros ha editado 10.000 camisetas en
catalán e inglés con un diseño de elementos contrarios (una bola de discoteca, un libro, un joven
que regresa de fiesta o una mujer que lee plácidamente una novela por ejemplo) con las que
«transmitir la idea de que en Lloret, caben tanto las personas que se lo quiere pasar bien de noche
tomando una copa como las que quieren participar en un evento deportivo durante el día siempre
y cuando se respeten entre ellas», aclaró el alcalde.

Otras de las actuaciones de la campaña Amb respecte, a Lloret hi cabem tots (que se enmarca
bajo la campaña paraguas de Lloret, fes-lo teu que busca crear el sentimiento de pertenencia
entre turistas y residentes) es la instalación de un photocall para que la gente se ponga la
camiseta y la comparta en las redes sociales, y la creación de un frontera simbólica en el paseo
marítimo del municipio como punto a partir del cual los usuarios que salen de la playa deben
ponerse una camiseta.

De hecho, además de concienciar de los principales problemas que afectan a Lloret relacionados
con el turismo -como son el ruido nocturno o la suciedad en las calles- la iniciativa también quiere
incidir en advertir a los visitantes, de forma divertida, que no pueden ir en bañador por la calle.
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64 millones para mejorar el turismo de Lloret
URL:
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170701/423792956239/64-millones-para-mejorar-el-turismo-de-lloret.html
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Autor: Bàrbara Julbe

El empresariado de Lloret de Mar y la Generalitat invertirán 63,7 millones de euros entre el 2017 y
el 2019 a reconvertir turísticamente el municipio. La mayoría de las actuaciones, según el
convenio que firmaron ayer la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret y la Generalitat, se
destinarán a la mejora de equipamientos públicos y a dinamizar el comercio.

Los empresarios aportarán la mayor parte de la inversión (en concreto, 20 millones de euros cada
año), mientras que la ...

Iniciar sesión
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El pla de reconversió turís-
tica de Lloret de Mar ha
agafat força amb l’aporta-
ció econòmica de tres ad-
ministracions i el protago-
nisme de la Mesa Empre-
sarial de Turisme. El con-
seller d’Empresa i Conei-
xement de la Generalitat,
Jordi Baiget, va afirmar
ahir que el govern creu en
Lloret. “L’acte és un acte

de confiança respecte a
Lloret i el seu futur.”

L’Ajuntament de Llo-
ret, la Diputació, a través
del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, i els
empresaris van escenifi-
car ahir als Jardins de
Santa Clotilde l’aposta per
renovar la principal desti-
nació de la Costa Brava
(1,3 milions de visitants el
2016). A banda dels 60 mi-
lions que volen invertir els
empresaris, Lloret rebrà

3,7 milions de les adminis-
tracions en els propers
tres anys: 1.550.000 de la
Generalitat; 1.550.000 de
l’ajuntament i 600.000 eu-
ros de la Diputació.

“Molt i molt important”
El conseller Baiget, l’alcal-
de de Lloret, Jaume Dulsat
(CiU), i la vicepresidenta
primera del Patronat i al-
caldessa de Figueres, Mar-
ta Felip (CiU), van signar
el conveni acompanyats

del president de la Mesa
Empresarial de Turisme,
Josep Maria Molist. “És un
dia molt i molt important
per Lloret. Signem un con-
veni en què fa anys que s’hi
treballa”, va dir Dulsat.

A mitjà termini, els gai-
rebé 4 milions d’inversió
haurien de servir per di-
versificar l’oferta turística
i millorar els serveis. Les
parts implicades tenen
avançada l’organització
d’un esdeveniment al vol-

tant de la llum, segons ex-
plica el regidor responsa-
ble del pla operatiu, Jordi
Orobitg (ERC-Avancem).
Aquest esdeveniment du
el nom de Ciutat del Turis-
me i l’Oci. Hi ha la intenció
també de connectar Lloret
i Fenals en camí de ronda,
projecte pel qual es preveu
invertir uns 400.000 eu-
ros. Al 2019, hi ha previst
el tram entre cala Gran i
Canyelles vorejant el mar.

Dulsat va destacar que

s’havia avançat en els dar-
rers mesos. Va esmentar
l’arribada de la fibra òptica
i l’obertura d’equipaments
culturals, com ara la casa
indiana de Can Font, on es
fan visites teatralitzades, i
el jaciment arqueològic
del Turó Rodó, i que treba-
llen en un pla d’usos co-
mercials.

Lloret és la segona des-
tinació turística de Cata-
lunya, rere Barcelona. Té
120 hotels (entre pen-
sions i hotels de cinc estre-
lles) i 29.147 places hote-
leres. A més, disposa de 4
càmpings, amb 1.337 uni-
tats d’acampada i 4.011
places; 12 apartaments
turístics amb 1.140 places
i gairebé 3.000 habitatges
d’ús turístic (Hut) amb un
total de 15.000 places.
L’alcalde de Lloret va re-
cordar que gairebé un 27%
dels visitants de la Costa
Brava s’allotgen a la vila.

El conseller d’Empresa
i Coneixement va dir que
el conveni demostra que la

destinació de Lloret té fu-
tur, i que la Generalitat hi
creu. “La signatura del
conveni és un esforç. Hi
haurà crítiques, però criti-
cant l’activitat turística no
resoldrem els problemes.
El que lamentem és la uti-
lització acrítica, ideològi-
ca i partidista d’alguns as-
pectes del turisme. Aquest
acte és un contraexemple
d’això”.

Sectors “obsolets”
El pla és la continuació del
pla estratègic d’anys enre-
re en la reconversió inte-
gral de les destinacions
madures. “Lloret ha de
modernitzar-se. Ha de
sortir de l’obsolescència
que hi ha en alguna part.
Quan parlem de turisme
no estem parlant d’hotels,
parlem d’activitat turísti-
ca, que ajuda al desenvolu-
pament del turisme”. El
conveni per al pla estratè-
gic de turisme de Lloret
s’havia signat el 31 de
març del 2014. ■

Jordi Ferrer
LLORET DE MAR

a La inversió de l’Ajuntament, el Patronat de Turisme i la Generalitat inclou una festa sobre la llum i
la connexió en camins de ronda a Fins al 2019, els empresaris es comprometen a gastar 60 milions

El govern creu en Lloret i en
el seu impuls per renovar-se

El president de la Mesa
Empresarial de Turis-
me de Lloret, Josep Ma-
ria Molist, va parlar de
“fita històrica”. Va dir

que s’havia establert un vincle de comunicació
entre els hotelers i les administracions –“diria
que definitiu”–. Molist, amb negocis a Lloret des
del 1965, va destacar que el govern havia estat
fonamental en el conveni fins al 2019 i va adme-
tre que ara podia respirar tranquil. “Estic alleu-
jat”. Però Molist va ser exigent. La mesa empre-
sarial es compromet a invertir 60 milions d’eu-
ros en tres anys per millorar els serveis per als vi-
sitants a Lloret. Les aportacions de les adminis-
tracions [3,7 milions d’euros] no són suficients,
i les agraïm. Per fer tot el que cal a Lloret de ma-
duració i transformació fa falta més inversió. Po-
dem estar molt esperançats.” Molist va explicar
que la mesa és una associació amb una trentena
de sectors. La mesa valora que, a les seves inver-
sions, “ara l’administració segueix”.

Molist, Dulsat, Baiget, Felip i Orobitg, ahir, després de la signatura del conveni, als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar ■ DECM

Amb l’aportació econòmica definida
de l’Ajuntament, la Generalitat i el
Patronat de Turisme Costa Brava, el
conseller d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, i l’alcalde, Jaume Dul-
sat, van defensar de manera aferris-
sada que l’autopista C-32 –ara inter-
rompuda a Tordera– arribi a Lloret.

En l’acte d’ahir, Baiget va desta-
car que l’acord és l’exemple de la col-
laboració publicoprivada i es referir,
també, a “l’aportació privada”. Bai-
get, successor de Felip Puig el gener
del 2016, va exposar la necessitat
que la C-32 sigui una realitat. “La Ge-
neralitat també hi està implicada.
Aquesta és una de les infraestructu-

res que hem prioritzat. Quan s’aca-
bin els entrebancs judicials, estem
disposats a tirar-la endavant el més
aviat possible.”

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat
(CiU), va anar de bracet del conse-
ller en la defensa de la infraestructu-
ra. “Tenim una roca judicial [al da-
vant]. La C-32 és absolutament ne-
cessària, vital i nuclear. Si no tenim
bons accessos, això no té cap sentit.
El perllongament du implícites mol-
tes altres coses”, va explicar Dulsat,
que va recordar la feina feta pel seu
antecessor, Romà Codina. El TSJC
va admetre a tràmit al gener el re-
curs contra la C-32 de la plataforma
que s’hi oposa.

El regidor responsable del pla ope-
ratiu, Jordi Orobitg (ERC-Avan-
cem), també va defensar que es
construeixi el ramal Tordera-Lloret.

Els hotelers
L’alleujament
dels
empresaris

Baiget i Dulsat, de
bracet en la defensa
aferrissada de la C-32

Infraestructures

“Hi haurà crítiques,
però criticant l’activitat
turística no resoldrem
els problemes”
Jordi Baiget
CONSELLER D’EMPRESA I
CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Per fer tot el que cal
de maduració i
transformació, fa falta
més inversió”
Josep Maria Molist
PRESIDENT DE LA MESA EMPRESARIAL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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L'empresariat de Lloret i la Generalitat invertiran
63,7 MEUR en 3 anys destinats a la reconversió
turística del municipi
URL:
http://www.ara.cat/comarquesgironines/Lloret-Generalitat-reconversio-inversio-turisme_0_1824417721.html
Pie de Foto: Europa Espanya Català

L'alt tribunal català desestima fins a cinc recursos interposats pel Govern i Recuperació de
Pedreres SL

La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat un conveni en què es
comprometen a fer una inversió de 63,7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns diners que han de
servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els aportaran els
empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat, l'Ajuntament de
Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants.

La inversió anirà destinada a la millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el
municipi. El president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist,
explica que "ja fa temps que invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura
aconseguim que el Govern s'hi impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, posa en valor " l'esforç" de totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança
que té el Govern en Lloret".

Unes actuacions que, per l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, haurien de ser "l 'impuls definitiu"
perquè el municipi sigui una destinació " per tot tipus de turisme". Dulsat ha qualificat "d'històric" el
dia, ja que es tracta d'un conveni "que els lloretencs hi hem anat molts anys al darrere".

Dulsat i Molist han coincidit en demanar que s'allargui la temporada d'estiu per tal de poder
aprofitar més el turisme que visita la localitat. "Si ara mateix podem fer bones coses amb mig any,
imagineu què podríem fer amb una temporada de deu mesos", ha reblat Molist.

Aposta pel turisme

Durant l'acte, que s'ha fet als jardins de Santa Clotilde, el conseller d'Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, ha lamentat els " discursos antiturisme". Baiget ha recordat que Lloret és la segona
destinació més visitada per darrere de Barcelona i ha reivindicat el turisme com "una activitat
econòmica imprescindible" per a Catalunya. En el mateix sentit s'ha expressat l'alcalde Dulsat que
ha assegurat que "els lloretencs estem molt orgullosos de dedicar-nos a aquesta activitat".

Per la seva banda, la vicepresidenta del patronat de Turisme Costa Brava de Girona, Marta Felip,
ha reivindicat Lloret com una destinació turística històrica i considera "fonamental" la col·laboració
entre el mon públic i el privat. "Per poder tirar endavant projectes com aquest cal que tothom remi
cap al mateix costat", ha ressaltat.

Unanimitat amb l'allargament de la C-32

Durant els parlaments tots els ponents han recordat la importància que, a criteri d'ells, té
l'allargament de l'autopista C-32, que actualment es troba aturada per ordre d'un jutjat. El més
incisiu en aquest aspecte ha estat l'alcalde, Jaume Dulsat, que ha qualificat " d'obra determinant"
per mantenir el desenvolupament turístic.

Dulsat ha assegurat que els accessos a la ciutat "han de ser bons" perquè generen beneficis "en
tots els sentits". El conseller Baiget, ha recollit el guant del batlle i ha assegurat que la Generalitat
"està compromesa amb aquesta obra malgrat les dificultats econòmiques i judicials".

Etiquetes

Lloret de Mar turisme inversió
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La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.
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Compromís per finançar diverses actuacions per a la reconversió turística de Lloret de Mar

Durant el trienni 2017-2019, les administracions invertiran 3,7 milions deuros que permetran
executar algunes de les actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació de Lloret de Mar,
com ara la millora i finalització dels camins de ronda; un pla de dinamització comercial; i
actuacions vinculades a la ciutat esportiva.

El conseller dEmpresa i Coneixement, Jordi Baiget, lalcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, la
vicepresidenta primera del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona,
Marta Felip, i el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, han acordat avui les
inversions que permetran executar determinades actuacions previstes en el Pla operatiu per a la
reconversió de Lloret de Mar. Lacte també ha comptat amb la presència del director general de
Turisme, Octavi Bono.

En virtut daquest acord, per al període 2017-2019, les tres administracions es comprometen a
invertir un total de 3,7 milions deuros: 1,550.000, la Generalitat; 1,550.000, lAjuntament de Lloret
de Mar; i 600.000, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Lalcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat ha destacat la importància de la implicació pública privada en el pla operatiu que permetrà
la inversió de 637 milions deuros, durant els propers tres anys, per la reconversió turística del
municipi.

Aquest Pla de reconversió de la destinació turística de Lloret de Mar compta des del seu inici amb
la participació del sector privat, a través de la Mesa Empresarial del municipi. En aquest sentit, els
empresaris adherits es comprometen a invertir un total de 60 milions deuros també al llarg
daquests tres anys, per millorar i modernitzar les seves infraestructures i serveis hotelers.

Inversions de les administracions

Les actuacions previstes són la concreció dalgunes de les accions globalment previstes en el Pla
operatiu de renovació de la destinació turística de Lloret de Mar. Algunes de les actuacions
prioritzades seran:

Actuacions per a lany 2017 amb un cost d1.200.000

Concurs internacional didees per la reforma, remodelació i renovació del continu urbà, des de la
rotonda dentrada al front marítim

Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Fase I del camí entre Lloret i Fenals.

Millora i adequació de la Plaça Mossèn Pere Torrent

Actuacions vinculades a la ciutat esportiva

Pla dinamització comercial

Actuacions per a lany 2018 amb un cost d1.200.000

Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Fase II del camí entre Lloret i Fenals i execució
del camí de ronda Cala Gran-Canyelles Fase I.

Lloret Smart Destination

Execució ampliació zona esportiva
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Actuacions per a lany 2019 amb un cost d1.300.000

Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Execució del camí de ronda Cala Gran- Canyelles
Fase II

Ampliació de la zona esportiva

Esdeveniments i creació de producte turístic

Compromís dels empresaris

Les inversions a què es comprometen els empresaris de Lloret se centren en la millora de:

loferta dallotjament

loferta gastronòmica i denoturisme

les activitats esportives i culturals

loferta de loci i comercial

Pla operatiu de renovació de Lloret de Mar

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria dEmpresa i
Coneixement, lAjuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar,
per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de
Lloret de Mar.

Aquest pla operatiu forma part del primer projecte pilot de reconversió de destinacions madures
que posem en marxa a Catalunya. El Govern de la Generalitat va acordar el 6 doctubre de 2015
reconèixer el Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i dimplantació del Pla
estratègic de Catalunya 2013-2016.

El Pla operatiu 2014-2020 agrupa les accions en els àmbits següents: connectivitat i mobilitat del
municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta dallotjament i
en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions; i creació i consolidació de
productes estratègics, esdeveniments i segments dalt valor.

El document detalla fins a 29 propostes dactuacions, com ara la remodelació i renovació integral
dels principals eixos de comunicació i pols turístics de Lloret de Mar; la millora i finalització del
camí de ronda de Lloret de Mar; la implementació de tot un seguit daccions deficiència energètica i
dús denergies renovables, en clau de destinació intel·ligent; i lelaboració dun Pla dusos comercials
per afavorir la implantació de noves activitats especialitzades i dalt valor afegit.

El pla incorpora també altres projectes com ara la creació de la nova Ciutat del Turisme i lOci;
Lloret Ciutat Esportiva; i la dinamització de les platges a partir de la instal·lació de noves activitats i
propostes doci, cultura, esportives i entreteniment.

Els objectius que han regit el desenvolupament del Pla operatiu són:

Anàlisi de ladequació de les activitats turístiques actualment existents.

Definició doperacions concretes per aconseguir les finalitats del Pla estratègic.

Millora de la qualitat turística, a través de la priorització daccions que permetin atraure una
demanda desestacionalitzada i incrementar quantitativament i qualitativa la demanda estacional,
així com la rendibilitat de les activitats empresarials vinculades al sector.

Anàlisi de ladequació de les activitats doci actualment existents que permeti una millor convivència
ciutadana als carrers del municipi.

Identificació de possibles nous projectes per al desenvolupament de Lloret de Mar com a
destinació turística diferenciada i de qualitat.

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de
renovació de destinacions turístiques.



Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, respon a les directrius marcades pel Pla Estratègic de
Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral de les destinacions madures.

A més de les inversions a través daquest Pla, cal recordar que des de 2014, la Generalitat també
ha aportat gairebé 800.000 euros a aquest municipi de la Costa Brava, a través dels plans de
foment territorials de Turisme, així com les transferències que shan fet procedents de la recaptació
de limpost turístic.
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CATALUNYA.-AMP.- Administración y empresarios
invertirán 63,7 millones en la reconversión de
Lloret (Girona) hasta 2019

GIRONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial del municipio han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán
ejecutar la reconversión turística de Lloret de Mar, que asciende a 63,7 millones de euros hasta
2019.

En el acto han participado el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de
Lloret de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.
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CATALUNYA.-Administración y empresarios
invertirán 23,7 millones en la reconversión de
Lloret (Girona)

GIRONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.
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La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

GIRONA, 30 (EUROPA PRESS)

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.

PUBLICIDAD
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GIRONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.

Generalitat de Catalunya
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La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.
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La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

GIRONA, 30 (EUROPA PRESS)

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.

PUBLICIDAD

macbook




Edición: Digital - Sección: Regional 30-06-2017

Lloret obtindrà 3,7 MEUR, fins al 2019, per
desplegar el pla de reconversió turística
URL:
http://www.novaradiolloret.org/lloret-obtindra-37-meur-fins-2019-desplegar-pla-reconversio-turistica/
Pie de Foto: Europa Espanya Català

Imatge: Representants del sector públic i privat satisfets per l'acord assolit | Font: Nova Ràdio
Lloret Arxiu de so: Jordi Baiget, Jaume Dulsat, Marta Felip i Josep Maria Molist
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LAjuntament de Lloret, la Generalitat, el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i la Mesa
del Turisme es comprometen a finançar diverses actuacions per a la reconversió turística del
municipi.

Fins el 2019, les administracions invertiran 3,7 milions deuros que permetran executar algunes de
les accions previstes en el Pla operatiu de renovació de Lloret com, per exemple, la millora i
finalització dels camins de ronda, un pla de dinamització comercial, ladequació de la Plaça Mossèn
Pere Torrent, convertir el municipi en una destinació intel·ligent i execucions vinculades a la ciutat
esportiva.

Per la seva banda, els empresaris de la destinació asseguren que invertiran uns 20 milions deuros
anuals, fins el 2019, per millorar les seves infraestructures dhostaleria i loci.

Lacte de la signatura ha tingut lloc, aquest divendres, als Jardins de Santa Clotilde. Hi ha assistit el
conseller dEmpresa i Coneixement, Jordi Baiget, que ha justificat el desplegament del pla operatiu
a Lloret perquè el municipi és prescriptor del model turístic del país.

Lalcalde de Lloret, Jaume Dulsat, sha mostrat satisfet per lacord assolit entre totes les parts i, a
més, ha defensat que el municipi hagi estat el primer de tot Catalunya en obtenir aquest tipus de
finançament.

Per la seva part, la vicepresidenta primera del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona,
Marta Felip, ha assegurat que lobtenció de recursos econòmics donarà limpuls que necessita el
municipi.

Pel que fa al sector privat, el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, ha posat en
valor la capacitat dentesa entre el col·lectiu que representa i els ens públics. Un fet, segons ha
explicat, que és del tot inèdit.

Amb la signatura del conveni per a la reconversió turística de Lloret, el municipi sassegura una font
de finançament complementària fins el 2019.
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GIRONA, 30 (EUROPA PRESS)

La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.
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La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.
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Los firmantes después de formalizar el acuerdo para la reconversión de Lloret (GENERALITAT)

La Generalitat, el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), la Diputación de Girona y la Mesa
Empresarial han acordado este viernes un paquete de inversiones que permitirán ejecutar la
reconversión turística de Lloret de Mar.

En el acto han asistido el conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget; el alcalde de Lloret
de Mar, Jaume Dulsat; la vicepresidenta del Patronato de Turismo Costa Brava Girona de la
Diputación de Girona, Marta Felip; el presidente de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, y el
director general de Turismo, Octavi Bono.

En virtud del acuerdo, durante el trienio 2017-2019, las tres administraciones invertirán 3,7
millones de euros: 1.550.000 la Generalitat, 1.550.000 el Ayuntamiento de Lloret de Mar y 600.000
el Patronato de Turismo de la Costa Brava.

Estas cantidades irán destinadas a mejorar y financiar de los caminos de ronda, a un plan de
dinamización comercial y a actuaciones vinculadas a la ciudad deportiva.

Por su parte, los empresarios del municipio se comprometen a invertir unos 20 millones de euros
anuales hasta 2019 para mejorar la oferta de hostelería y ocio.

Baiget, que ha explicado que el convenio es una muestra de la confianza en Lloret y su futuro, ha
justificado la medida porque tanto las administraciones como el sector privado creen que "es una
destinación turística que tiene que mejorar o renovarse".

RECONVERSIÓN TURÍSTICA

El proyecto, producto del convenio de colaboración entre administraciones y empresarios firmado
en 2014, responde a las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Turismo de Catalunya en
cuanto a la reconversión integral de destinaciones maduras.

Éste agrupa las acciones en: conectividad y movilidad del municipio; regeneración urbana;
modernización, renovación y nuevas inversiones en la planta de alojamiento y en oferta turística
en general; eficiencia energética y telecomunicaciones, y creación y consolidación de productos
estratégicos, eventos y segmentos de alto valor.
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ACN Lloret de Mar.-La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat
un conveni en què es comprometen a fer una inversió de 63,7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns
diners que han de servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els
aportaran els empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat,
l'Ajuntament de Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants. La inversió anirà
destinada a la millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el municipi. El
president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist, explica que "ja
fa temps que invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura aconseguim que el
Govern s'hi impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, posa en valor
"l'esforç" de totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança que té el Govern en
Lloret".

Aposta clara i decidida de l'empresariat de Lloret de Mar i les administracions públiques per fer-li
un rentat de cara al model turístic de la localitat selvatana. En els propers tres anys s'invertiran
gairebé 64 MEUR per "aconseguir millorar la imatge de Lloret com a destinació turística". Així ho
reflexa el conveni que han signat la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret, la Generalitat, el
Patronat de Turisme de la Costa Brava i l'ajuntament. El president dels empresaris lloretencs,
Josep Maria Molist, reconeix que està "molt satisfet" perquè es tracta d'un acord que "fa molt
temps que es buscava" per part dels empresaris, que assumiran bona part de la inversió. En
concret, la Mesa s'ha compromès a aportar 60 MEUR entre 2017 i 2019, a raó de 20 MEUR per
any.Molist ha volgut destacar que "per fi" han aconseguit involucrar l'administració. "Nosaltres
necessitem que la part pública prengui partit, perquè no podem invertir fora de les nostres
propietats", ha comentat el president. I és que els 3'7 MEUR que destinaran els diferents ens
públics es dedicaran principalment a la millora d'espais que "facin més amable".En concret, aquest
2017 l'administració destinarà 1,2 MEUR a la millora i finalització del camí de ronda entre Lloret i
Fenals, a l'arranjament la Plaça Mossèn Pere Torrent del centre de la localitat, i a tirar endavant un
pla de dinamització comercial. De cara a l'any vinent la principal aposta serà fer de Lloret de Mar
una 'Smart Destination' i així atraure més turisme i de millor qualitat. Durant el 2018 també es
destinaran 1,2 MEUR. El conveni clou el 2019 on l'administració dotarà amb 1,3 MEUR al municipi
per tal de promoure el turisme i millorar els equipaments.Unes actuacions que, per l'alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat, haurien de ser "l'impuls definitiu" perquè el municipi sigui una destinació "per
tot tipus de turisme". Dulsat ha qualificat "d'històric" el dia, ja que es tracta d'un conveni "que els
lloretencs hi hem anat molts anys al darrere".Dulsat i Molist han coincidit en demanar que s'allargui
la temporada d'estiu per tal de poder aprofitar més el turisme que visita la localitat. "Si ara mateix
podem fer bones coses amb mig any, imagineu què podríem fer amb una temporada de deu
mesos", ha reblat Molist.Aposta pel turismeDurant l'acte, que s'ha fet als jardins de Santa Clotilde,
el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha lamentat els "discursos antiturisme". Baiget
ha recordat que Lloret és la segona destinació més visitada per darrere de Barcelona i ha
reivindicat el turisme com "una activitat econòmica imprescindible" per a Catalunya. En el mateix
sentit s'ha expressat l'alcalde Dulsat que ha assegurat que "els lloretencs estem molt orgullosos de
dedicar-nos a aquesta activitat".Per la seva banda, la vicepresidenta del patronat de Turisme
Costa Brava de Girona, Marta Felip, ha reivindicat Lloret com una destinació turística històrica i
considera "fonamental" la col·laboració entre el mon públic i el privat. "Per poder tirar endavant
projectes com aquest cal que tothom remi cap al mateix costat", ha ressaltat.Unanimitat amb
l'allargament de la C-32Durant els parlaments tots els ponents han recordat la importància que, a
criteri d'ells, té l'allargament de l'autopista C-32, que actualment es troba aturada per ordre d'un
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jutjat. El més incisiu en aquest aspecte ha estat l'alcalde, Jaume Dulsat, que ha qualificat "d'obra
determinant" per mantenir el desenvolupament turístic.Dulsat ha assegurat que els accessos a la
ciutat "han de ser bons" perquè generen beneficis "en tots els sentits". El conseller Baiget, ha
recollit el guant del batlle i ha assegurat que la Generalitat "està compromesa amb aquesta obra
malgrat les dificultats econòmiques i judicials".
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ACN Lloret de Mar.-La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat
un conveni en què es comprometen a fer una inversió de 63,7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns
diners que han de servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els
aportaran els empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat,
l'Ajuntament de Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants. La inversió anirà
destinada a la millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el municipi. El
president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist, explica que "ja
fa temps que invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura aconseguim que el
Govern s'hi impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, posa en valor
"l'esforç" de totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança que té el Govern en
Lloret".

Aposta clara i decidida de l'empresariat de Lloret de Mar i les administracions públiques per fer-li
un rentat de cara al model turístic de la localitat selvatana. En els propers tres anys s'invertiran
gairebé 64 MEUR per "aconseguir millorar la imatge de Lloret com a destinació turística". Així ho
reflexa el conveni que han signat la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret, la Generalitat, el
Patronat de Turisme de la Costa Brava i l'ajuntament. El president dels empresaris lloretencs,
Josep Maria Molist, reconeix que està "molt satisfet" perquè es tracta d'un acord que "fa molt
temps que es buscava" per part dels empresaris, que assumiran bona part de la inversió. En
concret, la Mesa s'ha compromès a aportar 60 MEUR entre 2017 i 2019, a raó de 20 MEUR per
any.Molist ha volgut destacar que "per fi" han aconseguit involucrar l'administració. "Nosaltres
necessitem que la part pública prengui partit, perquè no podem invertir fora de les nostres
propietats", ha comentat el president. I és que els 3'7 MEUR que destinaran els diferents ens
públics es dedicaran principalment a la millora d'espais que "facin més amable".En concret, aquest
2017 l'administració destinarà 1,2 MEUR a la millora i finalització del camí de ronda entre Lloret i
Fenals, a l'arranjament la Plaça Mossèn Pere Torrent del centre de la localitat, i a tirar endavant un
pla de dinamització comercial. De cara a l'any vinent la principal aposta serà fer de Lloret de Mar
una 'Smart Destination' i així atraure més turisme i de millor qualitat. Durant el 2018 també es
destinaran 1,2 MEUR. El conveni clou el 2019 on l'administració dotarà amb 1,3 MEUR al municipi
per tal de promoure el turisme i millorar els equipaments.Unes actuacions que, per l'alcalde de
Lloret, Jaume Dulsat, haurien de ser "l'impuls definitiu" perquè el municipi sigui una destinació "per
tot tipus de turisme". Dulsat ha qualificat "d'històric" el dia, ja que es tracta d'un conveni "que els
lloretencs hi hem anat molts anys al darrere".Dulsat i Molist han coincidit en demanar que s'allargui
la temporada d'estiu per tal de poder aprofitar més el turisme que visita la localitat. "Si ara mateix
podem fer bones coses amb mig any, imagineu què podríem fer amb una temporada de deu
mesos", ha reblat Molist.Aposta pel turismeDurant l'acte, que s'ha fet als jardins de Santa Clotilde,
el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha lamentat els "discursos antiturisme". Baiget
ha recordat que Lloret és la segona destinació més visitada per darrere de Barcelona i ha
reivindicat el turisme com "una activitat econòmica imprescindible" per a Catalunya. En el mateix
sentit s'ha expressat l'alcalde Dulsat que ha assegurat que "els lloretencs estem molt orgullosos de
dedicar-nos a aquesta activitat".Per la seva banda, la vicepresidenta del patronat de Turisme
Costa Brava de Girona, Marta Felip, ha reivindicat Lloret com una destinació turística històrica i
considera "fonamental" la col·laboració entre el mon públic i el privat. "Per poder tirar endavant
projectes com aquest cal que tothom remi cap al mateix costat", ha ressaltat.Unanimitat amb
l'allargament de la C-32Durant els parlaments tots els ponents han recordat la importància que, a
criteri d'ells, té l'allargament de l'autopista C-32, que actualment es troba aturada per ordre d'un
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jutjat. El més incisiu en aquest aspecte ha estat l'alcalde, Jaume Dulsat, que ha qualificat "d'obra
determinant" per mantenir el desenvolupament turístic.Dulsat ha assegurat que els accessos a la
ciutat "han de ser bons" perquè generen beneficis "en tots els sentits". El conseller Baiget, ha
recollit el guant del batlle i ha assegurat que la Generalitat "està compromesa amb aquesta obra
malgrat les dificultats econòmiques i judicials".



Edición: Digital - Sección: Comarcal 01-07-2017

El govern creu en Lloret i en el seu impuls per
renovar-se
URL:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1183766-el-govern-creu-en-lloret-i-en-el-seu-impuls-per-renovar-se.html
Pie de Foto: Europa Espanya Català
Autor: Jordi Ferrer

El pla de reconversió turística de Lloret de Mar ha agafat força amb laportació econòmica de tres
administracions i el protagonisme de la Mesa Empresarial de Turisme. El conseller dEmpresa i
Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, va afirmar ahir que el govern creu en Lloret. Lacte és
un acte de confiança respecte a Lloret i el seu futur.

LAjuntament de Lloret, la Diputació, a través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i els
empresaris van escenificar ahir als Jardins de Santa Clotilde laposta per renovar la principal
destinació de la Costa Brava (1,3 milions de visitants el 2016). A banda dels 60 milions que volen
invertir els empresaris, Lloret rebrà 3,7 milions de les administracions en els propers tres anys:
1.550.000 de la Generalitat; 1.550.000 de lajuntament i 600.000 euros de la Diputació.

Molt i molt important

El conseller Baiget, lalcalde de Lloret, Jaume Dulsat (CiU), i la vicepresidenta primera del Patronat
i alcaldessa de Figueres, Marta Felip (CiU), van signar el conveni acompanyats del president de la
Mesa Empresarial de Turisme, Josep Maria Molist. És un dia molt i molt important per Lloret.
Signem un conveni en què fa anys que shi treballa, va dir Dulsat.

A mitjà termini, els gairebé 4 milions dinversió haurien de servir per diversificar loferta turística i
millorar els serveis. Les parts implicades tenen avançada lorganització dun esdeveniment al
voltant de la llum, segons explica el regidor responsable del pla operatiu, Jordi Orobitg
(ERC-Avancem). Aquest esdeveniment du el nom de Ciutat del Turisme i lOci. Hi ha la intenció
també de connectar Lloret i Fenals en camí de ronda, projecte pel qual es preveu invertir uns
400.000 euros. Al 2019, hi ha previst el tram entre cala Gran i Canyelles vorejant el mar.

Dulsat va destacar que shavia avançat en els darrers mesos. Va esmentar larribada de la fibra
òptica i lobertura dequipaments culturals, com ara la casa indiana de Can Font, on es fan visites
teatralitzades, i el jaciment arqueològic del Turó Rodó, i que treballen en un pla dusos comercials.

Lloret és la segona destinació turística de Catalunya, rere Barcelona. Té 120 hotels (entre
pensions i hotels de cinc estrelles) i 29.147 places hoteleres. A més, disposa de 4 càmpings, amb
1.337 unitats dacampada i 4.011 places; 12 apartaments turístics amb 1.140 places i gairebé
3.000 habitatges dús turístic (Hut) amb un total de 15.000 places. Lalcalde de Lloret va recordar
que gairebé un 27% dels visitants de la Costa Brava sallotgen a la vila.

El conseller dEmpresa i Coneixement va dir que el conveni demostra que la destinació de Lloret té
futur, i que la Generalitat hi creu. La signatura del conveni és un esforç. Hi haurà crítiques, però
criticant lactivitat turística no resoldrem els problemes. El que lamentem és la utilització acrítica,
ideològica i partidista dalguns aspectes del turisme. Aquest acte és un contraexemple daixò.

Sectors obsolets

El pla és la continuació del pla estratègic danys enrere en la reconversió integral de les
destinacions madures. Lloret ha de modernitzar-se. Ha de sortir de lobsolescència que hi ha en
alguna part. Quan parlem de turisme no estem parlant dhotels, parlem dactivitat turística, que
ajuda al desenvolupament del turisme. El conveni per al pla estratègic de turisme de Lloret shavia
signat el 31 de març del 2014.

LES FRASES
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Hi haurà crítiques, però criticant lactivitat turística no resoldrem els problemesJordi
BaigetConsellER dempresa i coneixement de la generalitat

Per fer tot el que cal de maduració i transformació, fa falta més inversióJosep Maria
MolistPRESIDENT DE LA MESa empresarial
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Invertiran 63,7 milions a Lloret destinats a la
reconversió turística del municipi
URL:
http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/06/30/lempresariat-lloret-generalitat-invertiran-63/854394.html
Pie de Foto: Europa Espanya Català

La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat un conveni en què es
comprometen a fer una inversió de 63'7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns diners que han de
servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els aportaran els
empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat, l'Ajuntament de
Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants. La inversió anirà destinada a la
millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el municipi. El president de la
Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist, explica que "ja fa temps que
invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura aconseguim que el Govern s'hi
impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, posa en valor "l'esforç" de
totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança que té el Govern en Lloret".
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L'empresariat de Lloret i la Generalitat invertiran
63,7 MEUR en 3 anys destinats a la reconversió
turística del municipi
URL:
http://www.vilaweb.cat/noticies/lempresariat-de-lloret-i-la-generalitat-invertiran-637-meur-en-3-anys-destinats-a-la-reconversio-turistica-del-municipi/
Pie de Foto: Europa Espanya Català

ACN Lloret de Mar.-La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat
un conveni en què es comprometen a fer una inversió de 63'7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns
diners que han de servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els
aportaran els empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat,
l'Ajuntament de Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants. La inversió anirà
destinada a la millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el municipi. El
president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist, explica que "ja
fa temps que invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura aconseguim que el
Govern s'hi impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, posa en valor
"l'esforç" de totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança que té el Govern en
Lloret".
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L'empresariat de Lloret i la Generalitat invertiran
63,7 MEUR en 3 anys destinats a la reconversió
turística del municipi
URL:
http://www.directe.cat/acn/acn/758704/l-empresariat-de-lloret-i-la-generalitat-invertiran-63-7-meur-en-3-anys-destinats-a-la-rec
Pie de Foto: Europa Espanya Català

La majoria d'actuacions aniran dedicades a la millora d'equipaments i a dinamitzar el comerç del
municipi

ACN Lloret de Mar.-La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar i la Generalitat han signat
un conveni en què es comprometen a fer una inversió de 63'7 MEUR entre el 2017 i el 2019. Uns
diners que han de servir per fer una reconversió turística del municipi. La major part dels fons els
aportaran els empresaris, que destinaran 20 MEUR cada any. Per la seva banda, la Generalitat,
l'Ajuntament de Lloret i el Patronat de Turisme hi posaran els 3'7 MEUR restants. La inversió anirà
destinada a la millora d'equipaments públics i locals "que facin més agradable" el municipi. El
president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, Josep Maria Molist, explica que "ja
fa temps que invertim per millorar la imatge de Lloret, però amb la signatura aconseguim que el
Govern s'hi impliqui de debò". El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, posa en valor
"l'esforç" de totes les parts i diu que el conveni demostra "la gran confiança que té el Govern en
Lloret".
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Generalitat, Ajuntament de Lloret de Mar, Diputació
de Girona i Mesa Empresarial es comprometen a
finançar actuacions per a la reconversió turística
del municipi
URL:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/301925/ca/generalitat-ajuntament-lloret-mar-diputacio-girona-mesa-empresarial-comprometen-financar-actuacions-reconversio-turistica-municipi.do
Pie de Foto: Europa Espanya Català
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TURISME

Generalitat, Ajuntament de Lloret de Mar, Diputació de Girona i Mesa Empresarial es
comprometen a finançar actuacions per a la reconversió turística del municipi

Durant el trienni 2017-2019, les administracions invertiran 3,7 milions d'euros que permetran
executar algunes de les actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació de Lloret de Mar,
com ara la millora i finalització dels camins de ronda; un pla de dinamització comercial; i
actuacions vinculades a la ciutat esportiva

Per la seva banda, els empresaris de Lloret de Mar es comprometen a invertir uns 20 milions
d'euros anuals fins el 2019 per millorar l'oferta d'hostaleria i oci

Foto de familia dels signants del conveni

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, la
vicepresidenta primera del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona,
Marta Felip, i el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, han acordat avui les
inversions que permetran executar determinades actuacions previstes en el Pla operatiu per a la
reconversió de Lloret de Mar. L'acte també ha comptat amb la presència del director general de
Turisme, Octavi Bono.

El conseller Baiget ha subratllat que el conveni "és una mostra de la confiança en Lloret i el seu
futur". Baiget ha justificat la mesura perquè tant les administracions com el sector privat "creiem
que és una destinació turística que ha de millorar o renovar-se". En aquest sentit, el titular
d'Empresa i Coneixement ha reiterat l'aposta del Govern per "un model turístic de qualitat", cosa
que s'aconsegueix "amb innovació i formació".

En virtut d'aquest acord, per al període 2017-2019, les tres administracions es comprometen a
invertir un total de 3,7 milions d'euros: 1,550.000, la Generalitat; 1,550.000, l'Ajuntament de Lloret
de Mar; i 600.000, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Aquest Pla de reconversió de la destinació turística de Lloret de Mar compta des del seu inici amb
la participació del sector privat, a través de la Mesa Empresarial del municipi. En aquest sentit, els
empresaris adherits es comprometen a invertir un total de 60 milions d'euros també al llarg
d'aquests tres anys, per millorar i modernitzar les seves infraestructures i serveis hotelers.

Inversions de les administracions

Les actuacions previstes són la concreció d'algunes de les accions globalment previstes en el Pla
operatiu de renovació de la destinació turística de Lloret de Mar. Algunes de les actuacions
prioritzades seran:

Actuacions per a l'any 2017 amb un cost d'1.200.000

· Concurs internacional d'idees per la reforma, remodelació i renovació del continu urbà, des de la
rotonda d'entrada al front marítim
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· Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Fase I del camí entre Lloret i Fenals.

· Millora i adequació de la Plaça Mossèn Pere Torrent

· Actuacions vinculades a la ciutat esportiva

· Pla dinamització comercial

Actuacions per a l'any 2018 amb un cost d'1.200.000

· Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Fase II del camí entre Lloret i Fenals i execució
del camí de ronda Cala Gran-Canyelles Fase I.

· Lloret Smart Destination

· Execució ampliació zona esportiva

Actuacions per a l'any 2019 amb un cost d'1.300.000

· Millora i finalització del camí de ronda de Lloret. Execució del camí de ronda Cala Gran-
Canyelles Fase II

· Ampliació de la zona esportiva

· Esdeveniments i creació de producte turístic

Compromís dels empresaris

Les inversions a què es comprometen els empresaris de Lloret se centren en la millora de:

l'oferta d'allotjament

l'oferta gastronòmica i d'enoturisme

les activitats esportives i culturals

l'oferta de l'oci i comercial

Pla operatiu de renovació de Lloret de Mar

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i
Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar,
per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de
Lloret de Mar.

Aquest pla operatiu forma part del primer projecte pilot de reconversió de destinacions madures
que posem en marxa a Catalunya. El Govern de la Generalitat va acordar el 6 d'octubre de 2015
reconèixer el Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i d'implantació del Pla
estratègic de Catalunya 2013-2016.

El Pla operatiu 2014-2020 agrupa les accions en els àmbits següents: connectivitat i mobilitat del
municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d'allotjament
i en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions; i creació i consolidació de
productes estratègics, esdeveniments i segments d'alt valor.

El document detalla fins a 29 propostes d'actuacions, com ara la remodelació i renovació integral
dels principals eixos de comunicació i pols turístics de Lloret de Mar; la millora i finalització del
camí de ronda de Lloret de Mar; la implementació de tot un seguit d'accions d'eficiència energètica
i d'ús d'energies renovables, en clau de destinació intel·ligent; i l'elaboració d'un Pla d'usos
comercials per afavorir la implantació de noves activitats especialitzades i d'alt valor afegit.

El pla incorpora també altres projectes com ara la creació de la nova Ciutat del Turisme i l'Oci;
Lloret Ciutat Esportiva; i la dinamització de les platges a partir de la instal·lació de noves activitats i
propostes d'oci, cultura, esportives i entreteniment.

Els objectius que han regit el desenvolupament del Pla operatiu són:

Anàlisi de l'adequació de les activitats turístiques actualment existents.

Definició d'operacions concretes per aconseguir les finalitats del Pla estratègic.



Millora de la qualitat turística, a través de la priorització d'accions que permetin atraure una
demanda desestacionalitzada i incrementar quantitativament i qualitativa la demanda estacional,
així com la rendibilitat de les activitats empresarials vinculades al sector.

Anàlisi de l'adequació de les activitats d'oci actualment existents que permeti una millor
convivència ciutadana als carrers del municipi.

Identificació de possibles nous projectes per al desenvolupament de Lloret de Mar com a
destinació turística diferenciada i de qualitat.

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de
renovació de destinacions turístiques. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, respon a les
directrius marcades pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral
de les destinacions madures.

A més de les inversions a través d'aquest Pla, cal recordar que des de 2014, la Generalitat també
ha aportat gairebé 800.000 euros a aquest municipi de la Costa Brava, a través dels plans de
foment territorials de Turisme, així com les transferències que s'han fet procedents de la
recaptació de l'impost turístic.

Aportacions segons el conveni signat per al trienni 2017-2019

1a anualitat ()

2a anualitat ()

3a anualitat ()

TOTAL ()

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

2017

500.000

500.000

2018

500.000

500.000

2019

550.000

550.000

TOTAL

1.550.000

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

2017

500.000

2018

500.000

2019

550.000

TOTAL

1.550.000



PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

2017

200.000

200.000

2018

200.000

200.000

2019

200.000

200.000

TOTAL

600.000
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POLÍTICA

--10.00 horas: Comisión de investigación de la 'Operación Catalunya' a la que se ha citado al
exjefe de la Udef J.L.Olivera y el embajador en Andorra M.Montobbio (Parlament)

--12.30 horas: Declaraciones de I.Arrimadas (Cs) tras reunirse con startups (Barcelona High Tech.
Pau Vila 1)

--18.30 horas: El pte. C.Puigdemont inaugura las obras de rehabilitación del Castell de Rodonyà
(Rodonyà. Pl.Major)

--19.15 horas: Declaración del pte.de Òmnium J.Cuixart y sus ptes.territoriales antes de su
Asamblea Gral. (CCCB. Montalegre 5)

--20.00 horas: El pte. C.Puigdemont visita el Ayto.de Nulles y conmemora el centenario de la
Coop.Vinícola (pl.Església)

--20.00 horas: M.Pascal interviene en un acto de la 'Campanya pel Sí' de PDeCAT (Cambrils.
Ctre.Cultural. St.Plàcid 18)

ECONOMÍA

--09.30 horas: Conferencia de la eurodiputada P.Berès (S) 'Por qué es urgente reparar la zona
euro y cómo hacerlo' (Cidob. Elisabets 12)

--09.30 horas: Deloitte y Esade presentan el estudio 'Estado de la innovación turística en España
2017' (Pedralbes 60)

--11.00 horas: La consellera M.Serret entrega escrituras de propiedad de la concentración
parcelaria de Alfés dentro del regadío Segarra-Garrigues (Alfés. Sala del Ball)

--11.30 horas: Presentación de la Lanzadora de Empleo de Sabadell, con el concejal E.Navarro y
el dtor.de Fund.Telefónica Catalunya J.Cruz (Ctre.Cívic Ca N'Oriac. Arousa 2)

--11.30 horas: El conseller J.Baiget, el alcalde de Lloret J.Dulsat, la vicepta.del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona M.Felip y el pte.de la Mesa Empresarial J.M.Molist acuerdan
actuaciones del plan operativo de renovación turística del municipio (Lloret. Jardins Sta.Clotilde)

--12.30 horas: El conseller J.Rull inaugura el nuevo frente portuario de l'Ametlla de Mar
(Ctre.d'Interpretació de la Pesca)

--14.00 horas: El conseller J.Baiget entrega premios de la 080 Barcelona Fashion (Recinte St.Pau)

--14.00 horas: Conferencia del secr.gral.de UGT Catalunya C.Ros 'Por un nuevo Estado del
Bienestar' (Alberg Pere Tarrés. Numància 149)

--15.00 horas: 50 aniv.de la empresa AAM Powertrain Barcelona, con el pte. C.Puigdemont, la
alcaldesa R.Schez., el pte.de AAM M.K.Simonte, su vicepte. I.Mtnez. y el dtor.de AAM Powertrain
Barcelona J.Serret (Gavà. Servet 22)
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SOCIEDAD

--09.30 horas: Los Reyes asisten a la conferencia del escritor M.Stevenson 'Actitudes para un
tiempo nuevo' en la IV Jornada de Girona 'Cómo se educa el talento emprendedor' (Palau de
Congressos)

--10.00 horas: Comisión de la CCMA, con su pta. N.Llorach, el dtor.de TV3 V.Sanchis y el dtor.de
Catalunya Ràdio S.Gordillo (Parlament)

--10.40 horas: Conferencia del responsable de Google Educación en el Sur de Europa M.Sanz
'¿Qué educación queremos? ¿Qué tecnología necesitamos?' en la IV Jornada de Girona (Palau de
Congressos)

--11.00 horas: Declaraciones del pte.del ICS D.Elvira y la gerente C.Calle en una jornada sobre
innovación abierta (Auditori Axa. Déu i Mata 111)

--11.00 horas: El conseller J.Jané, el dtor.de Mossos A.Batlle, el dtor.de Admón.de Seguridad
J.Jardí y el mayor J.L.Trapero presentan uniformes de Mossos y Policías Locales (Conselleria)

--13.00 horas: El conseller A.Comín presenta el proyecto de decreto sobre la indicación de
medicamentos por parte de enfermeras (Conselleria)

CULTURA

--10.00 horas: El conseller S.Vila abre la III Trobada de Joves Lectors destinada a bloggers y
bibliotubers (Arts Santa Mònica)

--11.00 horas: El dtor.del Fest.Grec C.Casadesús presenta 'The Great Tamer' con su dtor.
D.Papaioannou (Virreina)

--11.00 horas: Rueda de prensa del Fest.Intl.de Cambrils, con el dtor.de la prodra. ConcertStudio
M.Pérez (Cambrils. Hotel Port)

--11.45 horas: Fest.de Música Antiga dels Pirineus presenta el espectáculo inaugural 'Cants i
danses del Llibre Vermell de Montserrat' con el dtor.de Cultura Popular L.Puig, el dtor.artístico
P.L.Biosca, el dtor.del conjunto instrumental M.Molina, el responsable del Esbart Dansaire de Rubí
J.M.Camps, el dtor.del festival J.M.Dutrèn y el dtor.artístico de la Fira Mediterrània D.Ibáñez
(Catedral)

--12.00 horas: Fest.de Peralada presenta el espectáculo inaugural 'Béjart Fête Maurice' con el
dtor.artístico de la cía.Béjart Ballet Lausanne G.Roman y el dtor.del festival O.Aguilà (Palau
Robert)

--12.00 horas: El pte.de Gremi de Llibreters A.Daura proclama el XVIII Premi Llibreter (Born)

--12.00 horas: El dtor.del Fest.Grec C.Casadesús presenta 'Les véritables aventures de Don
Quichotte de la Mancha' con el dtor.del Almeria Teatre V.Álvaro (Virreina)

LOCAL

--10.00 horas: Pleno de Barcelona (Ayto.)

--19.00 horas: II Asamblea abierta del Sindicat de Llogaters (Jardins de Montserrat. Rocafort 226)
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POLÍTICA

--10.00 horas: Comisión de investigación de la 'Operación Catalunya' a la que se ha citado al
exjefe de la Udef J.L.Olivera y el embajador en Andorra M.Montobbio (Parlament)

--12.30 horas: Declaraciones de I.Arrimadas (Cs) tras reunirse con startups (Barcelona High Tech.
Pau Vila 1)

--18.30 horas: El pte. C.Puigdemont inaugura las obras de rehabilitación del Castell de Rodonyà
(Rodonyà. Pl.Major)

--19.15 horas: Declaración del pte.de Òmnium J.Cuixart y sus ptes.territoriales antes de su
Asamblea Gral. (CCCB. Montalegre 5)

--20.00 horas: El pte. C.Puigdemont visita el Ayto.de Nulles y conmemora el centenario de la
Coop.Vinícola (pl.Església)

--20.00 horas: M.Pascal interviene en un acto de la 'Campanya pel Sí' de PDeCAT (Cambrils.
Ctre.Cultural. St.Plàcid 18)

ECONOMÍA

--09.30 horas: Conferencia de la eurodiputada P.Berès (S) 'Por qué es urgente reparar la zona
euro y cómo hacerlo' (Cidob. Elisabets 12)

--09.30 horas: Deloitte y Esade presentan el estudio 'Estado de la innovación turística en España
2017' (Pedralbes 60)

--11.00 horas: La consellera M.Serret entrega escrituras de propiedad de la concentración
parcelaria de Alfés dentro del regadío Segarra-Garrigues (Alfés. Sala del Ball)

--11.30 horas: Presentación de la Lanzadora de Empleo de Sabadell, con el concejal E.Navarro y
el dtor.de Fund.Telefónica Catalunya J.Cruz (Ctre.Cívic Ca N'Oriac. Arousa 2)

--11.30 horas: El conseller J.Baiget, el alcalde de Lloret J.Dulsat, la vicepta.del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona M.Felip y el pte.de la Mesa Empresarial J.M.Molist acuerdan
actuaciones del plan operativo de renovación turística del municipio (Lloret. Jardins Sta.Clotilde)

--12.30 horas: El conseller J.Rull inaugura el nuevo frente portuario de l'Ametlla de Mar
(Ctre.d'Interpretació de la Pesca)

--14.00 horas: El conseller J.Baiget entrega premios de la 080 Barcelona Fashion (Recinte St.Pau)

--14.00 horas: Conferencia del secr.gral.de UGT Catalunya C.Ros 'Por un nuevo Estado del
Bienestar' (Alberg Pere Tarrés. Numància 149)

--15.00 horas: 50 aniv.de la empresa AAM Powertrain Barcelona, con el pte. C.Puigdemont, la
alcaldesa R.Schez., el pte.de AAM M.K.Simonte, su vicepte. I.Mtnez. y el dtor.de AAM Powertrain
Barcelona J.Serret (Gavà. Servet 22)
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SOCIEDAD

--09.30 horas: Los Reyes asisten a la conferencia del escritor M.Stevenson 'Actitudes para un
tiempo nuevo' en la IV Jornada de Girona 'Cómo se educa el talento emprendedor' (Palau de
Congressos)

--10.00 horas: Comisión de la CCMA, con su pta. N.Llorach, el dtor.de TV3 V.Sanchis y el dtor.de
Catalunya Ràdio S.Gordillo (Parlament)

--10.40 horas: Conferencia del responsable de Google Educación en el Sur de Europa M.Sanz
'¿Qué educación queremos? ¿Qué tecnología necesitamos?' en la IV Jornada de Girona (Palau de
Congressos)

--11.00 horas: Declaraciones del pte.del ICS D.Elvira y la gerente C.Calle en una jornada sobre
innovación abierta (Auditori Axa. Déu i Mata 111)

--11.00 horas: El conseller J.Jané, el dtor.de Mossos A.Batlle, el dtor.de Admón.de Seguridad
J.Jardí y el mayor J.L.Trapero presentan uniformes de Mossos y Policías Locales (Conselleria)

--13.00 horas: El conseller A.Comín presenta el proyecto de decreto sobre la indicación de
medicamentos por parte de enfermeras (Conselleria)

CULTURA

--10.00 horas: El conseller S.Vila abre la III Trobada de Joves Lectors destinada a bloggers y
bibliotubers (Arts Santa Mònica)

--11.00 horas: El dtor.del Fest.Grec C.Casadesús presenta 'The Great Tamer' con su dtor.
D.Papaioannou (Virreina)

--11.00 horas: Rueda de prensa del Fest.Intl.de Cambrils, con el dtor.de la prodra. ConcertStudio
M.Pérez (Cambrils. Hotel Port)

--11.45 horas: Fest.de Música Antiga dels Pirineus presenta el espectáculo inaugural 'Cants i
danses del Llibre Vermell de Montserrat' con el dtor.de Cultura Popular L.Puig, el dtor.artístico
P.L.Biosca, el dtor.del conjunto instrumental M.Molina, el responsable del Esbart Dansaire de Rubí
J.M.Camps, el dtor.del festival J.M.Dutrèn y el dtor.artístico de la Fira Mediterrània D.Ibáñez
(Catedral)

--12.00 horas: Fest.de Peralada presenta el espectáculo inaugural 'Béjart Fête Maurice' con el
dtor.artístico de la cía.Béjart Ballet Lausanne G.Roman y el dtor.del festival O.Aguilà (Palau
Robert)

--12.00 horas: El pte.de Gremi de Llibreters A.Daura proclama el XVIII Premi Llibreter (Born)

--12.00 horas: El dtor.del Fest.Grec C.Casadesús presenta 'Les véritables aventures de Don
Quichotte de la Mancha' con el dtor.del Almeria Teatre V.Álvaro (Virreina)

LOCAL

--10.00 horas: Pleno de Barcelona (Ayto.)

--19.00 horas: II Asamblea abierta del Sindicat de Llogaters (Jardins de Montserrat. Rocafort 226)



Edición: Digital 29-06-2017

Administracions i empresaris signen divendres un
conveni per executar algunes actuacions del Pla
operatiu de renovació turística de Lloret de Mar
URL:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/convocatoriavw/133789/ca/administracions-empresaris-signen-divendres-conveni-executar-actuacions-operatiu-renovacio-turistica-lloret-mar.do
Pie de Foto: Europa Espanya Català

29-06-2017 11.00

|

TURISME

Administracions i empresaris signen divendres un conveni per executar algunes actuacions del Pla
operatiu de renovació turística de Lloret de Mar

Demà divendres, 30 de juny, a les 11.30 hores, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, la vicepresidenta primera del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, Marta Felip, i el president de la Mesa Empresarial,
Josep Maria Molist, signaran un conveni que permetrà executar determinades actuacions previstes
en el Pla operatiu per a la reconversió turística de Lloret de Mar.

El Govern va aprovar el passat dimarts una subvenció d'1,5 milions d'euros a l'Ajuntament de
Lloret de Mar per a la millora de la destinació turística d'aquest municipi. El conveni que es
presenta demà detalla les inversions que es duran a terme durant el trienni 2017-2019.

30-06-2017 11.30

|

Jardins de Santa Clotilde (Paratge de Santa Clotilde)

|

Lloret de Mar

(Selva)

|

Girona

Administracions i empresaris signen divendres un conveni per executar algunes actuacions del Pla
operatiu de renovació turística de Lloret de Mar
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ACN/DdG CALDES DE MALAVELLA

■ Les víctimes de l’accident del
castell inflable de Caldes de Mala-
vella en el qual el  de maig hi va
morir una nena de  anys i sis me-
nors més van resultar ferits con-
fien que la investigació judicial
aclareixi si hi va haver «manca de
control» de l’activitat per part de
l’Ajuntament i de la Generalitat.
Així ho van exposar ahir els advo-
cats de les famílies afectades, Car-
les Alabau i Javier Soria, a la sortida
del jutjat de Santa Coloma de Far-
ners on ahir al matí van declarar
els amos del restaurant Mas Oller
i els dos treballadors encarregats
de la zona lúdica. «Veurem si, des
del punt de vista dels permisos, hi
ha hagut una actitud negligent
també per part de l’administració
o d’algú més», va dir Alabau. 

Cal recordar que el castell infla-
ble del restaurant no comptava
amb el permís de l’ajuntament ni
s’havia comunicat la seva instal·la-
ció i que a més, segons el govern
català, el local no en feia prou amb
la llicència de restaurant per poder
tenir l’inflable. En aquest sentit,
l’acusació particular «troba a fal-
tar» supervisió i analitzarà «molt
bé» quines obligacions normati-
ves tenien les administracions
competents. 

En relació a la declaració dels
propietaris, les famílies dels me-
nors creuen que hi va haver una
negligència «clara». «Pensem que
hi ha hagut una clara omissió de
les normes de seguretat i que exis-
teix una clara responsabilitat per
part dels propietaris», va afirmar
Alabau. Les cinc famílies de les
víctimes s’han personat com a

acusació particular perquè «volen
saber què ha succeït i depurar res-
ponsabilitats». Els lletrats de l’acu-
sació particular van ressaltar que
els amos del restaurant no tenien
cap documentació oficial relacio-
nada amb l’inflable, ni tan sols un
llibre d’instruccions que detallés
com s’havia de muntar i desmun-
tar o com s’havia de subjectar a te-
rra. A més, va afegir Alabau, l’atrac-
ció no havia passat inspeccions de
seguretat ni comptava amb llicèn-
cia municipal. «L'inflable havia
d’estar sotmès a una normativa»,
va afirmar l’advocat. 

L’interrogatori tant dels investi-
gats com dels dos treballadors en-
carregats de la zona lúdica, que
van declarar en qualitat de testi-

monis, va girar entorn al muntatge
i als ancoratges amb els quals se
subjectava l’inflable. De fet, l’ates-
tat dels mossos apuntava a l’anco-
ratge «deficient» com una de les
causes del sinistre. Al jutjat, tots
van explicar que subjectaven
l'atracció per dos dels deu punts
de fixació que tenia l’inflable se-
guint les instruccions del firaire
que els hi va vendre el castell. «No-
més estava lligat amb dues piques
i dues cordes, considerem que és
clarament insuficient aquesta ma-
nera d’atendre el muntatge», van
sostenir els advocats de les vícti-
mes, que destaquen que era un in-
flable de «grans dimensions».
També van criticar que no hi ha-
gués ningú supervisant l’inflable i

comprovant que no hi hagués cap
problema. 

La defensa, per contra, va asse-
gurar que els amos del restaurant
actuaven amb màxima prudència
perquè no muntaven l’inflable
quan bufava aire. «El venedor els
hi va dir que, si no feia vent, amb
dos ancoratges n’hi havia prou»,
va argumentar l’advocat, Carles
Monguilod. L’advocat també va
posar en dubte que la normativa
europea que suposadament
s'aplica per a aquests muntatges
evidenciï que hi hagués un anco-
ratge deficient tenint en compte la
manca de vent d’aquella tarda. De
fet, la defensa va explicar que re-
centment s’ha incorporat a la cau-
sa un vídeo enregistrat per un pare

pocs minuts abans de l’accident.
«No es mou ni una fulla dels ar-
bres, no hi havia vent», va explicar
Monguilod. «No estem d’acord
amb què es cometés una negli-
gència i, de fet, ens trobem encara
amb la situació de no saber la cau-
sa de l’accident», va afirmar Mon-
guilod que  va exposar que això de-
mostra que era impossible de
«preveure». Els propietaris s’en-
fronten a un delicte d'homicidi
imprudent i sis delictes de lesions
per imprudència per les ferides
causades als altres sis menors.

El jutjat va citar a declarar l’
de juliol els pares dels menors com
a perjudicats i va fixar una tercera
ronda de declaracions per al dia
. 

! Els advocats de les acusacions de l’accident del restaurant Mas Oller de Caldes, on va morir una nena de sis anys, apunten
a una negligència «clara» dels investigats i diuen que investigaran quines obligacions normatives tenien l’Ajuntament i la Generalitat

Les víctimes de l’inflable plantegen una
«manca de control» de l’administració

DdG MAÇANET DE LA SELVA

■El grup Municipal d’ERC de Ma-
çanet de la Selva ha exigit a l’equip
de govern (AM-CiU-PP) que «im-
pulsi mesures excepcionals
d’emergència i de manera imme-
diata» per garantir l’aigua a la ur-
banització Residencial Park, que
ha estat sense servei els últims dos
caps de setmana. ERC va criticar
que el govern local no tingui cap
pla de xoc «per una situació que es
veia a venir»,  va reclamar que «tre-
balli per trobar una solució a
aquesta situació» i que estableixi
un Pla de Treball amb l’objectiu fi-
nal de «municipalitzar la xarxa» a
través d’un procés «transparent i
amb l’acord de totes les parts».

ERC exigeix al
govern de Maçanet
que garanteixi
l’aigua al Residencial 

Declaracions al jutjat de Santa Coloma de Farners. ! El matrimoni propietari del restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella va declarar a les deu del matí
com a investigat. Els dos treballadors que s’encarregaven de la zona lúdica van declarar a les dotze del migdia en qualitat de testimonis. MARC MARTÍ

EFE/DdG HOSTALRIC

■Un home de  anys, de nacio-
nalitat espanyola i veí de Barcelo-
na, va ingressar a la presó com a
lladre multireincident perquè
presumptament va robar fins a 
vegades a domicilis de la zona del
Montseny. Segons van informar
els Mossos d’Esquadra en un co-
municat, els agents van detenir
l'home el passat  de juny a la
sortida del peatge de l'AP- a Hos-
talric. Els veïns es van alarmar per-
què el lladre accedia als domicilis

de manera «molt barroera i sense
miraments», utilitzant destrals o
tornavisos per forçar portes o fi-
nestres, i sostreia qualsevol objec-
te «per mínim que fos el seu va-
lor». El botí sostret era molt divers
i «difícil» de rastrejar per la policia,
amb objectes com eines, coberte-
ries, electrodomèstics, roba, cal-
çat, roba de la llar, aparells elec-
trònics, joguines, menjar o begu-
des, entre d'altres.

L’arrestat comptava amb diver-
sos requeriments previs i no tenia
la llicència per conduir, mentre
que el jutjat de guàrdia de Grano-
llers va decretar el seu ingrés a la
presó el  de juny sense descartar
relacionar-lo amb altres fets, raó
per la qual la investigació conti-
nua oberta.

Detenen a Hostalric un home
acusat de 20 furts al Montseny
!L’home va ser arrestat
a la sortida del peatge
a l’AP-7 i va ingressar a presó
com a lladre multireincident

AGÈNCIES/DdG LLORET DE MAR

■ El Govern va atorgar ahir una
subvenció d’, milions d'euros a
l’Ajuntament de Lloret de Mar  per
executar una part de les actua-
cions previstes per renovar-se
com a destí turístic. 

La localitat de la Costa Brava
s’ha caracteritzat per atreure tu-
risme de baix cost que a vegades
es comporta de forma incívica,

una tendència que l'Ajuntament
vol eradicar.

El  de març del  es va sig-
nar el conveni de col·laboració
entre la Conselleria d’Empresa i
Coneixement, l’Ajuntament de
Lloret de Mar i la Mesa Empresa-
rial de Turisme de Lloret de Mar
per al desenvolupament progra-
màtic del Pla estratègic de turisme
de Catalunya al municipi de Llo-
ret de Mar. 

El Govern va acordar el  d’oc-
tubre de  reconèixer el Pla
operatiu com a instrument de
desplegament territorial i d’im-
plantació del Pla estratègic de Ca-
talunya -.

El Govern dona 1,5
milions d’euros a Lloret
per a la renovació turística 
!Amb aquest pla, que
s'allargarà entre aquest 2017
i el 2019, l’Ajuntament vol
erradicar el turisme incívic
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La Generalitat de Catalu-
nya va aprovar ahir inver-
tir 1,5 milions en el pla de
reconversió turística de
Lloret de Mar en el trienni
2017-2019 –500.000 ca-
da any–. L’Ajuntament hi
aportarà el mateix –1,5
milions d’euros– i el Patro-
nat de Turisme de la Costa
Brava, ens autònom de la
Diputació de Girona, un
total de 600.000 (200.000
per any). En total, les ad-
ministracions hi destina-
ran 3,6 milions.

L’alcalde de Lloret, Jau-
me Dulsat (CiU), va expli-
car que les aportacions de
les institucions formen
part d’un conveni que serà
presentat divendres. El
cap de l’equip govern mu-

nicipal (CiU, ERC-Avan-
cem i el PSC) considera
que el pla de reconversió
turística agafarà “veloci-
tat de creuer” amb l’acord.
El pla operatiu va ser pre-
sentat el febrer del 2015.

El batlle de Lloret, vice-
president del Patronat,
explica que és el primer
cop que els promotors del
pla fixen una inversió per
actualitzar la principal
destinació de la Costa Bra-

va. Dulsat diu que, fins
ara, ja han fet feina, com
ara l’arribada de la fibra
òptica, l’organització del
congrés d’urbanistes i el
treball perquè l’autopista
C-32 arribi a Lloret.

En el ple del desembre,
el de l’aprovació del pres-
supost municipal per al
2017 (65,8 milions), el re-
gidor d’Hisenda, Albert
Robert (CiU), va informar
que una part de les inver-
sions –7,4 milions– seria
per al pla operatiu, com
ara el condicionament de
camins de ronda o l’espai
de Sa Caleta. Dulsat va dir
ahir que treballen en el ca-
mí de ronda entre el nucli
de Lloret i Fenals com a
prioritat.

Baiget, a Santa Clotilde
Els detalls de les actuacions
del 2017 al 2019 a Lloret es
faran públics divendres en
un acte als Jardins de San-
ta Clotilde (a dos quarts de
dotze). Hi seran presents
Dulsat; el conseller d’Em-
presa i Coneixement, Jordi
Baiget; la vicepresidenta
primera del Patronat de
Turisme Costa Brava, Mar-
ta Felip, i el president de la
Mesa Empresarial de Tu-
risme de Lloret, Josep Ma-
ria Molist. ■

a El govern, l’Ajuntament i el Patronat de Turisme embasten un conveni de tres anys i aportaran un
total de 3,6 milions a Per Dulsat, el pla de reconversió agafarà “velocitat de creuer” amb l’acord

J. Ferrer
LLORET DE MAR

La Generalitat invertirà 1,5
milions a Lloret fins al 2019

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

30.06.17
serà la data en què les tres
administracions i la Mesa Em-
presarial de Turisme signaran
un conveni per a Lloret.

La Generalitat aportarà 1,5 milions d’euros per a la modernització de Lloret. A la imatge,
de l’agost del 2015, el passeig Marítim, a primera línia de mar ■ JOAN CASTRO / ICONNA
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Edición: Digital - Sección: Actualidad / Última Hora 28-06-2017

El Govern dona 1,5 milions d'euros a Lloret per a la
renovació turística
URL: http://www.diaridegirona.cat/selva/2017/06/28/govern-dona-1-milions-deuros/853931.html
Pie de Foto: Europa Espanya Català

El Govern va atorgar ahir una subvenció d'1,5 milions d'euros a l'Ajuntament de Lloret de Mar per
executar una part de les actuacions previstes per renovar-se com a destí turístic.

La localitat de la Costa Brava s'ha caracteritzat per atreure turisme de baix cost que a vegades es
comporta de forma incívica, una tendència que l'Ajuntament vol eradicar.

El 31 de març del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i
Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar
per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de
Lloret de Mar.

El Govern va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el Pla operatiu com a instrument de
desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de Catalunya 2013-2016.
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Edición: Digital - Sección: Actualidad / Última Hora - Nacional 28-06-2017

La Generalitat invertirà 1,5 milions a Lloret fins al
2019
URL:
http://www.cataloniatoday.cat/article/1180693-la-generalitat-invertira-1-5-milions-a-lloret-fins-al-2019.html
Pie de Foto: Europa Espanya Català

La Generalitat de Catalunya va aprovar ahir invertir 1,5 milions en el pla de reconversió turística de
Lloret de Mar en el trienni 2017-2019 500.000 cada any. LAjuntament hi aportarà el mateix 1,5
milions deuros i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, ens autònom de la Diputació de Girona,
un total de 600.000 (200.000 per any). En total, les administracions hi destinaran 3,6 milions.

Lalcalde de Lloret, Jaume Dulsat (CiU), va explicar que les aportacions de les institucions formen
part dun conveni que serà presentat divendres. El cap de lequip govern municipal (CiU,
ERC-Avancem i el PSC) considera que el pla de reconversió turística agafarà velocitat de creuer
amb lacord. El pla operatiu va ser presentat el febrer del 2015.

El batlle de Lloret, vicepresident del Patronat, explica que és el primer cop que els promotors del
pla fixen una inversió per actualitzar la principal destinació de la Costa Brava. Dulsat diu que, fins
ara, ja han fet feina, com ara larribada de la fibra òptica, lorganització del congrés durbanistes i el
treball perquè lautopista C-32 arribi a Lloret.

En el ple del desembre, el de laprovació del pressupost municipal per al 2017 (65,8 milions), el
regidor dHisenda, Albert Robert (CiU), va informar que una part de les inversions 7,4 milions seria
per al pla operatiu, com ara el condicionament de camins de ronda o lespai de Sa Caleta. Dulsat
va dir ahir que treballen en el camí de ronda entre el nucli de Lloret i Fenals com a prioritat.

Baiget, a Santa Clotilde

Els detalls de les actuacions del 2017 al 2019 a Lloret es faran públics divendres en un acte als
Jardins de Santa Clotilde (a dos quarts de dotze). Hi seran presents Dulsat; el conseller dEmpresa
i Coneixement, Jordi Baiget; la vicepresidenta primera del Patronat de Turisme Costa Brava, Marta
Felip, i el president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret, Josep Maria Molist.

LA DATA

30.06.17seràla data en què les tres administracions i la Mesa Empresarial de Turisme signaran un
conveni per a Lloret.
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Edición: Digital - Sección: Actualidad / Última Hora - Local 27-06-2017

La Generalitat aprova una subvenció d1,5 milions
deuros per a la millora de la destinació turística de
Lloret
URL:
http://www.tribunaselvatana.cat/CA/5007/noticies/la-generalitat-aprova-una-subvencio-d1-5-milions-deuros-per-a-la-millora-de-la-destinacio-turistica-de-lloret.html
Pie de Foto: Europa Espanya Català

La Generalitat de Catalunya ha autoritzat, avui dimarts, atorgar una subvenció d'1,5 milions
d'euros a l'Ajuntament de Lloret de Mar, que permetrà executar una part de les actuacions
previstes en el Pla operatiu de renovació d'aquesta població com a destinació turística previst per
al període de 2017 a 2019. Aquest document es remonta al 31 de març de 2014 quan es va signar
el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i Coneixement, el consistori lloretenc i la
Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, per al desenvolupament programàtic del Pla
estratègic de turisme de Catalunya al municipi. Més d'un any després, el 6 d'octubre de 2015, la
Generalitat va acordar reconèixer el Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i
d'implantació del Pla estratègic de Catalunya 2013-2016.

Per tal de fer efectiu la decisió aprovada avui, aquest proper divendres, administracions i
empresaris signaran el conveni per a tirar endavant les actuacions del Pla. En l'acte hi seran
presents el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume
Dulsat, la vicepresidenta primera del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de
Girona, Marta Felip, i el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist.
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Edición: Digital - Sección: Comunicación 27-06-2017

El Govern donarà d'1,5 MEUR per a la renovació
turística de Lloret
URL:
http://www.gerio.cat/noticia/287087/el-govern-aprova-una-subvencio-d-1-5-meur-destinada-a-actuacions-previstes-al-pla-de-renov
Pie de Foto: Europa Espanya Català

El Govern ha autoritzat aquest dimarts atorgar una subvenció d'1,5 milions d'euros a l'Ajuntament
de Lloret de Mar (Selva), que ha de permetre executar una part de les actuacions previstes en el
Pla operatiu de renovació d'aquesta destinació turística durant el període 2017-2019.

El 31 de març del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i
Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar
per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de
Lloret de Mar.

El Govern va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el Pla operatiu com a instrument de
desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de Catalunya 2013-2016.
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Edición: Digital - Sección: Actualidad / Última Hora 27-06-2017

Govern da una subvención de 1,5 millones a Lloret
para renovación turística
URL: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2538009
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol

El Govern ha otorgado hoy una subvención de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Lloret de
Mar (Girona) para ejecutar una parte de las actuaciones previstas para renovarse como destino
turístico.

La localidad de la Costa Brava se ha caracterizado por atraer turismo de bajo coste que a veces
se comporta de forma incívica, una tendencia que el Ayuntamiento quiere erradicar.

Desde el 2014 existe un convenio de colaboración entre el Departamento de Empresa de la
Generalitat, el Ayuntamiento y la Mesa Empresarial de Turismo de Lloret de Mar para el desarrollo
de un plan.

En este contexto, el Govern ha autorizado una subvención de 1,5 millones de euros destinados al
plan operativo de renovación de este destino turístico en el periodo 2017-2019.
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Govern da una subvención de 1,5 millones a Lloret
para renovación turística
URL:
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170627/govern-subvencion-millones-lloret-3646119.html
Pie de Foto: Europa Espanya Espanyol

El Govern ha otorgado hoy una subvención de 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Lloret de
Mar (Girona) para ejecutar una parte de las actuaciones previstas para renovarse como destino
turístico.

La localidad de la Costa Brava se ha caracterizado por atraer turismo de bajo coste que a veces
se comporta de forma incívica, una tendencia que el Ayuntamiento quiere erradicar.

Desde el 2014 existe un convenio de colaboración entre el Departamento de Empresa de la
Generalitat, el Ayuntamiento y la Mesa Empresarial de Turismo de Lloret de Mar para el desarrollo
de un plan.

En este contexto, el Govern ha autorizado una subvención de 1,5 millones de euros destinados al
plan operativo de renovación de este destino turístico en el periodo 2017-2019.

.
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Edición: Digital - Sección: Economía - Agencias de Prensa 27-06-2017

El Govern aprova una subvenció d'1,5 MEUR
destinada a actuacions previstes al pla de
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ACN Barcelona.-El Govern ha autoritzat aquest dimarts atorgar una subvenció d'1,5 milions
d'euros a l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva), que ha de permetre executar una part de les
actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació d'aquesta destinació turística durant el
període 2017-2019. El 31 de març del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la
Conselleria d'Empresa i Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de
Turisme de Lloret de Mar per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de
Catalunya al municipi de Lloret de Mar. El Govern va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el
Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de
Catalunya 2013-2016.
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ACN Barcelona.-El Govern ha autoritzat aquest dimarts atorgar una subvenció d'1,5 milions
d'euros a l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva), que ha de permetre executar una part de les
actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació d'aquesta destinació turística durant el
període 2017-2019. El 31 de març del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la
Conselleria d'Empresa i Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de
Turisme de Lloret de Mar per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de
Catalunya al municipi de Lloret de Mar. El Govern va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el
Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de
Catalunya 2013-2016.
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La Generalitat de Catalunya va aprovar ahir invertir 1,5 milions en el pla de reconversió turística de
Lloret de Mar en el trienni 2017-2019 500.000 cada any. LAjuntament hi aportarà el mateix 1,5
milions deuros i el Patronat de Turisme de la Costa Brava, ens autònom de la Diputació de Girona,
un total de 600.000 (200.000 per any). En total, les administracions hi destinaran 3,6 milions.

Lalcalde de Lloret, Jaume Dulsat (CiU), va explicar que les aportacions de les institucions formen
part dun conveni que serà presentat divendres. El cap de lequip govern municipal (CiU,
ERC-Avancem i el PSC) considera que el pla de reconversió turística agafarà velocitat de creuer
amb lacord. El pla operatiu va ser presentat el febrer del 2015.

El batlle de Lloret, vicepresident del Patronat, explica que és el primer cop que els promotors del
pla fixen una inversió per actualitzar la principal destinació de la Costa Brava. Dulsat diu que, fins
ara, ja han fet feina, com ara larribada de la fibra òptica, lorganització del congrés durbanistes i el
treball perquè lautopista C-32 arribi a Lloret.

En el ple del desembre, el de laprovació del pressupost municipal per al 2017 (65,8 milions), el
regidor dHisenda, Albert Robert (CiU), va informar que una part de les inversions 7,4 milions seria
per al pla operatiu, com ara el condicionament de camins de ronda o lespai de Sa Caleta. Dulsat
va dir ahir que treballen en el camí de ronda entre el nucli de Lloret i Fenals com a prioritat.

Baiget, a Santa Clotilde

Els detalls de les actuacions del 2017 al 2019 a Lloret es faran públics divendres en un acte als
Jardins de Santa Clotilde (a dos quarts de dotze). Hi seran presents Dulsat; el conseller dEmpresa
i Coneixement, Jordi Baiget; la vicepresidenta primera del Patronat de Turisme Costa Brava, Marta
Felip, i el president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret, Josep Maria Molist.

LA DATA

30.06.17seràla data en què les tres administracions i la Mesa Empresarial de Turisme signaran un
conveni per a Lloret.
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El pla s'allargarà entre aquest 2017 i el 2019

ACN Barcelona.-El Govern ha autoritzat aquest dimarts atorgar una subvenció d'1,5 milions
d'euros a l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva), que ha de permetre executar una part de les
actuacions previstes en el Pla operatiu de renovació d'aquesta destinació turística durant el
període 2017-2019. El 31 de març del 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la
Conselleria d'Empresa i Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de
Turisme de Lloret de Mar per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de
Catalunya al municipi de Lloret de Mar. El Govern va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el
Pla operatiu com a instrument de desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de
Catalunya 2013-2016.
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El Govern ha autoritzat atorgar una subvenció d'1,5 milions d'euros a l'Ajuntament de Lloret de
Mar, que ha de permetre executar una part de les actuacions previstes en el Pla operatiu de
renovació d'aquesta destinació turística en el període 2017-2019.

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Empresa i
Coneixement, l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar,
per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de
Lloret de Mar.

El Govern de la Generalitat va acordar el 6 d'octubre de 2015 reconèixer el Pla operatiu com a
instrument de desplegament territorial i d'implantació del Pla estratègic de Catalunya 2013-2016.
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