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nn FIGUERES.  El turisme català i espanyol ha substituït les 
«poques anul·lacions» de reserves que s’han produït per 
part de ciutadans francesos arran de la recomanació de 
l’Elisi de no venir a Espanya, i en particular, a Catalunya. n

El turisme refà les «poques anul·lacions»
tURISmEY

Covid alt: caiguda dels valors turístics  

El fort rebot de les borses ame-
ricanes de divendres passat va 
salvar de certa manera la caigu-
da setmanal de l’Ibex35 amb els 
valors lligats al turisme com a 
protagonista. Tots els sectors lli-
gats al turisme de la borsa espa-
nyola van acabar en pèrdues la 
setmana passada, fet que va por-
tar a l’Ibex a caure el dijous, el 
pitjor dia de la setmana, fins als 
8.600 punts, confirmant la pèr-
dua dels 9.000 punts de principi 
de mes.

L’important rebot de divendres 
a causa dels nous màxims histò-
rics a les borses americanes dó-
na esperances que aquesta pu-
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OPINIÓ

gui continuar les alces a l’Ibex si 
altres valors agafen el relleu als 
valors turístics, que ho poden se-
guir passant malament en funció 
de les noves notícies sobre la co-
vid-19 i les restriccions d’alguns 
països per viatjar a Espanya.

Espanya ha tornat a risc ex-
trem de transmissió de la co-
vid-19 (per sobre dels 250 casos) 
al pujar la incidència mitjana na-
cional a 252,1 contagis, una xi-
fra que entre els joves de 20 a 29 
anys s’ha tornat a disparar fins 
als 814. Això ha portat al Govern 
francès a desaconsellar als seus 
ciutadans que reservin vacan-
ces a Espanya i Portugal i estudia 
aplicar mesures de restricció als 
viatges. «Els que encara no han 
reservat, evitin Portugal i Espa-
nya en els seus destins», va dir 
a la televisió el secretari d’Estat 
d’Afers Europeus, Clément Be-
aune: «És un consell de prudèn-
cia, una recomanació a la qual 

insisteixo. És millor quedar-se 
a França o anar a un altre país». 
Per la seva part, Regne Unit obli-
ga qualsevol persona que torni 
d’Europa a guardar una quaran-
tena de 10 dies i a fer una prova 
en origen i almenys dos PCR un 
cop han tornat. Aquestes regles 
s’apliquen també a les persones 
completament immunitzades 
amb dues dosis de vacuna, enca-
ra que pot revisar-se en les pròxi-
mes setmanes. El confinament 
a la tornada i el fet que cada PCR 
pot rondar els 200 euros, pot fer 
desistir molt turista anglès de ve-
nir a Espanya de vacances.  n
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La demarcació gironina del 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC) va presentar la 
setmana passada l’activitat de 
construcció i rehabilitació de la 
província de Girona relativa al 
primer semestre de 2021. Un es-
tudi, aquest, que s’ha fet a partir 
del visat dels projectes d’execu-
ció d’obra, obligatoris per a poder 
iniciar obres de nova planta o de 
gran rehabilitació.

 Entre altres conclusions, el tre-
ball posa de manifest el rellevant 
ús comercial de les obres que 
s’engeguen a l’Alt Empordà, on 
hi ha més de 8.000 metres qua-
drats destinats en aquest àmbit. 
D’altra banda, i amb relació als 
usos, el no-habitatge segueix pa-
tint una desacceleració, en me-
nor mesura, ja que només els usos 
sanitaris i d’oficines han presen-
tat un augment en aquest sentit. 
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L’Alt Empordà, territori de 
superfície visada comercial

HABItAtGE. estudi del  COl·leGi d’ARQuiteCtes de CAtAluNYAY

la construcció a les comarques de 
Girona ha experimentat un lleu-
ger augment en relació amb el 
mateix període de l’any passat, i 
s’ha passat en uns nivells compa-
rables al 2019. Des d’una perspec-
tiva global, els visats del primer 
mig any del 2021 a la demarcació 
corresponen a una superfície de 
293.000 m2, un 16,2% més que en 
el primer semestre de 2020. n

acnSUPERFÍCIE.  A la comarca hi ha més de 8.000 m2 d’àmbit comercial

Així, durant el primer semestre 
de 2021 s’han visat 49.664 metres 
quadrats, un 31,8% menys que 
el 2020, tot i que si ho comparem 
amb el 2019, la diferència és d’un 
47% menys. Per comarques, l’Alt 
Empordà (158%) i el Pla de l’Es-
tany (279%) són les que tenen un 
valor percentual més alt.

D’altra banda, i en termes ge-
nerals, l’activitat en el sector de 

Y FORmAcIÓ

Figueres potencia la formació en tic
nn L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres va 
organitzar la setmana passada diverses càpsules de coneixement 
TIC per a empreses, totes en format en línia: Hubspot (5 de juliol); 
Treballar al Núvol (6 de juliol); E-mail Màrqueting (7 de juliol) i 
Slack (8 de juliol). n
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Els membres del Cercle Eu-
ram van conèixer el dilluns de la 
setmana anterior les propostes 
del nou Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) que 
es portarà al ple municipal el 26 
de juliol per a la seva aprovació 
inicial. En aquest sentit, un dels 
aspectes que va generar més in-
terès van ser les propostes que 
preveu el nou POUM per a les 
infraestructures ferroviàries. 
Concretament, el POUM propo-
sarà, de manera provisional, el 
soterrament del traçat actual de 
la via del tren al seu pas per Fi-
gueres, amb una inversió molt 
menor, d'uns 15 milions d'eu-
ros —l’opció plantejada pel Mi-
nisteri de Transports té un cost 
d’entre 60 i 70 milions—, que re-
soldria la ferida oberta que re-
presenten les vies del tren i els 
passos a nivell. «No ens podem 
permetre els passos a nivell. Ens 
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parteixen la ciutat, no ens per-
meten créixer com volem i, a 
més, generen problemes de se-
gurat. El soterrament és vital», 
va dir l’alcaldessa de Figueres, 
Agnès Lladó, present a la reunió. 

Durant la presentació, el direc-
tor d’Urbanisme, Camil Cofàn, 
va recordar que el POUM vigent 
és del 1983 i que en aquests gai-
rebé 40 anys s’hi han fet 92 mo-
dificacions, 66 plans especials i 
11 plans parcials urbanístics. «Si 
no hagués estat ben fet, no hau-
ria durat fins ara», va dir. 

A ltres punts de l’exposició 
van tocar les anelles viàries, un 
nou accés des de l’AP-2 a la zo-
na del Castell, els condicionants 
d’inundabilitat o el potencial 
creixement poblacional.  n

Figueres presenta les 
propostes del nou POUM als 
membres del cercle Euram

URBANISmE. tAMBÉ es VA PARlAR de les ANelles ViÀRiesY

TROBADA. Reunió entre l’Ajuntament de Figueres i el Cercle Euram HORa nOVa

«NO eNs POdeM PeRMetRe 
els PAssOs A NiVell. el 
sOteRRAMeNt És VitAl»

AGNÈS LLADÓY


