
oní s’uneix
Les jornades presentades
ahir suposen el tercer
gran bloc de debats sobre
el turisme a la demarcació
després del 1976, any en
què es va celebrar el pri-
mer Debat Costa Brava,
que va posar en relleu els
reptes de futur del sector
turístic al territori. L’any
2004 el Debat Costa Brava
va reblar en moltes de les
conclusions prèvies, però
ara aquests debats s’este-
nen arreu del territori gi-
roní. Per això, l’organitza-
ció destacava ahir que les
jornades tinguessin la col-
laboració del Col·legi d’Ar-
quitectes de Girona i que
tindrà en compte l’esforç
realitzat en els debats an-
teriors i les conclusions
que es van treure en aquell
moment.

Disset integrants
La Taula Gironina de Tu-
risme es va crear fa dos
anys, l’agost del 2017, ar-
ran dels atemptats a Bar-
celona amb l’objectiu d’u-
nir-se arran del qüestiona-
ment del sector. A la pri-
mera reunió van assistir
els representants de cinc
associacions. Actualment
ja la formen disset enti-

tats, entre les quals, a més
de les esmentades ante-
riorment, hi ha la Cambra
de Comerç de Girona, la
FOEG, l’Associació de
Ports Esportius i Turís-
tics, La Caixa, Banc de Sa-
badell, Turisme Actiu, As-
sociació de Parcs Aquà-

tics, l’Aeroport de Girona-
Costa Brava; Camps de
Golf, Estacions Nàuti-
ques, Pitch&Putt; l’Asso-
ciació de Centres Turístics
Subaquàtics de la Costa
Brava i l’Associació Cata-
lana d’Agències de Viatges
(Acave). ■
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L’herència actualitzada
dels debats Costa Brava

Un dels debats Costa Brava, en una imatge del 2004 ■ Q.P.

Representants de
tots els àmbits van
ser a la presentació
de les jornades
■ QUIM PUIG
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Per damunt del tren
L’APUNT ria per cosir una mica més la ciutat, ajudant a resoldre

–en part només– l’esquerda que la infraestructura fer-
roviària crea al sud de la ciutat. Al nord i el centre, el
viaducte –aquell que l’Estat va prometre treure i no ho
ha fet– també és com un esquinç, però la seva eleva-
ció el fa més permeable. Sant Narcís sud necessita
trencar barreres. No és només urbanisme.Jordi Nadal

El darrer pla d’inversions del govern de Girona inclou
la confecció d’un estudi sobre la viabilitat de construir
un pas per a vianants que connecti Sant Narcís sud
amb l’Eixample sud, Mas Gri i Palau, per damunt de la
via del tren. No és un projecte menor, ni segurament
ho seria la inversió per fer-lo, però podria tenir una im-
portant repercussió social –si es fa bé, és clar–. Servi-
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