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Comarques Local

n L'Ajuntament de Banyoles co-
mença avui dilluns les obres de re-
novació total del sanejament al 
carrer Llibertat. Aquestes obres es 
faran en tres fases i s'acabaran el 
mesde juliol. Durant sis mesos la 
mobilitat pel centre de la ciutat es 
veurà molt afectada i per això 
l'Ajuntament posarà en marxa di-
ferents mesures per facilitar el dia 
a dia dels ciutadans, com ara l'ha-
bilitació d'un aparcament exclu-
siu per als veïns i que es farà en un 
solar privat que hi ha al carrer Jo-
sep M. Bohigas, davant del Casal 
Cívic. 

Els treballs afectaran des d’avui 
els carrers Servites i Canat i poste-
riorment continuaran amb les al-
tres dues fases, que són dels car-
rers Canat fins a Rotes i Rotes fins 
al Camí de l'Horta. El projecte pre-
veu la construcció de nous 
col·lectors de desguàs i saneja-
ment així com fer les noves esco-
meses dels habitatges. També es 
renovarà la xarxa d'aigua potable 

i el soterrament de la xarxa elèc-
trica. Les obres estan pressupos-
tades per 444.785 euros i estan fi-
nançades pel Pla Únic d'Obres i 
Serveis Generalitat de Catalunya 
i per fons propis de l'Ajuntament. 

Donat que el carrer Llibertat és 
la via més transitada de la ciutat, 
es preveu que aquestes obres tin-

dran una gran afectació a l'hora de 
desplaçar-se amb vehicle per la 
ciutat, deixant com a alternativa 
circular pels carrers Sant Martirià, 
Sardana i Mn. Lluís Constans. 
L'Ajuntament ha previst desviar el 
trànsit de camions per la variant 
de la c-66, entre altres canvis en 
les parades d’autobús.

u Els treballs a la via més transitada de la ciutat es preveu que s’acabin 
el mes de juliol, cosa que afectarà la mobilitat del centre del municipi

Banyoles inicia les obres 
del carrer Llibertat

PERE DURAN. BANYOLES

El carrer Llibertat de Banyoles. PERE DURAN/NORD MEDIA

La presentació del cicle, a Banyoles. PERE DURAN/NORD MEDIA

n L'arquitectura és l'eix temàtic 
de la tercera edició del cicle de 
conferències Cinc Cèntims de 
Creació Local que es fa tots els di-
marts de febrer a l'Auditori de Ba-
nyoles. El cicle va arrencar amb 
Francesc Figueres de Ameller, 
que va ser arquitecte municipal 
de Banyoles durant 44 anys, au-
tor de la planificació urbana de la 
ciutat, i la segona sessió del cicle 
es dedicarà demà a conèixer la fi-
gura de Jordi Masgrau Boschmo-
nar, que compta amb una impor-
tant quantitat de projectes a les 
comarques gironines i amb obres 
significatives a Banyoles com el 
Club Natació de Banyoles, la clí-

nica Salus Informorum o la fàbri-
ca de Xocolates Torras. 

El cicle continuarà el dimarts 
16 amb Jeroni Moner Codina, en 
actiu encara, i que ha destacat 
tant com a arquitecte com a pai-
satgista: és l'autor, entre d'altres, 
de les instal·lacions olímpiques 
de rem, el Museu Arqueològic o 
la restauració del claustre del Mo-
nestir de Sant Esteve. I el darrer 
dels protagonistes del cicle serà 
Josep Riera Micaló, arquitecte i 
activista cultural que va treballar 
en projectes relacionats amb els 
Jocs Olímpics i també en l’ade-
quació de l’entorn de l’Estany. 
Una visita arquitectònica clourà 
el cicle el 6 de març.

L’arquitectura és l’eix 
del cicle Cinc Cèntims
PERE DURAN. BANYOLES

n La vacunació ha animat l'inte-
rès per tornar a viatjar especial-
ment durant les vacances d'estiu. 
Tot i que el mercat encara està 
«molt paralitzat» des de l'Associ-
ació Corporativa d'Agències de 
Viatges Especialitzades (ACAVE) 
tenen «esperança» que es reacti-
vi i assenyalen que han notat 
aquest interès. Tot i això, el sector 
no confia en un fort increment de 
reserves i dona per fet que el 
client «anirà a última hora». En 
aquest sentit, el president d'ACA-
VE, Martí Sarrate, va recordar que 
el 2020 es va tancar amb una cai-
guda del 90% de la facturació i diu 
que es donaran per satisfets si en 
recuperen un 40% aquest any. Tot 
i això, Sarrate reclama «ajudes di-
rectes», perquè, si no, poden aca-
bar tancant la meitat de les agèn-
cies catalanes.  

«Es parla de Setmana Santa, 
però si jo aconsegueixo vendre 
bitllets per a l'estiu, ja firmo». Són 
les paraules de Jordi Bruset, di-
rector de l'agència Plaimont de 
Girona. Bruset ha constatat que 
és cert que «hi ha més interès» per 
contractar vacances arran de 
l'aparició de les vacunes, però 
«tot està molt parat», ha lamen-
tat. De fet, el director de Plaimont 
coincideix amb el president 
d’ACAVE, Martí Sarrate, que dona 
per fet que no hi haurà gaire an-
telació en la contractació de pa-
quets de viatge aquest 2021. 

Sarrate assenyala que el client 
«té por» per l'evolució de la pan-
dèmia, i la incertesa fa que molta 
gent s’esperi abans de prendre 
una decisió a l’hora de comprar 
els bitllets d'avió i contractar l'ho-
tel en altres parts de món.  

«Confiem que vagin sortint 
bones notícies en aquest àmbit, 
més enllà de la vacunació. Ara per 
ara, el perfil de client és aquell 
que prefereix esperar fins a últi-
ma hora a comprar per culpa de 
la incertesa», assenyala. 

El president d'ACAVE explica 
que primer s'obrirà el turisme na-
cional, posteriorment l'europeu, 
després els Estats Units i en dar-
rer lloc Amèrica Llatina i Àsia. En 
aquest sentit, el director de 
l'agència Plaimont, Jordi Bruset, 
lamenta que es dona la sensació 

que «està prohibit viatjar quan no 
és veritat». Bruset, això sí, ha re-
conegut que hi ha molts països 
que tenen unes demandes deter-
minades en relació amb la covid, 
fet que dificulta al passatger sa-
ber quins requisits complir. 

En aquest sentit, tant Sarrate 
com Bruset confien en els testos 
d'antigens per poder flexibilitzar 
les normes d'entrada i critiquen 
que a les Balears o Canàries es de-
mani una PCR.  

Poden tancar agències 
El president d'ACAVE ha assenya-
lat que el seu és un sector «espe-
cialment colpejat» i ha demanat 
«ajudes directes» al Govern de 
l'Estat per poder pal·liar «el des-
astre» que està suposant la pan-
dèmia de la covid-19. Sarrate va 
recordar que han tancat el 2020 
amb un 90% menys de facturació 
i un 30% de les agències tancades, 
una xifra que es pot incrementar 
fins al 50% si no hi ha ajudes al 
sector.

La vacunació puja l’interès 
per viatjar, però les reserves 
d’estiu «aniran a última hora»
u El sector de les agències es donaria «per satisfet» si aquest any 
facturés un 40% del que es va fer el 2019 i demana ajudes directes 
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Jordi Bruset, director de l’agència Plaimont de Girona. ACN

«Es parla de Setmana 
Santa, però si jo 
aconsegueixo vendre 
bitllets per a l’estiu, ja 
firmo», diu Jordi Bruset


