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OPINIÓ

l 2014 vaig escriure un
article referent a un
nou punt d’informació
turística, a l’estació del
TAV, que deia literalment que “s’afegeix als que ja hi ha a l’estació del
tren convencional i al Teatre Museu Dalí, a banda de l’Oficina Central que, de moment, tenim situada a la plaça del Sol de la nostra
ciutat.”
En aquell moment, en un estratègic eix de la ciutat com l’estació
de l’AVE només comptàvem amb
un mòdul d’informació estàtica,
molt limitat per aquesta veritable
autopista d’entrada de turistes. I
és que, segons les darreres dades
que vàrem presentar en l’estudi
d’impacte econòmic de l’AVE, el
trajecte entre Figueres i Barcelona en el darrer any ha transportat
més de 300.000 viatgers i ha aportat més de 5.000.000 d’euros al
PIB de Figueres i comarca.
Aquest any 2016 tornem a parlar d’Oficines de Turisme, en
aquest cas per la inauguració de la
nova seu central des de la plaça del
Sol a la Casa Empordà. Deia el
2014 que “El servei que hem de donar als turistes que decideixen venir a conèixer la nostra ciutat i el
seu entorn ha de ser de qualitat,
d’excel·lència. Els hem d’atendre
de forma exquisida i donar-los tota
la informació que ens demanin, i
la que desconeguin. La nostra xarxa d’oficines de Turisme ha de ser
l’aparador de Figueres i de l’Empordà, el punt de trobada per a tot
aquell que estigui a la recerca dels
punts d’interès turístics més importants de la comarca. En defini-

E

tiva, una aposta estratègica que estem treballant, potenciada durant
l’estiu, i que a mig termini acabarem de consolidar amb el trasllat
de l’oficina central de Turisme de
Figueres a la Casa Empordà.”
“Des d’un bon principi, quan vàrem decidir el seu trasllat, vàrem
apostar per situar-la com a pol d’atracció principal de la Casa Empordà i estem convençuts que amb
la resta de serveis que s’oferiran,
convertiran l’Antic Escorxador en
un punt de pelegrinatge per a bona
part dels turistes que s’apropen
fins a la ciutat. I, per què no dir-ho
també, per a tots aquells figuerencs i figuerenques, empordaneses i empordanesos, que s’hi atansaran per gaudir i/o sol·licitar d’alguns dels serveis que posarem en
marxa.”
“Per a altres ciutats, les oficines
de Turisme són gairebé un servei
‘més’ que s’ofereix de forma rutinària. A Promoció Econòmica, tenim clar que la nostra xarxa d’oficines d’informació turística va
anar i ha d’anar encara molt més
enllà. Estem davant d’un dels eixos principals de la nostra estratègia dins aquest departament perquè, si és important per als nostres
turistes, per a nosaltres és vital.”
“Les oficines de Turisme són la
Recepció de la ciutat. Són, en
molts casos, la primera impressió
que s’enduran de Figueres i de
l’Empordà les persones que ens visiten. Són la Recepció de la ciutat
i, per això, les mimarem i potenciarem.”
Felicitem-nos avui per haver
complert una altra promesa, una
oficina modèlica i atractiva dins un
edifici singular en si mateix. Però
seguim endavant, ara per completar aquest magnífic equipament
que és Casa Empordà, amb projectes de ciutat i comarca que seguiran potenciant els múltiples actius d’aquest “Empordà, tocat pels
déus”.

AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM
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OFICINES DE
TURISME,
LA RECEPCIÓ
DE LA CIUTAT

ANUNCI
Aprovada inicialment la proposta de modificació puntual número 6 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Vilamacolum, juntament amb l’estudi ambiental estratègic, de
conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril,
d’avaluació ambiental de plans i programes, se sotmet a informació pública per un termini
de quaranta-cinc dies, a comptar des de l’última publicació d’aquest anunci en el BOP de
Girona, en el DOGC, en el Diari El Punt Avui, en el Setmanari de l’Empordà, tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i web municipal.
Durant aquest termini, qualsevol interessat podrà examinar tot l’expedient a les
dependències municipals situades a la plaça Catalunya, núm. 1, de Vilamacolum, perquè
es formulin les al·legacions que es considerin convenients durant l’horari d’oficines.
Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles
àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic
vigent.
Les àrees afectades són les indicades en el punt 2.7 de la documentació tècnica.
L’Alcalde
Jaume Dalmau i Juanola
Vilamacolum, 9 de juny de 2016

El personal de l’Oficina de Turisme, amb les autoritats, en la inauguració de la Casa Empordà. BORJA BALSERA

La taxa turística ha permès
obrir la Casa Empordà
® El nou equipament vol esdevenir un aparador dels productes del territori
FIGUERES | MAIRENA RIVAS

La recuperació de l’antic Escorxador de Figueres com a Oficina
de Turisme Casa Empordà ha estat possible gràcies al Pla de Foment Territorial que la Direcció
General de Turisme ha atorgat a
l’Ajuntament de Figueres, un pla
que es finança a través dels ingressos generats per l’Impost sobre les Estades en Establiments
Turístics. El 2 de juliol, la ciutat va
celebrar la inauguració d’aquest
nou equipament, en un acte presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. El conseller va dir que, en l’àmbit de turisme, cal fer una aposta per l’excel·lència. “Ens interessa que vinguin turistes, però no a qualsevol
preu. Ens interessa la qualitat. Volem que la gent s’hi estigui, aquí;
que tasti i que tingui experiències”, va afirmar Baiget.
La celebració va comptar amb
tot el glamur d’una inauguració
“clàssica”, com la va definir l’alcaldessa, Marta Felip. Als assistents –la nau central estava plena
de gom a gom– se’ls va servir una
degustació de productes de l’Empordà, i a l’entrada de la Casa Empordà es van dinamitzar activitats

Deu anys De la seu del
Col·legi d’Arquitectes
de l’Alt Empordà
® La Delegació de l’Alt Empordà del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) ha celebrat els deu anys de la
inauguració de la nova seu situada a
la plaça de l’Església de Figueres. En
el decurs de l’acte, s’han presentat
les exposicions Mostra fotogràfica de
la Delegació de l’Alt Empordà del
COAC (2000-2016) i Premis
d’Arquitectura de les Comarques de
Girona 2016, que estan instal·lades a
l’edifici aquests dies.

Un 60% d’ocupació, la primera quinzena de juliol



La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona destaca que durant la segona quinzena de juliol hi haurà més ocupació que la primera, com a tendència normal dels últims anys. En aquest sentit, s’assenyala
que durant la primera quinzena de juliol la previsió d’ocupació del litoral gironí és del 60% a l’Alt Empordà, del 74,5% a la Costa Brava Centre i del 66% a
la Costa Brava Sud. Durant la segona quinzena de juliol, l’ocupació hotelera
de les zones costaneres es preveu que sigui del 70% a l’Alt Empordà, del
82% a la Costa Brava Centre i del 73% a la Costa Brava Sud. Quant a la contractació de l’establiment, el 68% dels allotjaments turístics enquestats responen que el client contracta la seva estada de forma directa (telèfon, pàgina web, fax, etc.), respecte a un 32% que ho fa a través d’operadors turístics.
La mitjana d’estades per persona i nit al juliol és de 2 i 3 dies. FIGUERES | REDACCIÓ

pensades per als més menuts, i
també visites guiades als itineraris turístics de la ciutat.
De fet, la Casa Empordà ha
d’esdevenir, a part d’un centre
d’informació turística, un aparador dels productes propis del territori, als quals es va referir el president del Consell Comarcal, Ferran Roquer: “Els vins de la DO
Empordà, l’oli de la DOP, la poma
de Girona, la ceba de Figueres, la
gamba de Palamós, els brunyols,
el recuit i l’arròs de Pals.”
Marta Felip va voler destacar el

plantejament estratègic urbà de
la Casa Empordà: “S’ha fet pensant a deslocalitzar l’entorn del
Museu Dalí, per tal de potenciar
altres punts d’interès de Figueres,
com ara el carrer dels genis, el carrer Monturiol, on van néixer, a
part de Narcís Monturiol, Salvador Dalí i Carles Fages de Climent, i on va viure Alexandre
Deulofeu.” La Casa Empordà es
troba a l’antic escorxador i conserva l’estil modernista de la seva
construcció, el 1902, per l’arquitecte Josep Azemar.
BORJA BALSERA

