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Vuit càmpings gironins,
premiats pel turisme europeu

Pimec Girona
homenatja els
socis amb més
antiguitat

a Els establiments reben prop de la meitat dels guardons Top Camping, atorgats a vint càmpings
de l’Estat en una fira que se celebra a Holanda a Són uns dels premis més importants d’Europa

GIRONA

Inverteixen
45,5 milions
en tres anys

U. Comas
GIRONA

Vuit càmpings gironins
han rebut gairebé la meitat de la vintena de premis
atorgats a establiments
d’aquest tipus de l’Estat
espanyol en la fira Vakantiebeurs, que se celebra
aquestes dies a Utrecht.
Els premis Top Camping
–que substitueixen els
Best Camping– es consideren dels més importants d’Europa i es basen
en l’opinió dels inspectors
i clients dels països d’origen. Els premis suposen
la qualificació de cinc estrelles –la màxima puntuació– als càmpings que
disposen de les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. Són
entregats pel Club d’Automobilistes ANWB, una associació holandesa amb
4,3 milions de socis.
Els càmpings gironins
premiats són: Les Medes,
de l’Estartit; La Ballena
Alegre, Àmfora, Las Dunas i Aquarius, de Sant Pere Pescador; el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí; Laguna, de Castelló

—————————————————————————————————

Els càmpings de les comarques gironines continuen impulsant inversions de gran
relleu per mantenir al dia les
instal·lacions d’acord amb
la demanda dels clients. Així,
en els darrers tres anys, han
invertit 45,5 milions d’euros
per consolidar-se com a
grans parcs de vacances i
com a oferta turística capdavantera. El sector genera vuit
milions de pernoctacions
l’any i és un dels que creen
més ocupació a l’estiu, amb
uns 6.500 treballadors, un
registre que s’ha incrementat
en els darrers anys.
Foto de grup dels representants dels càmpings gironins premiats a Utrecht ■ EL PUNT AVUI

La frase
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“Els guardons, que
són la ‘Guia Michelin’
dels càmpings, són
essencials per atraure
més holandesos”
Miquel Gotanegra
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
CÀMPINGS DE GIRONA

d’Empúries, i Mas Sant
-Josep, de Santa Cristina
d’Aro. A més dels càmpings gironins, se n’han
premiat 169 més procedents d’altres territoris
europeus.
Pel president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra,
“amb aquests premis, gai-

rebé una quarta part de
les places de càmping gironines han rebut la màxima distinció”. En aquest
sentit, Gotanegra entén
que entre les claus de l’èxit
hi ha l’aposta per la qualitat: “El que ens diferencia
és la millora contínua de
les nostres instal·lacions.”
“Els guardons, que són la

Guia Michelin dels càmpings, són essencials per
atraure més turistes holandesos”, hi afegeix. De fet, la
majoria dels clients dels
càmpings gironins són estrangers, sobretot holandesos i alemanys. El reconeixement queda recollit
en la guia que edita ANWB i
que és un referent. ■

Redacció

Pimec Girona ha celebrat
un acte de reconeixement
per retre homenatge a les
empreses del territori que
fa més anys que estan associades a la patronal.
Aquesta és una iniciativa
més de les que desenvolupa Pimec Girona per donar valor a l’associacionisme i facilitar la coneixença
i comunicació entre els
empresaris. Les empreses
que hi han participat són
Burés Profesional; Bicicletas Esteve; Transports
Porqueres; Associació Gironina
d’Empresàries;
TMComas; Ambisist Productes de Neteja; Girona
Centre Eix Comercial; Industrias Cerámicas Brancós; Fibran; Carrocerías
Ayats, i Félix Ribera e Hijos.
El president de Pimec
Girona, Pere Cornellà, va
donar les gràcies als empresaris per la seva fidelitat, confiança i suport. ■

Nou projecte
per a nens
amb altes
capacitats
N.A.
SANT GREGORI

La biblioteca Rahola va
rebre 389.200 usuaris
a Avui celebra el

segon aniversari de la
seu actual i el 2018
farà 170 anys

X.C.
GIRONA

La biblioteca Carles Rahola, que avui celebra el segon aniversari del seu emplaçament actual, va rebre l’any passat 389.200
usuaris, una xifra que representa un increment de
19.000 persones (5%) respecte a l’any anterior.
L’any vinent, la biblioteca
celebrarà el seu 170è aniversari com a equipament
cultural de la ciutat: va
néixer el 1848 a l’Institut

Vell del carrer de la Força, i
el 1951 es va traslladar a
l’antic hospici, reconvertit
en la Casa de Cultura.
La biblioteca, dirigida
per Lourdes Reyes, va rebre més visitants el 2016
segurament perquè s’hi
van fer més activitats i per
l’ampliació de l’horari
d’obertura a 60 hores setmanals: de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h.
L’any passat, la biblioteca va presentar 157.525
documents, la qual cosa
significa un descens de
poc més del 3%, “similar al
que hi ha en la majoria de
biblioteques públiques i
que afecta sobretot algunes àrees dels llibres de coneixement, en contraposi-

ció amb el préstec de llibres de ficció, que continua augmentant”.
Durant el 2016, la biblioteca Rahola ha realitzat 1.500 activitats, a les
quals han assistit 36.000
persones. S’hi van fer 320
visites escolars per a uns
4.000 nens i 50 visites per
a adults, amb uns 850 participants. Cada mes s’han
organitzat 25 cursos d’informàtica amb més de 200
usuaris mensuals.
A les xarxes socials, la
biblioteca té vora 2.600 seguidors a Youtube, 1.500
usuaris a Instagram i un
actiu canal de Youtube.
El novembre passat, la
biblioteca Carles Rahola
va rebre un accèssit del

La biblioteca, en una imatge d’arxiu ■ MANEL LLADÓ

premi Teresa Rovira de la
Generalitat a la innovació
en les biblioteques, per la
seva proposta Som jocs.
La biblioteca Carles Rahola ha organitzat fins al 3
de febrer una exposició al

seu vestíbul per celebrar el
segon aniversari, en la
qual els visitants podran
conèixer més dades sobre
l’equipament i fer-se una
fotografia en el photocall
muntat per a l’ocasió. ■

La Fundació d’Ajuda a
Nens i Joves amb Altes Capacitats (Fanjac) presentarà demà, a l’espai La Pineda de Sant Gregori, el
projecte extracurricular
que es durà a terme aquest
curs en col·laboració amb
la UdG per a aquesta mainada i que en aquesta edició girarà al voltant de la
màgia. Participaran en
aquest projecte dos-cents
alumnes des de primer de
primària fins a batxillerat
d’arreu de les comarques
gironines i també de Barcelona i Lleida. En l’acte de
demà, al qual és previst que
assisteixin quatre-centes
persones entre alumnes i
les seves famílies, es presentaran les activitats i els
professionals implicats en
el projecte i el director general del Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona, el
doctor Jordi Camí, oferirà
la conferència El cervell illusionista. ■

