
A menys d’una setmana de la
posada en funcionament del tren
d’alta velocitat que uneix Barcelo-
na amb Girona i Figueres, inau-
gurat el passat 8 de gener, el mu-
nicipi altempordanès ja ha notat
un increment de clients i turistes
a la localitat, procedents princi-
palment de la capital catalana. 

Els carrers de la localitat pre-
sentaven ahir una aspecte molt
més animat de l’habitual. Coinci-
dint amb el primer cap de setma-
na de la campanya de rebaixes
d’hivern i la novetat de poder viat-
jar amb el TAV, molts turistes, so-
bretot procedents de Barcelona,
van aprofitar la jornada per acos-
tar-se a Figueres a conèixer la ciu-
tat i a realitzar algunes compres
aprofitant els descomptes econò-
mics. 

«Molta gent s’ha apropat fins a
Figueres per curiositat, aprofitant
que amb el TAV ja no té 2 hores de
camí i que l’oferta dels comerços
i del sector de la restauració és de
qualitat i més econòmic que a
Barcelona», va explicar a Diari de
Girona el regidor de comerç i tu-
risme de Figueres, Manel Toro.
«Esperem que a partir d’ara, aques-
ta curiositat per visitar l’Alt Em-
pordà es converteixi en una cons-
tant» afegia el regidor, valorant
positivament l’arribada del tren
d’alta velocitat al municipi tant
pel sector del comerç com pel
sector turístic. 

D’altra banda, el d’ahir va ser
l’últim diumenge en el qual els co-
merços figuerencs van poder  obrir
fins a Setmana Santa, emparats per
l’excepcionalitat turística aprova-
da el mes de juny passat, que els
permet mantenir els comerços
oberts els diumenges i els dies
festius. Una iniciativa a la qual es
van adherir només un 10% dels co-

merços –una trentena d’establi-
ments dels més de 300 que té la lo-
calitat– la majoria franquícies i
grans cadenes.  

Més visitants que clients
L’arribada del TAV a Girona, aquest
passat cap de setmana, amb prou
feines es va notar en els comerços
de la ciutat. Les principals fran-
quícies del sector tèxtil, que ofe-
reixen descomptes d’entre el 20 i el
50%, van destacar que, no només
no s’ha notat un increment de
compradors, sinó que a més, el ni-
vell de vendes ha estat inferior a les
anteriors campanyes de rebaixes.
«No hem notat més gent que vin-
gués de Barcelona o altres llocs

d’Espanya. En canvi hem tingut
molts clients francesos» va desta-
car una dependenta d’una cone-
guda cadena de roba. «Els nostres
compradors són gent de Girona i
dels voltants i ho sabem perquè te-
nim targetes de socis i ho poden

comprovar» va explicar l’encarre-
gada d’un altre establiment ubicat
a la zona comercial de la ciutat. No-
més un dels comerços va poder
confirmar la presència de visi-
tants de Barcelona arribats amb
l’alta velocitat. «Un grup de jubilats
ens va comentar que, aprofitant el
40% de descompte, van voler es-
trenar el TAV i visitar la ciutat» va
remarcar una de les joves encar-
regades de la botiga. 

Tampoc els viatgers procedents
de Barcelona amb el Tren d’Alta
Velocitat del migdia van manifes-
tar cap intenció de consumir en els
comerços de la capital gironina. La
majoria eren originaris de la pro-
víncia de Girona, però la resta van

acudir ahir a la ciutat per visitar la
parella, la família o per visitar la
ciutat, però no per consumir en les
rebaixes.

«He vingut per visitar la meva
família que viu aquí i en principi no
aniré de rebaixes» va explicar la Ro-
sario. Com la Roser, que va re-
marcar que l’objectiu del viatge era
únicament estrenar el TAV. Tam-
poc en Josep de Granollers arri-
bava amb la intenció de comprar
en els establiments gironins. «Hem
vingut a dinar i a conèixer la ciu-
tat, però no tenim cap intenció d’a-
nar de botigues ni de rebaixes» va
remarcar acompanyat dels seus
fills, il·lusionats per haver pogut es-
trenar el tren. 
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El TAV porta nous visitants barcelonins a
Figueres durant la campanya de rebaixes

Els comerços gironins no noten un increment de visitants de fora la província i destaquen una disminució de vendes

L’arribada del TAV a Girona no ha suposat un increment en les vendes dels comerços gironins. 

ANIOL RESCLOSA

L’arribada del TAV a Girona no
suposa el primer cap de
setmana de rebaixes un
increment en les vendes

A Figueres, porta nous
visitants que aprofiten el
viatge per conèixer la ciutat i
comprar en les rebaixes 

Des de l’inici de les rebaixes el
passat dilluns dia 7, l’afluència de vi-
sitants i compradors al Centre Co-
mercial Espai Gironès de Salt, ha es-
tat constant i lleugerament superior
a l’any anterior en les mateixes da-
tes. Només aquest últim cap de set-
mana més de 110.000 persones
van acudir a l’espai per realitzar les
seves compres en els diferents esta-
bliments, sobretot del sector de la
moda, que ofereixen descomptes
econòmics d’entre el 20% i el 55%.
El seu portaveu, Pau Jordà, que va
valorar molt positivament aquesta
última campanya de rebaixes, va
destacar que enguany, respecte a
anteriors campanyes, s’ha notat l’in-
crement de compradors francesos
que acudeixen a la localitat única-
ment per comprar i aprofitar els des-
comptes.R.A. GIRONA



NOUS COMPRADORS

El turisme francès
aterra als centres
comercials gironins
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COMARQUES

Celrà es convertirà el proper 18
de gener en l’escenari d’un acte de
suport als ajuntaments denun-
ciats per aprovar mocions en favor
de la sobirania de Catalunya. Així
ho va anunciar ahir l’alcalde del
municipi, Dani Cornellà (CUP),
qui va qualificar l’actuació com a
«ofensiva de l'Estat contra Cata-

lunya».
El municipi de Celrà va ser el

primer consistori denunciat per
l'Estat a finals d’any per haver-se
declarat territori català lliure i so-
birà a través d'una moció que va
aprovar el ple el passat 18 de se-
tembre. Després d'aquest muni-
cipi, altres pobles dels 186 decla-
rats  sobirans com Espinelves
(Osona), també van rebre de-
núncies de l’Estat.

L'acte es farà divendres 18 de ge-
ner a l'Ateneu del poble a les set de
la tarda i estan previstes les inter-
vencions del diputat Quim Arru-
fat (CUP), Roger Torrent (ERC) i

Marc Vidal (ICV), així com també
la presència de membres de l'As-
sociació de Municipis per la In-
dependència (AMI) o l'Assem-
blea Nacional de Catalunya (ANC).

Segons va explicar Cornellà, ja
s’han recollit més de 4.100 signa-
tures de suport que volen entregar
també davant els jutjats. El di-
lluns 21 de gener, l'alcalde haurà

de lliurar la documentació sol·li-
citada per l'advocada de l'Estat al
Palau de Justícia. 

L'Ajuntament de Celrà, governat
per la CUP i Celrà, va ser un dels
ajuntaments que van decidir
 treballar tant el dia de la Hispani-
tat com el passat 6 de desembre,
dia de la Constitució, i dels quals
onegen únicament al seu ajunta-
ment l’estelada i la senyera cata-
lana.  
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El municipi gironí va ser el
primer denunciat per l’Estat
per haver-se declarat
territori català lliure i sobirà



Celrà donarà suport als
pobles denunciats per
declarar-se sobirans

L’alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i el tinent d’alcalde, Gerard Fernández.

ACN

de suport al consistori de Celrà
L’Ajuntament del municipi gironí ha
recollit més de 4.100 signatures de
suport a la moció de sobirania del
poble, que volen entregar davant
dels jutjats de Girona. 

4.100 SIGNATURES
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