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COMARQUES 

Pinten bastos. Les pernocta-
cions hoteleres es van desplomar
a les comarques de Girona un
, al març, respecte al mateix
mes de l’any passat. Si bé és cert
que el març de  hi va haver les
vacances de Setmana Santa i que
aquest any s’han celebrat a l’abril,
la magnitud del descens és tal
que ni aquest fet pot servir per
tranquil·litzar els hotelers. Valgui
com exemple que la mitjana del
descens en pernoctacions a l’estat
espanyol en aquest mateix mes ha
sigut únicament del ,, i ja
aquesta xifra es considera en al-
guns sectors negativa tot i l’es-
mentat factor Setmana Santa.

El març de  els hotels giro-
nins  van aconseguir . per-
noctacions, la majoria de les quals
(.) realitzades per clients es-
panyols, i la resta (.) per es-

trangers. El març d’aquest any, en
canvi, s’han perdut més de .
pernoctacions, ja que es va arribar
únicament a les ., segons les
dades donades a conèixer ahir
per l’Institut Nacional d’Estadísti-
ca. El crack més important ha vin-
gut per part dels clients espanyols,
les pernoctacions dels quals s’han
reduït fins a quasi la meitat:
.. Les pernoctacions d’es-
trangers, per la seva banda, han si-
gut ..

Pel que fa a la xifra total de
clients, els hotels gironins van te-
nir aquest març . hostes,
pels . de març de .

I amb els preus a la baixa
Si els primers mesos reflecteixen el
que serà la temporada estiuenca,
molt malament pinten les coses
pel sector hoteler. I pitjor encara si
es té en compte que –també se-

gons l’INE– els preus dels hotels
han baixat a Catalunya un , el
darr any. O sigui que no nomnés
hi ha menys clients, sinó que els
que hi ha paguen menys. 

Pel que fa al total de l’Estat, la
crisi continua danyant al sector tu-
rístic. Les pernoctacions en hotels
espanyols van disminuir el ,
el març, malgrat una reducció del
, en els preus, i acumulen una
caiguda del  en el primer tri-
mestre de , segons les dades
de l'INE. 

Durant març, el volum de per-
noctacions en establiments hote-
lers va retrocedir fins als , mi-
lions, degut al descens tant de les
realitzades per espanyols, que van
baixar un ,, com de les efec-
tuades per estrangers, amb una
taxa interanual negativa del ,.
D'aquesta forma, el volum de per-
noctacions hoteleres es retrotreu

al nivell de , com va apuntar
recentment l'Aliança per a l'ex-
cel·lència turística Exceltur, men-
tre que l'ocupació, que es va situ-
ar en el ,, suposa un dels ín-
dexs més baixos de l'última dèca-
da.

L'INE va assenyalar que ja que
aquest any la Setmana Santa s'ha
celebrat l'abril i l'any passat el
març, convé esperar a conèixer les
dades de la conjuntura turística
d'abril per analitzar conjuntament
els dos mesos. 

Durant el tercer mes de l'any,
l'estada mitjana va augmentar un
, respecte a igual mes de l'e-
xercici passat, situant-se en ,
pernoctacions per viatger. 

D'altra banda, els ingressos per-
cebuts per habitació ocupada van
experimentar un descens del ,
el març, taxa inferior en , punts
a la registrada fa un any.
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Les pernoctacions als hotels gironins
es desplomen un 45,5 per cent al març

La mitjana de descens a tot l’Estat ha sigut del 18,9% malgrat la rebaixa de preus hotelers�

Ryanair tancarà la seva base de
Düsseldorf si persisteixen les res-
triccions de les seves operacions a
causa d'una decisió tribunal de
bloquejar els enlairaments i ater-
ratges dels vols per una sentència
del jutjat de Munster.  La low cost
irlandesa ja ha deixat d'acceptar re-
serves en tots els vols afectats pel
canvi en l'horari d'operacions de
l'aeroport. Düsseldorf és una de les
destinacions a les que es pot volar
des de Girona.

La companyia aèria revisarà la
decisió del tribunal amb l'aeroport
i els seus advocats, però ha con-
firmat que la base es tancarà si la
decisió del tribunal de restringir les
hores d'operacions no és revoca-
da abans del  d'abril. Ryanair
compta actualment amb sis avions
en aquesta base.
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Ryanair deixarà
Düsseldorf
perquè no està 
d’acord amb una 
decisió judicial

Un home de  anys i veí de Ba-
nyoles va ser trobat ahir mort a una
zona d’hortes propera als pisos Ca-
naleta. Josep Cases Joanals acos-
tumava a passejar per la zona so-
vint i de fet ahir se li va trobar fins
i tot un entrepà. Un pagès va tro-
bar el cos a tocar de les nou del
matí i Policia Municipal i Mossos
d’Esquadra es van encaminar cap
al lloc per esclarir si es tractava
d’un cas d’agressió. El cos, però, no
presentava signes de violència i o
bé l’home va patir un atac i va cau-
re, o bé va caure i va quedar esta-
bornit. El cap li va quedar dins una

séquia que mena l’aigua fins als
camps de conreu. D’altra banda di-
mecres, a Cornellà del Terri, els
mossos van trobar mort a casa
seva un membre de la brigada
municipal.
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Troben un home mort per
accident en una sèquia d’una
zona d’hortes de Banyoles

Un veí va trobar el cos a un hort. 

JOAN COMALAT

Un veí de Cassà de la Selva va
mantenir la matinada d’ahir en si-
tuació d’escac els cossos policials,
que finalment no van poder evitar
el pitjor desenllaç. L’home, de 
anys, va treure’s la vida d’un tret
després de mantenir-se atrinxerat
dins casa seva durant dues hores.
La seva esposa li havia demanat el

divorci. La família residia al veïnat
de Matamala. 

La discussió familiar va co-
mençar  dimecres a la tarda quan
la dona li va comunicar la decisió
de separar-se. Segons fonts poli-
cials, no era la primera vegada

que ho deia i l’home va reaccionar
com sempre, amenaçant de treu-
re’s la vida. Cap a la una de la ma-
tinada, després d’un enfronta-
ment violent, la mare i el fill de la
parella, major d’edat, van sortir de
la casa i van alertar la policia. Al-
tres fonts apunten que l’home els
va fer sortir de l’habitatge.  

La mediació dels Mossos i la po-
licia local no va aconseguir que
l’home deposés la seva actitud, ni
tampoc l’escopeta. Finalment, cap
a la una de la matinada d’ahir, el
Grup Especial d’Intervenció (GEI)
de mossos va accedir a l’habitatge
amb la intenció de desarmar l’ho-
me, però ja se’l van trobar mort
d’un tret. 

EFE/DdG

Un home s’atrinxera a casa després
d’una disputa familiar i es treu la vida

La dona li havia demanat
el divorci i va fer-la fora del
domicili amb el fill d’ambdós i
es va disparar

�

La família vivia a Matamala. 
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