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El desdoblament i millora de la
C-66 entre Sant Julià de Ramis i Be-
salú era una de les assignatures
pendents del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques
(PTOP) a les comarques de Giro-
na. Un projecte que estava encallat
per la manca de disponibilitat
pressupostària, segons va deta-
llar el conseller Joaquim Nadal en
una entrevista al Diari de Girona
el passat 1 d’agost. L’anunci, ara, de
posar a informació pública l’a-
vantprojecte de construcció i ex-
plotació del tram desencalla una
obra que havia quedat aparcada al
calaix de les obres pendents.

L’obra es divididirà en dues ac-
tuacions diferents. D’una banda es
millorarà el traçat ja desdoblat
entre Sant Julià de Ramis i Ba-
nyoles, així com els enllaços amb
l’AP-2 i l’A-2, mentre que des de la
capital de l’Estany i fins a Besalú el
PTOP ha redactat un projecte que
consisteix en el desdoblament de
l’actual carretera amb un vial en
cada sentit de la circulació.    

Aquest és un projecte que cue-
ja des del 2003 quan la Direcció
General de Carreteres va autorit-
zar la redacció de l’estudi infor-
matiu i d’impacte ambiental. Tres
anys més tard s’aprovava tècnica-
ment aquest estudi i el setembre de
2007 el conseller aprovava la re-
solució definitiva. De la mateixa
manera, entre el 2007 i 2008 al de-
partament s’aporvaven estudis de
trànsit, viabilitat i l’impacte sobre
la mobilitat. 

L’aprovació definitiva d’aquest
estudi de Viabilitat es va produir el
passat 23 de setembre un cop Joa-
quim Nadal va resoldre l’aprovació
definitiva de l’estudi.  I de la ma-
teixa manera, aquest mes s’ha
completat l’avantprojecte de cons-
trucció i explotació i projecte de

traçat. 
El conseller de Política Territo-

rial, Jaquim Nadal, ha manifestat
que la voluntat del Govern és lici-
tar aquesta obra per peatge a l’om-
bra. Un sistema que permet a la
Generalitat de Catalunya cons-
truir una obra sense haver de pa-
gar immediatatament. L’empresa
a la qual se li ha adjudicat l’obra es
converteix en concessionària i as-
sumeix el cost del projecte. Un
cop acabada l’obra d’ampliació,
el Govern es compromet a pagar a
l’empresa un canon anual que va-

ria en funció del nombre de vehi-
cles que hi circulin. Un model de
finançament que, per tant, evita
l’endeutament del Govern auto-
nòmic.

Pendents de l’A-26
A partir de Besalú, la C-66 enlla-
çaria amb l’A-26 que cobreix des
del municpi fins a Olot en autovia.
Restaria, alhora, per acabar el des-
doblament entre l’enllaç de la C-66
i l’A-26 fins a Figueres, però aques-
ta obra depèn del Ministeri de Fo-
ment.
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El PTOP desbloqueja el desdoblament
de la C-66 entre Banyoles i Besalú

Carreteres sotmet a informació pública el projecte de millora i ampliació fins a Sant Julià de Ramis

La C-66, en el tram desdoblat per Palol de Revardit, quan es feia el viaducte del TAV. 
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La platja de Lloret de Mar durant aquest estiu.
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La rendabilitat de les habita-
cions dels hotels de 5, 4 i 3 estre-
lles de Castell-Platja d’Aro i Lloret
de Mar ha baixat. De fet, juntament
amb les de Santa Susana són les
úniques de Catalunya que per-
den valor en la comparativa re-
alitzada per Exceltur entre els me-
sos de juny, juliol i agost i entre
aquest i l’any passat. 

Els hotels de 3 a 5 estrelles de
Castell-Platja d’Aro han baixat el
preu per habitació disponible en
13,5 euros. El descens més gran a
la Costa Brava, però, per darrere
dels hotels de Santa Susana, que  és
de 22,5 euros. Lloret de Mar, per la
seva part, va baixar els preus de les
seves habitacions 6,8 euros, men-
tre Roses és l’única destinació de

la Costa Brava que consta en l’à-
nàlisi que ha pujat els preus. Con-
cretament en 7,8 euros. 

El litoral gironí, com a destina-
ció turística, se situa per sota de la
mitjana de preus de Catalunya i Es-
panya. Les dades d’Exceltur indi-
quen que el preu mitjà dels hotels
espanyols és de 55,9 euros i de 60,7
euros a Catalunya, mentre que a la
Costa Brava és de 55,7 euros. 

Per municipis, el destí més eco-
nòmic és Lloret de Mar (44,3 eu-
ros), seguit de Castell-Platja d’Aro
(56,3 euros) i Roses (68,2 euros), el
destí més car de Girona. I, alhora,
el segon més car de Catalunya ja
que només el superen els hotels de
Vila-Seca, on els preus dels hotels
està entorn als 70,1 euros. 

A nivel nacional, els hotels es-
panyols van registrar un augment
mitjà del 5,4% en els seus ingres-
sos per habitació disponible (Rev-
Par) durant els mesos de juny, ju-
liol i agost, fins a una mitjana de
55,9 euros, respecte al mateix pe-
ríode de l'any passat, segons va pu-

blicar el «Baròmetre de Rendibili-
tat dels Destins Turístics», elabo-
rat pel lobby turístic, Exceltur.
Malgrat l'increment registrat du-
rant la temporada alta pel sector,
aquesta xifra està encara lluny
dels 60,8 euros d'ingrés mitjà als
que es va arribar el 2008.

D’aquesta manera, per catego-
ries l'ingrés mitjà als hotels de tres
i quatre estrelles –els més apressats
pels problemes de sobreoferta–
es va situar en els 44,4 euros i en els
61,1 euros, respectivament, fet
que suposa un creixement del
4,5% i del 3,7%, respectivament.
Mentre que en els establiments de
cinc estrelles, l'ingrés mitjà per
habitació disponible va repuntar
fins als 94,5 euros, un 12,2% més
que l’any passat. 
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Baixa la rendabilitat dels hotels
de Lloret de Mar i Platja d’Aro

El preu de les habitacions
dels hotels analitzat està
per sota de la mitjana de
Catalunya i Espanya



La secció local de Sant Joan de
les Abadesses d’ERC ha escollit el
geòleg Sergi Albrich, de 27 anys,
com el cap de llista per les muni-
cipals de 2011. Aquest jove regidor
ha format part durant més de 10
anys del Grup Esplai Somnis, i
president d’aquesta entitat entre
els anys 2002 i 2007. A la vegada,
el 2009  va formar part de la secció
infantil de la Unió Excursionista de
Sant Joan de les Abadesses, enti-
tat a la qual encara col·labora
puntualment. 

L’any 2007 forma part de la llis-
ta electoral pels comicis d’aquell
mateix any i, el novembre del
2009, és nomenat regidor del con-
sistori. I, alhora, va ser el creador
de les Joventuts d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, l’any 2008. 

El candidat va manifestar que al
municipi encara «queda molta
feina per fer que esdevingui un po-
ble de referència a nivell turístic i
cultural i s’ha de picar molta pedra
perquè Sant Joan disposi de mi-
llors serveis sociosanitaris i edu-
catius i s’acosti al referent indus-
trial, que fou anys enrere, amb la
important regeneració econòmi-
ca que aquest sector comporta. So-
bretot tenint en compte la greu si-
tuació de  crisi que estem patint ac-
tualment».

En una reunió celebrada aquest
dissabte, la militància del partit  el
va escollir per unanimitat com a
cap de llista per les eleccions mu-
nicipals.
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El regidor d’ERC
Sergi Albrich és
el cap de llista
per Sant Joan de
les Abadesses

El conseller de Política
Territorial, Joaquim Nadal, 
vol licitar l’obra en 
peatge a l’ombra

Els hotels de 3 a 5 estrelles de
Roses, amb un preu mitjà de
68,2 euros, són els més cars de
la Costa Brava, segons Exceltur
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