■ Diari de Girona

DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE DE 2016 17

CORREU ELECTRÒNIC

LA SELVA

laselva.diaridegirona@epi.es

TÀNIA TÀPIA/ACN

Creixen les estrebades
i els robatoris amb
violència a Lloret de Mar
! Les dades policials del darrer any posen de manifest que a la vila hi

ha hagut un descens del 3,4% del nombre de delictes comesos
LLORET DE MAR | ACN/DdG

Les dades policials del darrer any
a Lloret de Mar reflecteixen un repunt en els robatoris amb violència i/o intimidació, que creixen un
. El que més augmenta són les
estrebades (passen de  a ) i els
atracaments al carrer (de  a ).
Aquesta és la nota negativa d'unes
dades que, globalment, són positives a la població. D'octubre de
 a setembre de , s'ha reduït un , els delictes i també hi
ha hagut un  menys de detinguts. Concretament, es redueixen
significativament els delictes contra la salut pública (-,) i contra l'ordre públic (-,). Ahir
va tenir lloc la junta local de seguretat, on van prendre part representants del sector turístic i el
conseller d’Interior Jordi Jané, a qui

van demanar més presència policial. L'alcalde, Jaume Dulsat, va valorar positivament les dades perquè aquest estiu hi va haver més
afluència de turistes i, en canvi, el
global de delictes va baixar.
Si es comparen les dades amb el
mateix període de fa un any, el
nombre de delictes s'ha reduït un
,, passant de . a ..
Això fa que se segueixi la tendència de la darrera junta de seguretat (que analitzava el període octubre de  a setembre de )
quan ja es va registrar una davallada del , en el total de delictes. En el cas de les detencions, se
n'han fet un  menys. En els darrers  mesos s'han arrestat 
persones, mentre que en el mateix
període de l'any anterior la xifra era
.

La majoria d'aquests delictes
són contra el patrimoni (un )
però també es comptabilitzen altres casos. Per exemple, les dades
policials determinen que s'han
reduït un  els delictes relatius al
trànsit, un , els casos contra
la salut pública (drogues) i un
, els delictes contra l'ordre públic.
Malgrat que la xifra global és
bona, la nota negativa la marquen
el registre de robatoris amb violència i/o intimidació, que augmenten un . Segons les dades
policials, durant el darrer any s'ha
passat de  a  atracaments a
l'espai públic i també s'han incrementat les estrebades (de  a
). Són aquests tipus de delicte,
precisament, un dels que generen
més sensació d'inseguretat entre la

Imatge general de la junta de seguretat de Lloret, celebrada ahir.

població. També passen de  a  els
robatoris a establiments i, en canvi, la policia manté a ratlla els assalts violents a domicilis (només
s'ha registrat un cas, com l'any
anterior).
Baixen els robatoris amb força
En canvi, en el capítol dels robatoris amb força hi ha hagut un descens global del ,. La davallada
més important s'ha donat en els robatoris a establiments, que cauen
un . L'alcalde va destacar que
ha estat molt útil la unitat específica creada pels Mossos d'Esquadra per actuar en casos de robatoris i d'altres incidents en hotels.
Gràcies a la seva actuació, aquest
tipus de delictes han passat de

CARLES COLOMER

Els premis Climent Guitart
guardonen la fundació
solidària dels germans Roca
LLORET DE MAR | DdG

Els premis Climent Guitart, organitzats pel grup hoteler Guitart
Hotels, van celebrar-se ahir a la nit
a l’hotel Guitart Central Park de
Lloret de Mar per guardonar els
quatre àmbits en els quals l’hoteler Climent Guitart va fonamentar
bona part de la seva vida professional i personal: la música, l’emprenedoria, la solidaritat i la formació. En aquesta segona edició,
els guardonats han estat: la soprano Ainhoa Arteta, per la seva
trajectòria internacional, en el
premi a la Música; l’empresa Visual
, pels seus projectes audiovisu-

als per donar visibilitat de la Costa Brava; en el premi a l’Emprenedoria a la Costa Brava-Pirineu
Girona; la fundació dels germans
Roca, Roca Brothers Foundation,
pel seu projecte Food Africa per a
la conservació d’aliments, en el
premi a la Solidaritat; i el jove estudiant Victor Manuel Córdova,
per aconseguir la millor nota en el
Cicle Formatiu d’Hostaleria i Turisme de l’Institut Ramon Coll i Rodés, en l’últim curs -.
Dins l’àmbit de formació, el jurat ha renovat la beca del Premi de
la Formació de la primera edició
dels premis, Pol Monja Pérez.

 a  en un any. «Aquest aspecte havia anat a l'alça el  i ja
s'ha neutralitzat», va manifestar
l'alcalde.
On hi ha hagut un lleuger repunt ha estat en els robatoris amb
força a dins de vehicles, que passen de  a  casos. Això suposa
un augment del ,. Es dóna el
cas que aquesta tipologia de robatoris també va créixer l'any anterior, amb un augment del ,
de casos. Aquest any, a més, s'observa un canvi de tendència en els
robatoris a habitatges. Si l'any anterior s'havia aconseguir reduir
els casos en un ,, enguany
han crescut un ,, passant de
 a . En canvi, els casos de robatoris a empreses cauen de  a .

Foto de grup dels guardonats ahir amb els premis Climent Guitart.
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La soprano Ainhoa Arteta i
la fundació dels Roca
reben els premis Guitart
a Van ser instaurats l’any passat en honor de l’hoteler Climent Guitart
a També han estat guardonats l’empresa Visual 13 i un estudiant d’hostaleria
Redacció

LLORET DE MAR

La soprano Ainhoa Arteta,
la Roca Brothers Foundation, l’empresa Visual 13 i
el jove estudiant Victor
Manuel Córdova van ser
els guardonats ahir en els
premis Climent Guitart,
organitzats pel grup hoteler Guitart Hotels, a l’hotel
Guitart Central Park de
Lloret de Mar. Els premis
es van instaurar l’any passat per guardonar els quatre àmbits en els quals
l’hoteler Climent Guitart
va fonamentar bona part
de la seva vida professional i personal: la música,
l’emprenedoria, la solidaritat i la formació.
El premi a Arteta va ser
per la seva trajectòria internacional; el premi a Visual 13 per l’emprenedoria, pels seus projectes audiovisuals per donar visibilitat de la Costa Brava; la
Roca Brothers Foundation va ser escollida pel seu
projecte Food Africa per a
la conservació d’aliments,
en el premi a la Solidaritat,
i l’estudiant Victor Manuel
Córdova va ser premiat
per haver aconseguit la
millor nota en el cicle formatiu d’hostaleria i turisme de l’institut Ramon
Coll i Rodés en el curs
2015/16.
Dins l’àmbit de la formació, el jurat va renovar

Els premiats, ahir a la nit després de rebre els guardons ■ GUITART HOTELS

La xifra

—————————————————————————————————

8

establiments té la cadena
hotelera Guitart, que va instituir els premis Climent Guitart l’any passat.

la beca al guardonat amb
el premi de la formació de
la primera edició, Pol Monja Pérez, per cursar el segon curs en formació superior de cuina i gastronomia al CETT, Campus Internacional de Turisme,
Hostaleria i Gastronomia.
Presentada pel perio-

dista Josep Puigbó, la vetllada va reunir 150 assistents. En el lliurament de
premis van assistir l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat; el director general de
Turisme de la Generalitat,
Octavi Bono, i la dibuixant
Pilarin Bayés. La soprano
Ainhoa Arteta va oferir un
concert després del lliurament dels premis.
Entre els membres del
jurat dels premis hi ha la
presidenta de Guitart Hotels, Cristina Cabañas, la
directora general d’Esade, Eugènia Bieto; el director general de Turisme
de la Generalitat; el president del gremi d’Hostaleria de Lloret, Enric Do-

Lloret protegirà els
búnquers de la guerra
N. Forns

LLORET DE MAR

L’Ajuntament de Lloret
va aprovar en el darrer
ple declarar els búnquers
i nius de metralladora de
la finca de Can Caravana
elements d’interès històric i artístic, a proposta
del grup d’ICV-EUiA. Actualment, Can Caravana

ja forma part del catàleg
de masies i cases rurals de
l’Ajuntament de Lloret,
però com a part del catàleg només figura el conjunt de masies, que són en
sòl no urbanitzable i desocupades i en estat ruïnós
de fa anys. Segons va explicar el regidor d’ICVEUiA Miguel Gracia, “sovint es pensa que Lloret

de Mar no va patir el període de la Guerra Civil i
que les seves conseqüències no van alterar la vida
quotidiana”, però, al contrari, aquesta etapa es va
viure amb presó, “camps
de refugiats, camps de
concentració, morts, desaparicions i repressió”.
En la moció s’exposa que
la majoria d’aquests nius

tras; el director general de
la Fundació Bancària La
Caixa, Jaume Giró, i el director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon Ramos.
Les línies de negoci de
Guitart Hotels han anat
sempre molt vinculades al
turisme familiar, esportiu, de negocis i cultural.
La família Guitart va viure els orígens del boom del
turisme de la Costa Brava
amb la inauguració del
seu primer establiment,
l’hotel Mar Brava, a Tossa
el 1955. Actualment, el
grup hoteler està presidit
per Cristina Cabañas i té
vuit establiments. ■

de metralladores conserven l’estructura original i
encara es poden trobar
tal com eren quan es van
construir. “Però estan
força degradats a causa
del vandalisme i de la
manca de polítiques proteccionistes i de conservació, i solen ser pintats i,
sobretot, plens de deixalles.” El regidor de Cultura, Albert Robert, va dir
que primer caldrà un informe tècnic de Patrimoni Cultural i després
s’haurà de fer una modificació del POUM. La finca
on hi ha els búnquers és
privada. ■
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Economia

L’esport es fa un lloc a l’esmorzar empresarial

NN FIGUERES. Dijous passat la Xarxa d’Emprenedores Competents (XEC) va celebrar un nou esmorzar empresarial,
aquest cas amb la presència de Sergi Aznar (CN Swimfaster) que va parlar del tema 'Quan l'esport ho és tot!'. N

Y L’EVOLUCIÓ DE L’ATUR A LA COMARCA, DE L’OCTUBRE DEL 2015 A L’OCTUBRE DEL 2016

12000

NN La comarca de l’Alt Empordà
va tancar el mes d’octubre amb
un total de 8.977 persones registrades al Servei d’Ocupació de
Catalunya, cosa que suposa un
increment del 10,34% respecte
al mes de setembre, quan hi ha-

via 841 aturats menys (8.136 persones). Aquests resultats enfilen
fins a tres la xifra de mesos consecutius en els quals l’atur comarcal ha protagonitzat un augment.
En valors interanuals, per la seva banda, les dades difoses pel
Ministeri d’Ocupació i de la Se-

Y EMPRENEDORIA. 2A EDICIÓ DELS PREMIS CLIMENT GUITART
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guerat Social assenyalen que la
desocupació comarcal ha viscut
una davallada del 8,71%, després
que les llistes d’atur s’hagin reduït en 857 persones (a l’octubre
de l’any passat hi havia un total
de 9.834 aturats).
L’increment de desocupats s’ha
fet especialment palès a les prin-

cipals ciutats com ara Figueres
(+250) i Roses (+223), encara que
també s’ha notat a municipis
com Castelló d’Empúries (+77),
l’Escala (+87) o Sant Pere Pescador (+51).
En relació amb el nombre de
desocupats a la demarcació gironina, les llistes del SOC durant
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en 857 persones, una davallada del 8,71%
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L’Alt Empordà
tanca l’octubre
amb un augment
de l’atur del 10,3%

8 de novembre de 2016
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Y OCUPACIÓ. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

N

l’octubre passat van registrar
2.398 persones més sense feina, fet que suposa un increment
del 5,83%. No obstant això, en
comparació amb el mateix mes
de l’any 2015 la taxa d’atur és un
10,60% inferior, atès que aleshores hi havia 5.159 persones més
sense feina. N

OPINIÓ

Visual 13, distingida Quan comprar accions no és
als Climent Guitart una inversió
Redacció l LLORET DE MAR

L’empresa de producció audiovisual ubicada a Vilajuïga, Visual13, va ser distingida dijous passat amb un dels quatre guardons
entregats durant la segona edició
dels Premis Climent Guitart, esdeveniment organitzat pel grup
hoteler Guitart Hotels.
El jurat, que també va premiar
la soprano Ainhoa Arteta, Roca
Brothers Fundation i l’estudiant

NN

d’hostaleria, Víctor Manuel Córdova, va valorar la capacitat dels
projectes audiovisuals de l’empresa altempordanesa per donar
visibilitat a la Costa Brava.
Els premis es van impulsar l’any
passat amb l’objectiu de guardonar els quatre àmbits on l’hoteler
Climent Guitart va edificar una
gran part de la seva carrera professional i personal: l’emprenedoria, la música, la solidaritat i la
formació. N

Y PRODUCTE

Toc local als segells “Girona Excel·lent”
Un total de 13 empreses de l’Alt Empordà llueixen a partir d’ara
el segell “Girona Excel·lent”, distintiu que distingeix la qualitat
agroalimentària gironina durant dos anys. Les empreses locals
són Fill de J.Callol Serrats SL; Anxoves de l’Escala SA; Collverd SA;
Recuits de l’Empordà; Empordàlia SCCL; Oli de Ventalló SL; Mas
Llunes, Vinyes i Cellers SL; Celler Arché Pagès SL; Agrícola de
Garriguella SCCL; Vinyes d’Olivardots; Celler Cooperatiu d’Espolla i Vinyes dels Aspres (Joaquim Albertí SA). N

NN

Quantes vegades hem sentit
històries de gent que s’arruïna
per inversions en borsa? La borsa no és ni menys ni més perillosa que altres inversions, tot depèn del seny i del sentit comú de
les nostres decisions. Posarem
dos exemples recents.
Fa dos anys vàrem tenir el cas
de CYNK, una companyia cotitzada que en menys d’un mes va
pujar un 37.000% donant un valor a la companyia superior als
sis mil milions de dòlars. L’acció
de CYNK, en menys d’un mes, va
passar dels 0.06$ a un màxim de
21.4$. Però l’extraordinari no va
ser la seva revaloració en tan sols
un mes, sinó que aquesta empresa, que suposadament va desenvolupar una xarxa social, no tenia
web, no tenia cap usuari, no tenia
ingressos i només tenia 6.500$ de
despeses del seu únic empleat.
Aquest any hem tornat a tenir
el cas de Neuromama, empresa sense ingressos que va arribar a tenir un valor superior als

NN

«Els mercats canvien,
però la naturalesa
humana no. Per aquest
motiu, les estafes en
borsa es repeteixen en el
temps»

35 mil milions de dòlars. La Comissió de Borsa i Valors d’Estats
Units va suspendre la seva cotització per “transaccions potencialment manipuladores” .

Per què hi ha gent que compra
aquestes empreses? Només hi ha
una explicació. Per impuls. Veuen que no para de pujar i, sense saber res de l’empresa, s’aventuren a comprar-ne accions. Per
què als grans patrimonis no els
passa mai? Perquè encara que de
vegades també hi perden diners,
inverteixen només amb accions
sòlides amb bons fonaments al
darrere.
Els mercats canvien, però la
n at u r a le s a hu m a n a no. Per
aquest motiu, les estafes en borsa es repeteixen en el temps, però també a qualsevol bar, sala
d’actes o reunió on els engalipadors es fan d’or per la mateixa
avarícia de la gent. N

Jordi Oliva

analista tècnic
web: empordapatrimonis.
blogspot.com

http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/11/04/premis-climent-guitart-guardonen-fundacio/812886.html
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Els premis Climent Guitart guardonen la fundació
solidària dels germans Roca
Título: Europa Espanya Català
Els premis Climent Guitart, organitzats pel grup hoteler Guitart Hotels, van celebrar-se ahir a la nit
a l'hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar per guardonar els quatre àmbits en els quals l'hoteler
Climent Guitart va fonamentar bona part de la seva vida professional i personal: la música,
l'emprenedoria, la solidaritat i la formació. En aquesta segona edició, els guardonats han estat: la
soprano Ainhoa Arteta, per la seva trajectòria internacional, en el premi a la Música; l'empresa
Visual 13, pels seus projectes audiovisuals per donar visibilitat de la Costa Brava; en el premi a
l'Emprenedoria a la Costa Brava-Pirineu Girona; la fundació dels germans Roca, Roca Brothers
Foundation, pel seu projecte Food Africa per a la conservació d'aliments, en el premi a la
Solidaritat; i el jove estudiant Victor Manuel Córdova, per aconseguir la millor nota en el Cicle
Formatiu d'Hostaleria i Turisme de l'Institut Ramon Coll i Rodés, en l'últim curs 2015-2016.
Dins l'àmbit de formació, el jurat ha renovat la beca del Premi de la Formació de la primera edició
dels premis, Pol Monja Pérez.

http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/1018802.html?cca=1&piwik_campaign=rss&piwik_kwd=index&utm_source=rss&utm_m edium=index&utm_campa
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La soprano Ainhoa Arteta i la fundació dels Roca
reben els premis Guitart
Título: Europa Espanya Català
La soprano Ainhoa Arteta, la Roca Brothers Foundation, l'empresa Visual 13 i el jove estudiant
Victor Manuel Córdova van ser els guardonats ahir en els premis Climent Guitart, organitzats pel
grup hoteler Guitart Hotels, a l'hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar. Els premis es van
instaurar l'any passat per guardonar els quatre àmbits en els quals l'hoteler Climent Guitart va
fonamentar bona part de la seva vida professional i personal: la música, l'emprenedoria, la
solidaritat i la formació.
El premi a Arteta va ser per la seva trajectòria internacional; el premi a Visual 13 per
l'emprenedoria, pels seus projectes audiovisuals per donar visibilitat de la Costa Brava; la Roca
Brothers Foundation va ser escollida pel seu projecte Food Africa per a la conservació d'aliments,
en el premi a la Solidaritat, i l'estudiant Victor Manuel Córdova va ser premiat per haver aconseguit
la millor nota en el cicle formatiu d'hostaleria i turisme de l'institut Ramon Coll i Rodés en el curs
2015/16.
Dins l'àmbit de la formació, el jurat va renovar la beca al guardonat amb el premi de la formació de
la primera edició, Pol Monja Pérez, per cursar el segon curs en formació superior de cuina i
gastronomia al CETT, Campus Internacional de Turisme, Hostaleria i Gastronomia.
Presentada pel periodista Josep Puigbó, la vetllada va reunir 150 assistents. En el lliurament de
premis van assistir l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat; el director general de Turisme de la
Generalitat, Octavi Bono, i la dibuixant Pilarin Bayés. La soprano Ainhoa Arteta va oferir un concert
després del lliurament dels premis.
Entre els membres del jurat dels premis hi ha la presidenta de Guitart Hotels, Cristina Cabañas, la
directora general d'Esade, Eugènia Bieto; el director general de Turisme de la Generalitat; el
president del gremi d'Hostaleria de Lloret, Enric Dotras; el director general de la Fundació Bancària
La Caixa, Jaume Giró, i el director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ramon
Ramos.
Les línies de negoci de Guitart Hotels han anat sempre molt vinculades al turisme familiar,
esportiu, de negocis i cultural. La família Guitart va viure els orígens del boom del turisme de la
Costa Brava amb la inauguració del seu primer establiment, l'hotel Mar Brava, a Tossa el 1955.
Actualment, el grup hoteler està presidit per Cristina Cabañas i té vuit establiments.

