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Salut. Els efectes del coronavirus

El sector turístic tem la
suspensió d’esdeveniments

a La Ciutat de Repòs

de Tarragona es
convertirà en l’alberg
més gran del país

Núria Sala
BARCELONA

L’antiga Ciutat de Repòs i
de Vacances de Tarragona, tancada des de fa 9
anys, serà reconvertida en
un alberg de la Xarxa Jove
d’Albergs de Catalunya. El
projecte costarà 12,2 milions i les obres començaran el 2021. Al nou alberg
que, un cop enllestit, serà
el més gran de Catalunya,
s’hi podran allotjar fins a
524 persones i disposarà
d’un menjador amb capa-

citat per a 750 comensals.
Un cop en funcionament,
tindrà fins a 70.000 pernoctacions anuals. Durant la presentació del
projecte, el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani,
va celebrar que, gràcies al
turisme social, “tothom
tingui oportunitats d’oci i
possibilitat de fer turisme”. Per la seva banda,
l’alcalde de Tarragona,
Pau Ricomà, va destacar
que el nou alberg “situarà
Tarragona com a destinació de turisme social, jove i
familiar”. A més, el govern
cedirà l’antiga recepció a
l’Ajuntament de Tarragona per fer-hi l’esperat centre cívic de Llevant. ■

BARCELONA

El sector de l’hostaleria i en
general tots els negocis
vinculats al turisme estan
expressant aquests dies la
preocupació per les conseqüències que pot tenir per
a la seva activitat la suspensió d’esdeveniments
importants per la por del
coronavirus. La cancel·lació del MWC i l’ajornament, decidit aquesta mateixa setmana, d’Alimentaria-Hostelco, el segon saló més important organitzat per Fira de Barcelona,
han encès les alarmes d’algunes agències de viatges,
que ja preparen bateries
d’ofertes i alternatives per
mirar de pal·liar la baixada
en la demanda.
Per tranquil·litzar l’ambient, Toni Valls, director
general d’Alimentaria Exhibitions, que organitza el
saló ajornat, deixava ahir
ben clar que no es planteja
en cap moment la cancellació de la fira i que no hi
ha, per ara, anul·lacions
per part dels expositors,

Estand en una edició recent de la Fira Alimentaria, al recinte de Gran Via ■ J. LOSADA / ARXIU

tot i que sí que s’hi havien
restringit algunes assistències provinents de països molt afectats per l’epidèmia. A més, el món de
l’alimentació ha avalat la
decisió. Ahir mateix, Anafric, l’associació de càrnies,
aprovava la decisió d’ajornar Alimentaria i valorava
l’esforç de Fira per reubicar el saló. El president
d’Anafric, Josep Fríguls,
veu necessari “capitalitzar
positivament el canvi de
dates a fi d’assegurar la
màxima afluència de visitants internacionals”. ■

La temporada alta, en perill
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El director general del Gremi
de Restauració de Barcelona,
Roger Pallerols, va qualificar
ahir de “cop molt dur” l’ajornament d’Alimentaria per la
por del coronavirus i va alertar que és un fet més que provoca “inestabilitat”, després
de la cancel·lació del MWC i
de les protestes per la sentència del procés. “És bo que
no s’hagi suspès i només
s’hagi ajornat, però el problema és arribar al setembre”, va
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a Tarragona
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declarar. Pallerols va alertar
que la temporada alta “està
en risc” i va dir que ja s’han
començat a rebre cancel·lacions de Setmana Santa.
Va advertir que el consum
“està alentit des de fa massa
temps” i va lamentar que
“quan no és un succés és un
altre”, i això provoca que moltes empreses “estiguin esgotades”. Pallerols va recordar
el pes de la restauració en la
generació de riquesa.

Calçotada Enoturística
És temps de calçots!
15 de març, visita celler + calçotada

· Calçots amb salsa romesco
(Puntils Blanc)

· Carn a la brasa
(Puntils Criança)

· Galetes amb garnatxa
· Cafè
Adult 30 € - Infantil 15 €
reserva fins l’11 de març
Informació i reserves:

Cooperativagarriguella o bé al
tel. 972 530 002 whatsapp 621 242 755
118118-1226189Q

Chakir el Homrani, Pau Ricomà i la resta d’autoritats
visiten el complex de l’antiga Ciutat de Repòs de Tarragona

a L’ajornament d’Alimentaria posa en alerta hostalers i agències de viatges,
que preparen ofertes a El negoci de l’alimentació, en canvi, avala la nova data

Places limitades

