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VILANOVA

,Vílanova dóna
600.000pessetes
per a material
escolar per a
Tanzania

Redacció

El Fons Catalá 'de Co-
operació al Desenvolupa-
ment va rebre dimecres
600.000 pessetes de la Pla-
taforma de Solidaritat de
Vilanova i la Geltrú i
l'Ajuntarnent, que serviran
per adquirir material per a
I'educació secundaria deis
refugiats burundesos als
camps de Mtabaira i Muyo-
zovi, a Tanzániá. Elisabet
Montserrát, representantdel
Fons, va rebre els diners de
mans de I'alcalde de la ciu-
tat, Esteve Orricls., i deis
responsables de la Plata-
forma par la Solidaritat. A
I'acte, que va tenir lIoc al
salóde plens, hi havia també
els reqidors de Cultura i Co-
municació, .Josep lIuís Vi-
dal, i de Joventut i Plans
Integrals, Josep Maria
Canyelles.

D'aquests diners, 200.
000 pessetes han estat re-
collides per la Plataforma ~
i 400.000 més es van obte-
nir a través de les vendes
del disc compacte Nada/es

" pe/ cor d'Atrice, realitzat per
I'emissóra municipal Canal
Ellau Rádio.

El projecte de coopera-
ció en qué pretenia partici-
par Vilanova era la cons-
trucció i equipament d'un
centre de secundaria, pero
I'actuació s'ha replantejat
atesa la inestabilitat política
que pateix lazona. El nou
objectiu és aportar material
escotar per fer viable
I'ensenyamentsecundari
als camps de' refugiats
burundesos, onhi ha un per-
centatqe important .d'in-
teLlectuals qué ja han co-
rnencat a treballar per es-
colaritzar la població jove i
fer possible el seu desen-
volupament, I'accés aestu-
dis superiors o la creació
d'oficis. Aquesta acció pot
beneficiar uns 1.300 joves.

La indústria perd pesielsserveis
ja ocupen el 52% detreballadors
Les empreses gransdonen feina a un 44% de la població ocupada

REDACCIÓ

, 'El sector industrial de Vila-
nova i la Geltrú perd pes en en
benefici deis serveís, segons
un estudi sobre I'oferta i la
demanda deis serveis émpre-
satials de la ciutat elaborat per
la prVSAM. Aixi, mentre al
1975 la industria donava feina
al 51% de la població ocupa-
da, aquesta xifra s'ha rebaixat
al 33 % al 1991, El comporta-
ment deis serveis ha estat a la
inversa. Mentre fa 20 anys el
sector terciari ocupava només
el 31% deis treballadors, ara
dona feina al 52%' de la po-
blació ocupada. El pes de la
construcció ha augmentat des
deI7,5% fins all 0,5%, mentre
que I'agricultura, ramaderia 'i
pesca ha passat del 5,5% a
només el 3,7%. .

Seqons l'estudi de laPIV-
SAM,la terciarització ha estat
la resposta que ha donat
l'econornia 'de Vilanova i la
Geltrú alprocés de recessió
del seu sector industrial i és a
la vegada la seva opció de
futuro No obstant aixó, I'estudi
afirma que acuesta tendencia
correspon també ala creixent
externalització de determina-
des tasques 'que abans es
realitzaven dins de les rna-
teixes empreses.

l.'estudi destaca que du-
rant molts anys més del 50%
de la població activa industrial
treballava en empreses, de més
de 250 treballadors:Durant els
anys 80' hi va haver una irn-
portant creació de noves ern-
preses que ha permés equili-
brar una mica més I'estructura
industrial de la ciutat. Mentre
que l'any 1986 les empreses
petites i mitjanes apleqaven
només el 35% de la població
ocupada, I'any 1996 aquest
percentatge va augmentarfins
'al 55%. Les grans indústries
encara són, hegemóniques
pero I'estructura industrial és
molt més equilibrada.

Nombre d'ernpreses per ~ectors a Vilanova.El metall baixa i la eonstrucció puja INFO DIARI

Augmenta la demanda de serveis
informátics ide comunicacions.

Redacc¡ó

Les ernpreses industrials
de Vilanova i la Geltrú contrae-
ten sobretot a altres empreses
serveis de. gestió, especial-
rnent assessorament fiscal i
assessorament cornptable, 'i

, també serveis informatics i de
comunicacions. El 90,1% de
les empreses consultades per
la PIVSAM utilitzen serveis de
gestió externs, i eI81,8% con-
tracten serveís d'ínforrnática i
de comunicacions, especial-
ment missatgers, transport,
manteniment i reparació

. d'ordinadors, disseny a mida
de programes inforrnátics i
assessorameñt' telematic.
Aquest sector deis serveis és
el que, més creix.

Els serveis anornenats
operacionals (neteja, vigilan-
da, etc.) són els tercers més
utilitzats per les empreses de
Vilanova, exactament per un
63,6%. En quarta posició hi ha
els serveis relacionats amb la
producció (reparació i mante-
niments d'equips, homologa-
cions, enginyeria, etc.), que

Les empreses fan
servir poc els

serveis de selecció
de personal

són utilitzats pér un 60% de les
empreses.

Pel que fa als 'serveis que
tenen a veure amb les vendes,
són utilitzats per un 45,4% de
les empreses. La pubJicitat és
el més emprat, per un'36,4%
de les empreses de la eiutat El
disseny gráfie ,i publicitar i
(2-1,8%) i els estudis de mereat
(14,5%) són altres serveis uti-
litzats.

Les empreses de serveis
que ho tenen més difícil són
les que es 'dediquen al perso-
nal. Només un 14,5% deis
empresaris afirma eontraetar
serveis de formació per als
treballadors. La seleeció de
personal és utilltzada només '
per un 9,1 % de les empreses.


