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Economia

Una nova junta directiva de l'Associació d'Empresaris del Gárraf
(AEG) prepara uns nous projectes de cara alsseus associats. La
nova junta, expliquen els seus membres, vol potenciar els serveis
als membres de I'AEG. Entre aquests nous serveis es preveu, per

exemple,lacreaciód'un bancde dades lntormátlctarnb informacions
sobre ajuts de la Comunitat Económica Europea, tipus d'impostos,
mares legals, descripcionsd'empreses, etc.) o I'obertura d'un gabinet
d'assessoria jurídica.

El nou equip directfu vol potenciar els serveis als associats

L'Associaciód'Empresarisdel Garraf escull nova·
junta amb Josep Piqué com a president

t.'assemblea de l'Associació
d'Empresaris del Garraf (AEG)
va escollir el passat16 d'octubre
una nova junta directiva, i va
elegir I'empresan Josep Piqué
com a presiden!. Entre els ob-
jectius de la nova junta figura la
potenciació deis serveis de cara
als associats, com la creació
d'un banc dedades íntorrnátíc o
d'un gabinet juridic.

Els altres membres escollits
a la nova junta van serBarnon
Figueres (sots-president pri-
mer), M¡¡rtí Virgili (sots-presl-
dent segon), Xavier Oliver (se-
cretarí general), Tomás García .
(tresorer) i Joan Gómez, Carlos
Marsé, Rafel Sorribas, Joan
Martinez, Cartospomingo, Ju-

. Hán Vi llaga reía i Antonio Marfn
(vocals).

Els membres de I¡r nova
junta asssnyalen que entre els
objectius. 'que .s'han marcat
s'incloueñ .. tarnbé alguns 'de
I'anterior equip oírectíu. Oterir
la máxima intcrrnacié als seus
assocíats. Inqiqueri, será una
de les seves tasqoes principals.

D'aquesta manera, esta
prevista la creació d'úri banc de
dades lnformátlc, al qual nn-
dran lIiure accés els membres
de I'AEG. En aquest banc de
dades, I'empresari de la comar-
ca podrá trobar informacions RamonFiguares,Jósap Piqué,XavierOlivar i Carlos Domingo,membresda la navajunta de l'Associaci6d'Emprasarisdel Garra!
tant sobre aspscteslocats com
d'árnbit més general. .

Per exemple, comenten els
membres ceta junta, es podrá
accedir a tntcrmacíó sobre
descripció d'empréses de ser-
veis, d'ajuts de la Comunitat
Económica Europea (CEE),
sobre els tipus d'impostos,

.mares legals, etc.

RBIACClÓ

CURSETSDE
RECICLATGE

Una altra proposta de la nova
junta directiva es la potenciacé
de cursos de reciclatge, qUe es
desenvoluparan a les pobla-
ctons de la comarca del Garraf
i no a altres indreis. más llun-
yans. Arnb aquesta proximitat

.el que es vol, c;tluen;és' abarañr
els costes 'i 'oferir als mémbres
de I'AEO .unscursets de reci-
clatge al preu més econórníc
possible~ " ..

Aquests cursets e~tarien·.
orlentats tant a les grans ern-
preses ron; a:l~s'n)iijanes i pe-

DIARI

lites, com ara comercos.o esta- la femna convicció que s'han comarca. Gettrú o a la comarca del Ga-
bliments. d'aprofitar més les ínfrastruc- Qua n hl hagll'oportunttat rrat, aportarem la nostra opí-

Un altre projecte en pers- tures de qué disposa la ciutat, que una empresa pugul nl6 d'una manera deslnteres-
pectiva és,per exemple, poder com ara les cies deccrnunícacíó ínstaí.tar-se a Vllanova Ila saca.
canalitzar a través t de perque volem que Vllanova
I'associació el pagament de. no perdl el tren.
nous impostos. Aquest servei, Aixf, creuen que el port de LACLAU "'EM/SSORAcomenten, resultaria mol! ee- Vilanova i la Geltrú, un port
mode per als seus associats. magnlllc, esta infrautilitzat, i UN/e/PALL'obertura d'un gabinet que en combinació amb la nova
d'assessoria jurídica al servei carretera de Vilafranca a vaa-

Autoscola DE S/TGESdeis empresaris és també una nova s'obren grans esperan-
idea que vol materialitzar lanova Gas per tomar a potenciar la

Tots els permisosjunta directiva. clutat.

101:1. FMEls empresaris de I'AEG de conduir
CAL NO f>ERDRE afirmen que coma assoclaclÓ Motos-turismes
EL TREN som apolftlcs. Anema.delen- cornlons-outocors Matice!sarels Interessos de la ee-
Els empresaris apunten que munltat d'empresarls. Estem, LLC 82 Radio :\0Dt

en arríbarel tren, al seglepassat, afegeixen¡ per donar suport Al Cl \..p..~gts\\a vuanovat la Geltrú, la ciutat va als projectes que afavorelxln A2 C2experimentar un gran .cánvi. els empresarls.
Vllanova ''Va pujar quan va . La nova junta directiva de 81 D

.arribar el tren, diuen. P~ro des I'AEG afirma igualment que
Av. Bolmes; 7 entres. 1r

d'aleshores no ha puJat JT10n esta disposada.a otertrla seva Tet 81511 04
mes, Vam quedar estancats. opinió i la sevaexperíencía a Vilonovo i Id Geltrú I el Sant Honorot. 26, 2

Els membres de l'Associadó léS empreses que estiguin ínte- Teléfon. 894 72 50
.d'Empresaris' del G'arrafsón de .: ress~des en ,iristaUar:se .aia ?'", Fax:894 71 2S

rÓ,

d
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Economia

La situació económica de la comarca del Garraf és, segons el
sindicat CC 00, preocupant. El nombre de persones aturades ha
augmentat considerablement durant el 1991, passant deis 3.594
del setembre del 90 als 4.484 del mateix mes d'enguany.

Per als dirigents de CC 00, tot i que no es pot parlar d'una crisi
generalitzada, sí que hi ha uns sectors en clara recessió. CC 00
creu que s'ha acabat el període de creixement iniciat el 1985 i que
no s'ha reinvertit en I'aparell productiu de cara al Mercat Únic de193.

Les xifres d'aturats al Garraf es disparen durant el 1991

ceDo adverteix sobre la "preocupant"
situació econ6mica de la comarca

......-' IUlLEM MBlCADEII

La Unió Comarcal dlll Garraf
de CC 00 va reunir dilluns
passat elsseus delegats sindi·
cals i membres de comités
d'empresaper advertir-los so-
bre la preocupant sltuacló
economlca de la comarca del
Garraf.

Segons les darreres dades
d'atur aportades pel sindicat, al
mes de selmbre de 1991 hi
havia al Garraf-gairebé 900
aturats més que al mateix mes
de 1990. Enconcret,l'oficinade
I'Inem de Vilanova tenia regis-
trats al setembre4.484 aturats,
enfrontdels 3.594 del setembre
del 90.

CC 00 afirma Que entre
gener i setembre de 1991, la
comarca del Garraf ha experi-
mentatun creixémenten I'fndex
d'atur, que actualment es troba
tres punts ..per sobre de la mit-
jana d'atur de Catalunya.

Segons CC 00, a aquestes
xifres cal sumar entre 2.700 i
3.000 persones més registra-

......." des a l'lnem com a demandants
no aturats (treballadors amb
més de 55 anys, alumnes de
cursos deforrnaci6 ocupacional,
etc.).

EXPEDIENTS DE
REGULACIÓ

Des del mes de gener fins al
juliol s'han registrat a la comar-
ca 15 expedietns de regulació
de I'ocupació a 15 empreses de
la comarca del Garraf, que han

afectat 356 treballadors en to-
tal.

D'aquests 356 afectats, 281
han vist reduida la seva jorna-
da, uns altres 25 han patit una
suspensi6 temporal deis seus
contractes i uns 50 han sofert
l'extinci6 del seu contracte labo-
ral.

SITUACIÓ PREOCUPANT

Els dirigents del sindicat
Mariano Aragóri i IIdefons Baig
consideren que no es pot par-
lar de crlsl generalltzada, pero
si d'una sltuacló preocupant.
Per a lldefóns Baig, secretari
d'Acció Sindical de la Unió Co-
marcal de CC 001 el clcle de
creJxement economlc que va
comenear l'any.1985 s'ha
acabat dellnltlvament, com ho
prova I'evolucló de I'atur.

La situació s'agreuja, segons
Baig, per la crisi delturisme i la
desaparici6 de la indústria textil,
que ha destruit 700 lIoes de tre-
ball. L'actual situaci6 de retro-
cés, segons Baig, necesslta de
la Impllcacló de las admlnls-
!raclons I de discutir soluclo-
ns de futur per redre~ar
J'economla de la comarca.

SECTORS EN CRISI

Tot i no voler parlar de crisi
generalitzada, els dirigents de
CC OOsi afirmen que hi ha uns
sectors clarament en crisi, com
el sector turístico Per a Mariano
Aragón, responsable de Polfti-

')

CC 00 del Garraf va reunir els .~us delegats i mernbres de comités d'empresa dilluns passat FElIX

ca Sectorial de la CONC (Co-
missió Obrera Nacional de
Catalunya), no s'ha aprofltat
el crelxement des del 1985
per reinvertir en I'aparell pro-
ductlu I Intentar aturar el que
sera una allau de productes
estrengers a partir del 1993. I
si no s'ha relnvertlt, en patl-
rem les censeqüeneiee.

Aragón creu que s'ha pro-
duit una terclarltzacló exces-
slva a les comarques costa-
neres. Una cosa és aprofltar

la fa~na marltlma per rendl-
bllltzarel sectorterclarl, pero
alxo no ha de ser IncompatI-
ble amb les Indústrles exís-
tents.

La crisi d'algunes empreses
en concretés un altre deis temes
comentats pels dirigents del
sindical. El dla que entrem en
el Mercat Únlc les empreses

..no poden estar com estan.
. Les empreses en crlsl van
acumulant més deute a la Se-
guretat Social, I alxó sera

conslderet en el futur compe-
tencia desllelal per empreses
que fabrlquln els matelxos
productes, que d'aqul a qua-
tre dles es quelxaran.

D'altra banda, CC 00 afir-
ma que durant els sis primers
mesos de I'any s'han registrat
al Garraf set accidents de tre-
ball diaris, mentre que durant
tot I'any 1990 se n'havien pro-
du'itsiscadadia. Durantel1991
s'han prooutt tres accidents
mortals.
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La rebaixa deis coeficients aplicables a I'IAE aprovada per
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 1'11de maig passat, que suposa
una reducció del 40% respecte als índexs aprovats inicialment, no
ha satisfet els diversos sectors empresarials i comercials de la

ciutat. Els sectors económics demanen a l'Ajuntament que moderi
les seves pretensions recaptatóries i que apliqui I'impost d'una forma
més justa i equitativa. Empresaris i comerciants, particularment, no
descarten impugnar judicialment els rebuts de I'IAE de Vilanova.

Els sectors econórnícs asseguren que els impostos s'han incrementat un 200%

Empresaris i comerciants podrien impugnar
judicialment els rebuts de I'IAE a Vilanova

II.fMNCU

Tots els sectors em-
-resarlats i comercials de

'-.-Jilanova i la. Geltrú han
expressat el seu rebuig pels
coeficients aplicables a I'Impost
d'Activitats Economiques (IAE)
aprovatsl'11 de maigpassatpel
Piede I'Ajuntamentvilanoví. En
aquesta sessió plenaria es va
acordar rebaixarelscoeficients,
quedant 1'1,7i 1'1,2(1 a la zona
de la Collada Sis Camins).
Inicialment l'Ajuntament de
VilanovailaGeltrúhaviaacordat
fixar els máxíms coeficients
aplicables a f'lAE que permet la
lIei. Tot i aixó, el regidor
d'Hisenda,Josep Lluís Vidal. va
anunciarque hihavia lavoluntat
de rebaixar els coeficients, tal i
com s'ha fet, una vegada es
conegués el cens del Cadastre.
La rebaixa aprovada ara per
l'Ajuntament suposa una
reducció del 40% respecte als
coeficientsaprovats inicialment.

Els sectors sconómics de la
ciutatcoincideixenaafirmarque
no hi ha hagut cap rebaixa deis
impostos i demanen que
l'Ajuntamentvilanoví moderi les
seves pretensions recap-
tatóríes. Segons .Eugeni Virgili,
presidentdel Consell de Gremis
de Comerc; de Vilanova i-Ia
Geltrú, I'apllcacló deis
esmentata coeflclenta donen
un resultat d'un Increment
mfnlm del 113% entre la
recaptacló per IIIcéncla fiscal
de I'any 1991 (sense tenir en
compte la valoració de la
superfície comercial) I el que,
es reeeptará aquest any de
I'IAE.

Els comerciants de la ciutat
afegeixen,en uncomunicatque
cadascun deis gremis va lIiurar
a I'Ajuntament abans de la
celebració del Pie municipal de
1'11de maig passat, I'apllcacló
d'aquests coeflclentslmpllca
un augment de le pressló deis
contrlbuenta afectata supe-
rior al 200""" respecte I;any
panat a I'afeglr-se al matelx
els reeárrecs provlnclals

(Diputació de Barcelona en
aquest cas).

Tant el Consell de Gremis
de CornercoeVilanovai laGeltrú
(que integra el Gremi
d'Alimentació de Vilanova i co-
marca, l'Associació de
Concessionaris del Mercat
Públic vilanoví, el Gremi de
Flequers, el Gremi de
Pastissers, el Gremi de Joiers,
I'Associació de Comerciants
Sant Gregori-Sant Gervasi,
Vilanova Centre, la Unió de
Botiguers de Vilanova, el Gremi
d'Electricistes-lnstal.ladors i el
Gremi de Garatges), com l'As-
sociaciód'EmpresarisdelGarraf
(ADEG) o ladelegació al Garraf
de la CambraOficialde Comerc;,
Indústria i Navegació de Bar-
celona han demanat al
Consistorivilanovíque modifiqui
a la baixaelscoeficients de I'IAE
aprovats.

."PERSECUCIÓ"

Concretament, el president
de I'ADEG, Josep Piqué Tetas,
ha demanat que slguln
reconslderats els susdlts
coeflclents, quant al seu
percentatge Imposltlu, I
s'apllqul, en endavanf;' una
polftlca racional I equilibrada
que pugul comptar amb la
majorltarla adhessló deis
sectora económlcs locals,
que no han de veure, com ara,
el sentiment de persecucló
Indlscrlmlnada de I'Hlsenda
del Conslstorl.

Per laseva banda,el delegat
al Garraf de la Cambra Oficial
de cornorc. Indústria i
Navegació de Barcelona, Jordi
Morera, considera, després de
valorar un informe técnic
realitzat per la institució que
epresenta, que l'Ajuntament

de Vllanova Ila Geltrú haurla
de moderar les se ves
pretenslons recaptatOrles I
aproximar-les a la deIs
munlclpls propers per tal de
contrlbülr a la consolldacló
de I'actlvltat econOmlca del
munlclpllla CCjmarcaI al seu

Un 40% de les botigues d'alimentació de Vilanova han tancat durant els últims tres anys FtLlX

desenvolupament..
Segons Morera i l,aresta de

sectors econornícsde la ciutat,
aquesta Importanttrlbutacló,
en el cas de Vllanova, pot
dlssuadlr la Implantacló de
noves actlvltats Industrlals I
de servels ja que els
ajuntaments més propers -
Sant Perede Rlbes ICubelles-
tenen uns coeflclents I fndexs
rnott més balxos (Ribes i
Cubelles tindran un augment
del 10% mentre que Sitges
nncrá un augment del 60%).

L'informe técnic de la
Cambra Oficial de Cornerc,
Indústria i Navegació de Bar-
celona afegeix que les
acttvltats comerclals,
fndustrlals I de servels han
suportat, des de sempre, una
carreqa Imposltlva molt
Important. Els Increments
prevlsttos, perO, condicio-
naran molt negaUvamerot el
seu desenvolupament, espe-
cíaíment si es té en cornpte

que colncldelxen amb
I'apllcacló d'un nou sistema
de trlbutacló a I'IRPF -móduls
Ila nova estlmacló objectrva-
que poden delxar molt
malmeses les economles
empresarlals.

Segons Piqué , el fet que
no hl hagl terrenys disponI-
bles a Vllanova I que les
carregues trlbutarles slguln
molt elevades explica el
perqué no hl ha Implantacló
Industrial a la clutat. Segons
Piqué, el fet que durant el pri-
mer trimestre d'aquest any la
Inversló Industrial al Garraf
hagl estat de només 18
mlllons de pessetes ja expli-
ca la mala sltuaclé per la que
passa la Indústrla de la zona.

Per Virgili, I'apllcacló de
I'IAE acabara d'asflxlar el
sector comercial vllanovi,
Durant els últlms tres anya,
per exemple, ha tancat les
portesun40"lodelesbotlgues
íradlctonals d'allmentacló de

Vllanova.
Els sectors econórnics de la

capital de lacomarca del Garraf
coincideixen a afirmar que
l'Ajuntament vllanovf no té
clares qulnes han de ser les
IInles de la seva pollUca In-
dustrial I comercial. la HI-
senda municipal ha de
recolllr, com sigui, 300
mlllons amb I'IAE. El que
demanem és que s'apttqut
d'una manera més justa I
equitativa. Per aquells
sectors prolesslonols que no
tenen una super1fcle (com
constructors o plntors) no els
significa cap rebalxa els nous
coeuctents. Demanem a
l'Ajuntament un exerclcl
d'lmaglnacló perqué controll
tots aquells que no paguen
Impostos.

Els sectors econórntcs no
descarten la possibilitat
d'impugnar judicialment, de for-
maparticular, els rebutsde I'IAE
de Vilanova.
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El cost de funcionament deis ajuntaments d'Olivella, Canyelles,
Cubelles, Sitges, SantoPere de Ribes i Vítanova i la Geltrú costa
2.418milions de pessetes al Garrat. Aquests ajuntaments enquadren
a gairebé un miler de treballadors. Vilanova i la Geltrú i Cubelles són

els ajuntaments que destinen una partida més important a personal,
que en el cas de Cubelles arriba a un 50per cent del pressupost
ordinario Cubelles és també el municipi que oferta més lIocs de
treball per habitant, un de cada 41 cubellencs treballa a I'ajuntament.

L'Ajuntament de Cubelles és el que oferta més lJoes de treball per habitant

Fer funcionar els sis ajunJamentsde la, la comarca·
costa 2.418 milions- de pessetes al'Garraf

El ministre d'Economia
Carlos Solchaga anunciava el

-sat any mesures severes
contenir la inflació i la

espesa pública, Solchaga va
escandalitzar els funcionaris
quan va avancar la possibilitat
de no augmentarni una pesseta
els seus salaris. Alts cartees de
les diverses administracions
serien els primers a donar
exemple, congelant també els
salaris de diputats i senadors.

Finalment I'increment sala-
rial s'establiaen un 1,8percent,
mol! per sota de la inflació
mitjana registrada a I'Estat
espanyol durant 1992, un 5,9
per cent, davant el 2,4 per cent
de mitjana deis patsos menys
inflacionistes de la CEE, que no
obstant Solchaga
desdramatitzava: S'ha de tenlr
en compte queun 1,5percent
de la nostra Inflacló el·1992
va correspondre a la pujada
de I'IVA.

A finals de 1992 I'atur es
xifrava en 2.360.309 persones
a tot I'Estat, 278.359
corresponents al Principat de
C~talunya. L'aturdurantel mes

gener de 1993 va
,,~mentar-se en més de
62.000 persones a nivell esta-
tal, I'increment més important
des de 1987, d'aquestes per-
sones 21 .916 van correspondre
al Principal. I les previsions no
s6n gaire optimistes per a la
resta de I'any, I'opinió
rnajoritárta deis analistes és que

I'atur a l'Estat podria
sobrepassar el 3,000,000 de
persones,

DESPESA DE PERSONAL.
DELS AJUNTAMENTS
DELGARRAF

La des pesa pública al Garra!
pel que fa als sis ajuntaments
que integren la comarca, en
I'apartat corresponent al capttol
de personal, es situaglobalment,
en 2.418 milions de pessetes,
en alguns casos el 50 per cent
del pressupost ordtnar¡ de
l'Ajuntament deriva en aquesta
partida, Desglossades les xifres
equivalen a Vilanova i la Geltrú,
1.480 milions de pessetes so-
bre un pressupost ordinari de
3,050 milions, un 48 per cent
aproximadamentdel pressupost
ordinari global; Sitges destina a
personal 680 milions de
pessetes -comptant els nou
Patronats municipals, i
l'Ajuntament- sobre un
pressupost ordinari de 2.300
milions, vera un 30 percent; els
treballadors de l'Ajuntament de
Sant Pere de Ribes -segons
dades del 1992 i que poden
haver-se incrementat- van
percebre 380 milions de
pessetes sobre un global de
1456, el que suposa un prop
d'un 27 per cent del total;
Cuballes és l'Ajuntament que
proporcionalment destina una
partida més important a perso-
nal, un 50 per cent, sobre 400
milions de pressupost ordinari,

Nombre d'blbitants per a cada funclonari
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Vilanova Sitqes Canyelles" Oliv.ella Cubelles

L'Ajuntamenl de Cubelles és el que oferta més lloes de !rebell per.habitanl

200 milions van. a personal;tinen a personat una quantitat
Canyelles destina 40 milions a més elevada, a I'altre extrem es
remuneracions de personal, situa Olivella.
sobre un global de 180 milions,
poc més d'un 22 per cent;
mentreOlivella el munícípí més
petit de la comarca destina 27
milions a personal, d'un
pressupost o rdin ari que s'eleva
a 157 milions, que suposa un
17 per cent i escaig.

Les xifres varien
substancialment, sent els
ajuntaments de Vilanova i la
Geltrú i Cuballes els que des-

.c .Dlt-fll
censada de 3.500 persones, fet
que su posa que un de cada 41
habitants treballa per a
I'Ajuntament cubellenc.
Segueix Ollvalla, amb 'una
població censada de 422 per-
sones -peró amb una poblaci6
flotant xifrada en 5.000 perso-
nes i .1'.300· habitatges
construits- i 7 treballadors
municipals, un de cada 60
habitants d'Olivella treballa per
l'Ajuntament. Canyelles ocupa

TREBALLADOR5-
HABITANT

Cuballes és I'Ajuntamentde·
la comanca que registra una
proporciÓ de treballadors
municipals respecte a les per-
sones censades a la poblaci6
més ímportant. L'Ajuntamentde
Cubelles compta amb 85
treballadors, per una poblaci6
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L'activitat económica de I'exercici de ,1993 a la comarca del Garraf
es va mantenir, en general, arnb uns resultats positius per sobre de
la mitjana catalanafins al darrer trimestre, en que la situació es
rnostrá més recessiva, seqons es desprén de .l'inforrne Evolució

Económica de Catalunya 1993, elaborát per Banca Catalana. Entre \
d'altres aspectes, l'estudi indic~que I'índex -d'atur es va situar al"
16'02% a finals d'any, o que .Ia construcció ,es va mantenir com el
sector més dinárnic a la comarc,~. " '" ./ T'~ e i ,,'., . '¡

La construcció esrnostra, al Garraf, com el sector més dinamic
, !'L ';" ";;¡'''>;J ~Jl ''-

L'economia del Garra' es la mostrar réce~s'¡V,h¡~~
, .

durant I'últim trimestre del 1993
" ';~rFt"';:¡~h?L"

REDACCIÓ
tivitat económica de

I'ex~,ci de 1993 a la comarca
del Garraf es va mantenir, en
general, amb uns resultats
positius per sobre de la mitjana
catalana fins al darrer trimestre,
en qué la situació es rnostrá
més recessiva, segons es
desprén de !'informe Evolució
Económica de Catalunya 1993,
elaborat ¡ler Banca Catalana,

Tot i que I'economia catala-
na, a nivell global; va aprofundir
en la recessió en la qual havia
entrat a mitjans del92 i només a
finals d'any es va notar alguns
indicadors que havien de con-
cretar-se en millores ja dins
l'exercici de194, I'estudi de Ban-
ca Catalana afirma que el nivell
de producció industrial al Garraf
s'estabilitz á a partir del segon
trimestre de I'any 1993, tot i que
es debilita a partir del darrer
trimestre. Aquest va ser un deis
períodes més recessius pelque
fa a les tnversíons, que també
havien caigut al primer períóde.

Aquesta situació es reñectl
en el nivell d'ocupació, amb una
tax= <atur que es tanca, a
dr ;re de 1993 arnb un
16\-"'0, superior áI15'36% de
desembre del 92. Aixf, 1'0-
cupació en la indústria s'afebli
sobretot en el primer i quart trl-
mestre, mentre que rnítlora en
el sector terciari durant el tercer
trimestre, Va ser en la

construcció on és va notar una
tendencia creixént durant tot él
perlode; sobretot en· la seqona
meitaí de J'any. ' .

'buant a I'activitat per sectors,
el de la construcció ha estat el
més "dlnamic a la comarca;
malgrát',la'davallada de' la de-
manda 'a'hábitatges. Aix6 con- ,.
traste .arnb ,'la, fO'rta',recessió '.
d'aquést sector a 'nivell catalá
durant I'anterior exercici. Segons
les dades aportades pe? I'infor-
me, a nivell privat I'any 93 es
van acabar 1,645 habitatges,
un 5'3% menys que al 92. En
canvi es' van cornencar 2
habitalqes més que en I'exercici
·del. 92, 1.097. Igualment hi va
haver un augment en la
rehabilitació de vivendes. En
obra publica, el Pla d'Obres i
Serveis pressupostá un 45'5%
menys dé I'import de I'any ante-
rior. Dins aquest capítol cal
incloure els 213'7 rrñlíons de la
Direcció General de Carrete res
per al condicionament de la C-
246 en el seu tram per les Cos-
tes dei Garraf. " '

En la indústria, I'estudi
rernarca I'estabilitat de íes
empreses alirnentáries, quí-
miques ¡ del subsector de la
fusta i els mobles. No així la
rnetal.lúrqica, que 'ha 'mostrat
una tendencia al debilitament
de la demanda durant tot
l'exercici conñrrnant la tendéncia
general catalana ..on aquest

! '~

~'\ I "'J1 _.~.~ •. ;,~ifI\Ht J ~,~:\fo¡,i-:
. l.' 1,~"V'k,'n!'rl" .•t¡·
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la construcci6, que va caure a lot Catalunye. ! .~, t :

subsector va aprofundir una
davallada que ja s'havia iniciat
dos anys entera. Igualment es
pot dir de les empreses de la
pell, textil -on hi ha hagut

. reduccions de jornada-.
Respecte alsector primari,

poc important a la comarca, la
seva activitat ha estat estable
durant tot i'exercici, malgrat que

tant l'árnbit agrícola-ramader '.' ' ~el que fa al cornerc I'estudi
com el 'pesquer han anat "incida'una disminució genera·
perdent importancia. Respecte -, litzada. Concretament en el
la pesca, l'estuoi indica corn." tema de turísrne, i contráriament
malgrat que les captures van' ,a la situació catalana, els
augmentar aCatalunya durant t , :,resultats 'no van millorar res-
I'exercici passat un 0'5%, en pecte I'any anterior. L'obertura
canvi el preu rnitjá de les cap- " deis túnels no van beneficiar,.
tures va baixar per sota deis ~ ~~egons I'estudi,no va propiciar"
dos punts. , . .lavingudadevisitantsalGarraL
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l' any 1994haestatpositiuperalGarraf,
L segons l'onólisi realitzada per l'anuari

econórnic de Caixa de Catalunya.L' anuari
sobre el comportament de l'economia pro-

ductiva diu que el Garraf és la segona
comarca que mesha crescut. L'estudi detec- .
ta, peró, importants desequilibris en la
distribució de la riqueso

El Gárraf, la segona comarca que
ha generat més riquesa I'any 94

l'anuari de Caixa de Catalunya indica un creixement del PIB de 1'1,25%

les comarques próximes a Barcelona concentren més riquesa

Jordi Úbeda

a comarca del Garrar és
la segona comarca ca-
talana en volurn de

creixernent segons les dades de
lanuuri de Caixa de Catalunya.
Durant el present exercici el
producte interior brut de la co-
marca. és a dir el grau de rique-
su produida pel Garrar dins el
seu ambit territorial. ha crescut
en un 1.25q· i se situa en la
s e g ona po sició. únicament
a\ ancadu pel Barcelonés. que
pre .....cnu. un- índcxs de creixc-
mcnt de 1'1.60(-, Hi ha un total
de 23 COITli.lr411e~ catalanes que
no han superar 'j'aportació de
l' I 'If del PI B de Catalunya.

El Garrar va participar al
PI13 IOIaI de Catalunya en un
1.06"l'an\ 1990:cn un k07'7c
t.'i'l all~' JYYI ~ 1~0~ I en uu
1.08'k l' anv 93.

Una de le, conclusions
d' aqucst estudi ésque les comar-
ques que han crescui a un ritrne
superior a la mitjana han estat les
més riques, la qual cosa contri-
bueix a agreujar el desequilibri
territorial existent. L'esrudi arri-
ba a aquestes conclusions des-
·prés d'analitzar l'evolució del
producte interior brut (PIB) a les
comarques en el període entre
1990 i 1993.

La segona conclusió de
lanuari indica que. [01 i aquest
desequilibri territorial, la diver-
gencia entre el producte interior
brut per habirant desapareix per
la perdua de posicions de les
cornarques amb una renda per
capiia rnés elevada respecte als
territoris més deprimits. La mil-
jana del grau de riquesa per habi-
iant de cada comarca es mamé
per sobre de la mitjana espa-
nyola.

Així, la diferencia en la
crcució de riquesa sincrcmcrua
a nivcll territorial pero les di s-
crepancies del 1'1B per habiiant
tendeixeu a reduir-se, Els redac-
torvde l' cstudi han atribuu aquest
fet a la crixi económica que s'ha

L

La dinámica economlca del Garrar sembla positiva, segons I'estudi de Pauuar¡ de Caixa Catalunya

viscut durant el període de ternps
analitzat. Un període expansiu
corres pon normalment a un apro-

. parnent de les di ferencies entre
els territoris mentreque en peno-
des de cris les diferencies
s'incrementen. Aixó possibilita
que les comarques del Barcelo-
nes, el Baix Llobregat, el Valles
Occidental, el Valles Oriental i
el Maresme concentrin la major
pan de la producció de la rique-
sa.

Per sectors, I'evolució del
producte interior brut a comar-
ques indica que ei PIB agrari i de
la construcció es manifesta molt
repartit mentre que la indústria i
els serveis (sector terciari) es
concentren exageradament. el
Barcelonés, el Valles Oriental, el

Baix L1obregat, el Tarragones,
el Maresme i el Baix Carnp gene-
ren .el 70% del PIB industrial
meritre que les 'cinc comarques
que envolten Barcelona més el
Tarragones, el Segriá i el Gi-
rones produexien el 80% del PIB
de serveis.

L'anuari económico de
Caixade Catalunya ha fet aques-
ta análisi del PIB catalá a les 41
comarques per primera vegada.
El treball ha estat dirigit pel Ca-
tedrátic Josep Oliver i I'equip
d' economistes i econornetres del
departament d'Econornia Apli-
cada de la Universitat Autónoma
de Barcelona format per Anna
Prats, Albert Roca i Joan Tor-
rent.

L' estudi ha hagut de deter-

És la primera vegada que s'analitzen de forma
sistemática i fiable lesdades sobre la producció
del. total de 41 comarques catalanes

nlina~ el nombre total de perso-
nes de les 41 comarques qué tre-
bailen en cadascun deIs 24 sec-
tors productius i s'han estudiat
les dades censals.de 942 rnunici-
pis catalans.

Per obtenir les dades de
I'evolució del PIB des del 1990
fins al 1994 s'hahagut defer una
serie histórica des del 1980 fins
al 1990 atenent a un gran nombre
d'indicadors diferents des deis
cavalls de vapor d'un tractor, al
consum de ciment passant pel
consum d'energia eléctrica o les
lIetres protestades.

El PP.vol
obtenirquatre
regidors ala
comarca" /,.,:

L'Hora

La direcció del Partit Po-
pular a Catalunya preve u obte-
nir en les proximes eleccions
municipal s uns resultats
rnínims que perrnetin garantir
l' existencia de quatre regidors a
la comarca del garraf. Aquesta
previsió es basa en les intenci-
ons del Partit Popular per obte-

·nir a tot Catalunya un total de
150 regidors atenent a les ex-
pectati ves de vot que el partit ha
analitzat a partir deis resultats
electoral s anteriors. Segons ha
confirmatel presidentcomarcal
del partit, Serafín López, aquesta
previsió de resultats no coinci-
deix amb la realitzada per les
diferents juntes locals de cada
ciutat. "És lógic pensar que cada .
junta local es marca uns objec-
tius més elevats que els marcats
des d' estaments superiors", En
aquest sentit, la junta de Vila- .
nava treballa actualment per
aconseguir uns resultats elec-
trals que perrnetin seure al banc
del saló de plens de l'Ajutament
un total de 3 regidors. Sitges i
Sant Pere de Ribes estanestu-
diant les seves estrategies per
aconseguir resultats similars als
de Vilanova. Fins ara I'única
representació del PP en un ajun-
tament a la comarca és la regi-
dora Pilar Font, al consistori de.
Sitges. La tendencia de vot en
les anteriors eleccions europees
ha estat un factor determinant
en el tracat de les línies
d' actuació del PP a la comarca.

El partit té asegurades al
Garraf la presentació de can-
didatures als ajuntaments de

· .Sitgcs, Olivella, Ribes i Vila-
nava. L' inexistencia de juntes
local s del partit a Canyelles i
Cubelles ha dificultat la forma-
ció de llistes. Un problema que,
segons afirma Serafín López, .
esperen solucionar aviat ja que
intentaran presentar Ilistes arieu

. de la comarca. Els caps de Ilista
es faran públics dijous, 15 de
desernbre.
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,.Garraf . ':'}"<"'.,.. 1."'·1..:,~:

Comarca \ . \ ,\
,. '",,\El Gran Casino

:\present~ la;~~'n(
'. ,i '..cuma marinera

" d'Enric Hel:ce

El G~rrai va perdre el ritme ~,ji>t;,(tr
de I'economia catalana en~
I'última etapa de 'creixement~
económic, el perlode que va de '
I'any 1988 al 1992, La dinárni-
ca de I'activitat industrial a la
comarca registra aquesta t,:,r~
dencia en l'últirna :;,fase fe
d'expantió eCl',Wri¡¡;~!§j
es desprén d'un es Jdi rec
en el'lIibre l.'aconomla cata-
lana davant del canvi de se-
gle, que hapubhcat la Conse:',~
lIeria d'Economia dé:la'Gene':'-~
ralitat de Catalunya amb el pa-"';-
-oclní del Bané Biltlao-Biscaia:

El treballl'han COJ;ieCciOnai;;¡,¡¡r
=conomistes Antoni. Soy ¡:?i
•.• de Mar Isla i porta per:'::

",01 Localitzacl6 de I'activitát ,~,
económica i medi ambient. '

L'estudi assigna a cada co-;:'!i
marca catalana el que anome-; ,
nen un "indicador de (¡inami-
ca", que vincula el percentatqe
de 1I0csde treball creats durant
aquest perlode, ,en -re lació a
Catalunya i el percehtatge co-
marcal de 1I0csde treball que hi
havia I'any ÚJ88 en relaci6 al
conjunt catala., í :,',:

L'estudi fa avínent un indi-
cador relatiu de creació de nous

"--- Ilocs de trebalf en aquests anys-
respecte de I'estoc de 1I0cs de
treball que hi ha a cada comar-
ca, A més, té en compte les
noves indústries i les inversio-
ns realitzades en cadascuna
de les comarqiJes durant el pe-
riode 1988 a 1992, .

" 1.
El Garraf va ser una de les comarques menys
dinámiques en el període '1988-1992, moment de
-recuperació económica que no es va aprofitar, segons
recu/l un estudi de la Conse/leria d'Economia de la •. Enric Herce," cuírier gironi

"?;- campi6 d'Espanya de salses i
: , .: f;< investigador' de cuina tradicio-

La comarca mostra un índex.molt baix de dinarnisme.. ¡¡;¡.~ ~é' ¡~<nal catalana,'v3Ser.'convidat a
, .", ',' ;,; :'"presentar al Gran Casino de Bar-

ElGarraf va p,rare el tren de lar~clÍperaqll,,~Lg~gig~¡f~i:~~g
, , "greta d'Algues, el sopar va in-, · d '.'1"'9881992 '~-",;:'cloure, entre d'altres productesecon'omlca e' '·F, ¡", ,;:,::' ,:;'m~diterranis,elturb9ilesgam-

,- " ' r:'i,¡,:1fi' ~(besde Vilanova" L'apa! presen-
~1;ll¡b, t¡f.~I~ts:inspira basicame,~) en el te-
f" ln,~/ ,¡Z:ma rnarl, ones preté,n que els

, ,'co-mef]sals tlngUlI)!a irnpressió
': que es troben envoltats pel mar.
re: Per reafirrnan' aquest arn-

, bient, al rTienjad6rprincipal del
) Casino de' Barcslona'van ins-

tal.lar-se pantalles devídeo amb
imatges deis diferents plats, em-

, niarcats per ones, aigua, bar-
ques i peixos.

''':¡': Segons EríriC Herce. cal fer
, I¡¡rpuna cuína molt modernísta pero

ncorada básicameñt'ten el
ceptari més tradicional i so-

retot amb un respecte forca
i<!!¡'lmportant pel válor de ea-

dascun daIs ingredie,nts que
an de ser naturalstarnb sal-
es'suaü$-icbéeló rríott breu ,,'
. respectaral maxim les pro-'

ietats nutritivas de caca pro-
ucte. ~-,¡.; 'P 0l~--;J _~,4

:k'¿~Per ai xef gironí, tant ~I peixr;;, blau com les especies senzilles
~~; ténen excel.lents propistats cu-
'.'J;: tiriaries i es poden fer exquisides
~ receptes. Un deis; problemes

'que poden te nlr aquests
Entre ~ls'aAyn988'h992 'es '.;'¡ii'Crear,742I1ocs dé treball ~l:;"'~", DIARI peixos populars s6n les espi-

-~I tl','fln ;',' , '.' 'l., , ,..~,c;: J;. \ nes. Aixó es soluciona ambj:;;:' ,,',' <,' '.! entre: ";i¡ls-,~nys'1988 i, 199t;i\ :!\(~a:XCI, n:?s)W~n\gp'mporta~ ,i.,dmaginaci6 i mir~rd~ j~~hiiªtj
POC DINAMISME , ' " , l'área de la Catalunya íntenor ' , ment Similar al de l'lúdlcador ta seva menja, especiatment

':( esta, ., marcada per de dinámica: només es van entre la gentjove. Jo acostu-
I'estancament económlc. Tot i .crear 742 llocs de treball. In~ \:l,n!.oafer,~nefile.ts_a-'l)~unaela-
així:-:destaca l'existéncia de' J 'V~rsanieni proporcioha] é,~la' \- 'botáci6quesiguitleugera,afe-
determinats focus d'un gran xifrad'inversló 'en :niili9nsldé' ~)ngei~'E'nric Herce, .
dinarnisrne económic en algu .. - " pessetes percada}[,lI,báll.a??!! jf,'h!:; D'altra banda, a c~usa de I'e-
nes éomarques turístiques de Al Garraf .:s'h~:¡:ln.:'e,~lt ep~!'ll .'" "xit assolif al lIarg deis darrers
muntanya. quatrienni 27, 7 f)lllio~s"de +; .rnesos. el Gran Casino de Barce-

pessetes per treballaodr, cosa ;" .lona perllonga per tot el mes de
que representa estar entre les 'maig el Bullet del Mediterrani,
17 comarques catalanes qué • ambiental en un mercat de pes-
més han invertit en, aquést _"'~cadors, on s'ofereixen tota classe
concepte. - , .de peixos i rnarisc. Redacció,

Generalitat i el Banc Bilbao-Biscaia. El Garraf se
situa en el lloc número 31 (entre 38) pel que fa al
dinarnisme. Durant aquests quatr,anys, només es
van crear 742 /locs de treball. ,~:.-

INTERCOMARCAl

Sego~r¡fecull \'informe, El
Garraf, amb¡O;86%,-.va ser una
de les ¿{jrii~rquésmef,ys diná-
rniquesienzaqüest periode i se
situa en el31 l¡:-lIoc del ránquinq
comarcala disianCia de les co-
marques 'més dinárniques.

Una de .Ies principals con-
clusions d'aquest estudi cons-
tata que..a I'últim periode de
creixement econórnic. registrat

LLOCS DE TREBALL

Respecte a la creació de
nou~,II?CS de treball, la cornar-
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P,er als primers economistes
liberal s, el creixement
economic portava, de for-
ma inequfvoca, cap a una

rrúllora del benestar dé la societat La , '
confianca en el poder de l'home per do-
minar la naturalesa i la seva capacitat '
de crear innovacions tecniques con-
trarestaven lesprimeres consideracions
sobre l' existencia de certs lírnits al
creixernent econornic imposats, per
exemple, pels recursos alimentaris.

Aquestes primeres consideracio-
ns restrictives a la capacitat de creixe-
ment varen ser exposades de forma molt
més clara per Malthus (1766-1834),en
considerar que el creixement de la po-
blació registrava un ritme molt més alt
que no pas la capacitat de l'home per '
rrúllorar l'explotació deIs recursos na- -
turals. '

Creíxement demogriúic

La perspectiva malthusiana s'ha
, caracteritzat 'per un cert pessimisme a
l'hora d' intentar analitzar la interrelació
entre l' evolució de la població, els re-
cursos, el creixement economic i el medi
ambient. Aquesta visió, fins a cert punt
catastroñsta, s'ha vistreforcada cada cop
més per la importancia que els temes
ecologics han pres dins de la nostra so-
cietat en posar de manifest la necessitat
de limitar l' explotació deis recursos na-
turals.

Des de mitjans d' aquest segle s'ha
pogut observar una clara actuació de tot
tipus d'institucions encamínades cap a
l'obtenció d'un equilibri entre els fac-

, tos exposats anteriorment. Davant de la
impossibilitat que el creixement.econo-
rnic asseguri un creixement harmonic de
la població, ha calgut plantejar el con-
trol del creixement dernografic. Des de
les primeres conclusions del Club de
Roma els anys setanta fins a les darre-
res conferencies intemacionals pel des-
envolupament economíc.s'han vist im-
pregnades per aquesta línia filosófica,

Així, no ha d' estranyar que s 'hagi

Demografia

l'Horc del Gorro], ~2'd.eg~l)erd~ 199~'~
" • • : o,':, .~ ••.•• '.' •

~...:'

•
1 eccroma

Anno Mir i Serro"

¡

I1...;.

túnels del Garraf,com a i'Alt Penedes,

Població al Garraf
:.

Plramlde d'edats - Comarca del Garraf
Comparaci6 1990-1994

, 84
ea - 84
75 - 80
70 - 74
66 - 6g
60 - 64
.66 - 69·-

·60 - 64

46 - 40 .
40 - 4~
38 - e.
30 - 34
28 - 2.
20 - 24
15 ~ 19.

10 -'4
5-.0-. '. '

2
Homes Erectlut en mll.t,

QHom •• U4 . Doon•• Q4 +HC?mea uo ..g..oon •• so

identificat en molts paisos del Tercer
: Món un excessiu nivell de natalitat i el
, consegüent desequilibri demografic

com a principal inconvenient a l'hora
d'iniciar el seu procés de desenvolupa-
ment economic.
. Aquesta situació de desequilibri es
veo avui dia com un mal endemic res-
tríngít als paises en vies de desenvolu-

, pament o del Tercer Món, pero, no cal
'obljdar que no fa pas tant que Espanya ,
mateixa va veure 's sotmesa a importants
procesos d' emigració, dirigit principal-
mentcap a la resta d'Europa, i va viure
durant els anys seixanta un important
"boom" demograñc recolzat en un alt
creixement economíc,

Actualment, el món occidental viu
un cert estancament demográfic alhora

, que pateix una foita pressió migratoria
des deIs paises en vies de desenvolupa-
ment o del Tercer Món. En el cas
d'Espanya i de Catalunya, aquesta pres-

.sío prové .dels paisos del Magrib,
Esta fórca clara, dones.la forta re- ,

lació entre demografia i economia, tot'i
que, de forma més detallada aquesta

_ _ •••.• __ .: _ "'- ., Il<.. • _ • ....: _ _' _ _ _ _ ~ _ ;¡. _ _ .:. .••.••.• .• _ .•..• • .: "o .• :.. .• .;. .•

De fet, el Garraf ja va suportarun '
fort increment demográfic durant els
anys seixanta i principis deIs setantá que -
va portar la seva poblacié, a uns aug-

, rnents de quasi un 50%: deIs 4 1.000 ha-
bitants del 1960fmsals 62.000 el 1975.
Evidentment, aquest creixemerit tan ele-.
vat soIs es va poder sostenir gracíes a
,un notablefenomen d'lmmigració. ,

, Aquest ritme de creixement de-
mografic, que va arribarfins a unes taxes '
anuals del 3% durant el períodede 1960-
'1970, es va veure forca ralentit durant
elsanys setanta i els vuitantade forma
qué el 1991 la població se sítua al vol-
tant deis 77.000 habitants, "

Ávui díá el Garraf estávívint un
nou. procés de forta immigració, a uns
ritmes superiors al 4%' anual, que han
fet créixer ia seva població fins 'als prop

analisi cal f~~-Ia també a un IÍivell geo-de 89.000 habitants.Aqúéstcreíxement
grafic més petit, com ésel cas de la nos- 'és, sens dubte, el resultatd'un procés
tra comarca. " de retroalimentació resultant de la inte-

El coneixement de l' evolució de- racció de la ,millora de les 'infraestruc-
mográfica de la comarca del Gárraf..si- tures de comunicació i ,1' oferta
tuada cada cop més dins de l'ámbit d'habitatge i serveis de que disposa la
d'influéncia de la ciutat.de Barcelona, comarca.
és priniordial a l'horad'establir les ne- , -, Arnés, aquest procés d'immi- '
cessítats futures de les infraestructures gració ha representat un cert trasbals a
comarcals. ' , , "'la pirámide d'edats dela comarca.jaque

Els col-legis, els hospítals.iels ' els segments de població que .més han
eixos de cornunícacions i les necessi- vist augmentar, en aquests darrers anys,
tats de solindustrial i urba son només e1ÍlombredeIs seus efectius han estatel
algunsdelsaspectesques'hand'avá.!uar' deIs rñenors de 5 anys i tots els grups. ,
neeessaríament sota una visió demo-: "entre 25 i '49 anys. '

.' grafíca si es.vol propiciar un desenvo- , , Cal estar atents, dones, aaquest
lupament socíoeconómíc sostingut i fenomen,jaqueaquestfortcreixement"
equilibrat de l'economia i evitar que ha afectat tQ15els municipis de la
l' aparició de desequilibris comarcals. comarca, pero sobretot Sant Pere de Ri-

, Aquest estudi encara ésmés ne- bes, háura d' anar acompanyat dela mi-
cessari en una comarca com la del Ga- ' llora de les infraestructures basiques
rraf, cada cop més sota la inflúenciade adequades a ti d' evitar futurs desequili-
l' área metropolitana i que en els darrérs .bris dins de la comarca i fms i tot dins

-temps ha vistmillorar de fOITnaqualita-, ttls ínateixos municipis.
tiva la seva xarxa de comunicacions ' Anna Mir TSerra
amb el seu entorn geográñc, tant seguint Cap del Servei d'Inícíatíves ~nOmiques de
una línia costanera, amb l' autopista deIs la Manoomunltat Penedes-G!pT8f

'.'
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"

Les empreses cooperotives
,Xovier Iópez Gorda"

P otser la millor ma-
nera de comencar
l' artiele és definir
el concepte de so-
cietat cooperati-

va, Per fer-ho utilitzarem bona
part del que recuUl' article pri-
mer de la Llei de cooperatives
de Catalunya i que ens diu que
la cooperati va és una associa-
ci6 de persones naturals i/o ju-
rídiques que es proposen millo-
rar la situació económica i
social deis seus components i
la del'entorn social en que es
rnouen, í que exerciten una em-
presa de base col- lectiva:

subsector d'aquest,
El cooperati visme agrari

esta realitzant un pla de rees-
tructuració tendent a fer més.
competitives les seves estruc- ."
tures; sovint .les cooperatives
.agráries están associades a
cooperatives desegon grau, és
a dir, cooperatives que associen

.. cooperatives. De les 610
cooperatives agraries exístents
a Catalunya, s6n I?rou conegu-
des per la seva dimensió i po-
.tencial noms corn els de CO-

" PAGA, Agropequária de
, Guissona o bé Covides. '

El cooperativismede consum " '
.-' inclou, a més de les 238 coope-

rauves registiades corn a tals,
Ies 278 cooperatives d'habitat-
ges que són també una. forma
molt específica ~econsum i que

, els darrers anys han tingut un
, fort 'de .senvolupameñt. A taU

, ," d'exe';'ple!.Segurament és prou
'----:------:-------"'---------------------~-----_:_7c----~------::_------_:__:_'-' coneguda per molts de vosaltres

, 7 (potserfins i tot en sou socis ):la
,cooperativa de consumidors ABACUS, es- ,
'pecialitzada en el món del Ilibre i material
escolar.

"
COOPERATIVISME AL GARRAF PER SECTORS150~------------~----------------------------~--~----~----~
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'20Fins aquí, pero, una de-
finici6 de, caire legal que ens
d6na una primera aproximaci6;
cal ara intentar veure quins 56n
els elements básics que carac-
teritzen aquest tipus de socié-
tats. És per aixó que, agafant l'esquemaque poder elassiflcar-les: pararem atenció a me de treball associat, S6n cooperatibes que
desenvolupa el professor Ballesteros en el l'activitat cooperativitzada quevcom hem es dediquen a qualsevol activitatde produc-
Ilibre Economía social y empresa coope- comentat anteriomient, conjuntament amb 'ció O bé de sérveis en les quals, en principi,
rativa, pode;" destacar com a aspectes més el capital social, és allo amb el qual el soci 'tots els treballadors s6nsocis de la coope- '
reUevants els següents: ' corÍtribueix a la societat cooperativa, rativa. Si bé en elsseus orígens fou el coo-

- Estem parlant, en la majória deis' D'acord amb aixó, les diferents activitats perativisrnede consumel que va tenir un
casos, de societats amb objectius típicament cooperativitzades ens donaran les divere- ,p~per rnés destacar, actualment són les.,
empresarials que es dediquen aproduir, co- ses clases de .cooperatives. Tot i que hi ha cooperatives de treball associat les que han ,
rnercialitzar, etc., amb la finalitat d'obtenir ,di verses branques del cooperativisme, in- tingut un de denvolupament més important.
un legítim benefici per als seus socis. tentarem-simplifícar-les al máxim de cara

.. Els-socis nO aporten solament ca- a una major comprensió.. , Aproxímacléel cooperativlsme
pital, com acostuma a pOS$3.f a les societats Si 1:activitat querealítza el soci a la " , a Catalunya '.
mercantils, Els soCis;a'méS del capital. apor- cooperativa és la de coinprar, estem parlant .' \'.
ten a la cooperativa una activitat, és el que de les cooperatives de cónsumidors; les for- ,",.,;' ~r nostrepaís, i basant-nos en.
s' anomena acti vítat cooperativitzada. mes del consurn poden ser molt diverses, si' 'l'ínforme estadístic del departament de Tre-
Aquesta activitat es pot manifestarde díver- bé hístóricament el' cooperativisme de con- baU, fíns. a l'any 1994 hi havia registrades '
ses maneres: el soci pot comprar a la coope- , sum més conegut era l' alimentan, actual: ,6.895 cooperatives.: El cooperativisme de
rativa, pot vendre o bé hi pot trebaUar. ment aquest ha deixat pas a .d'altres rno- trebaU associat és, amb 5.082 cooperatives,

- L'organ de govem de la coopera; deis com pot ser el consum d'habitatges, 'el' ; el sector més important 'quant a nombre de
tiva és el ConseU Rector, 'que s'escoUeix consum sanitari, oci-cultura.i., ' "societats i també en tendencia de creixe-
democráticament per part de l'assemblea Quanes tracta de pagesos que. ve- -ment.Efectivament, de les 1.108 coopera-
general de socis. ' neo la seva producció-agrária conjuntament tivés 'constitürdes a Catalunya l' any 1994,

, '. Cada soci té un vot i generalment per transformar i/o comercialítzar, 'estem ' 1.045 eren cooperatives de trebaU associat.
exísteix una gesti6 col-lectivitzada i un con- definint el cooperativisme agrari. De gran D'aquesies:c¡jóp~ratives'de treball de nova
trol dernocrátic de la socíetatper part deis tradici6 a Catalunya, per les cooperatives constitueió, pel que fa als sectors d'activitat
cooperativistes. agráries passa actualment més del 70% de, 'es'troben fonamentalment en el sectors de .

la producció ágrária. Les característiques i 'serVeisi quant a dimensió estem parlant de:
problemática propia del sector' estan 'por- ' ,)etites em,prfses:" Les' c~operativ~s .
tant a un procésd'integració i agrupació de ., 'd'ensenyamehl pel seu funcionament, en la
les cooperatives existents. majoria d' elles elsmestres en són els socis,

.. En el cas que elssocis treballin a la, estan claramentidentificades corn a éoope-
cooperativa, estern definint el cooperativis- ratives de treballassocíat i per-tant 5Ón un

o •••.•.•.•.•.•.•.•.•• -•.• ~ .• oO' •••• oO' •• oO"" ••••• :'. ;. " '•• "", oO' •• '.o', •••.•• _,oO.oO' ••••
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El 'cooperativismo al Garrar

La .cornarca del Garraf reflecteíx
clarament també la distribuci6 i Clases de
cooperatives que hi ha a Catalunya;
d'aquesta manera, de les 135 coóperativés
registrades al Garraffins a l'any 1994, 112
ho eren de treball associat i d'aquestes, 46
eren cosntituides durant els anys 1993 i
1994, per tant.estem parlant d'un teíxir:

'empresarial'molt nou. Es produeixtambé
aquesta identiñcació general amb les peti-
tes empreses, 'especialment.,del sector de,
serveis, Pel que fa als 'altres 'sectors, exis-
teixen registrades 8'cooperátives de consu-
'rnídors, 6 d'ensenyament i 1 agrícola.

, Una primera aproximació al c00l'e-
rativisme obliga, per espai disponible i ex-
tensió del tenia, a una necessaria generalit-
zació, .és per aixó que en propers articleJ
intentarern aprofundir tant en els diferents
aspectes que configuren les cooperatives
com en leS,~eye,s.caraterfsti9ues sectorials.

Classes de cooperatives

: J Xavier López Garda és director de la
Federaeíé de Cooperatíves de Treball

, " Assoclat de CataIunya -

El que hem comentat fins ara és
aplicable al .conjunt .de cooperatives,
n'existeixen, pero, de diverses classes. Per

, ' ,
.• .o,.: •.• .o ••.•.•.•.•.•
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Població i activitat economice

E xisteix una clara relació
entre la participaci6 de la
població dios de l' econo-
mia d' un país i el seu grau

de creixement econornic i social en fun-
ci6 del seu desenvolupament tecnológic, '

El model de transició
económica dínámíca

Així, segons el model d~ la teoria de la
transició económica, els diferents nive-
lis de progrés tecnológic implicarien tres
fases de desenvolupament econornic-
social. En u~ primer estadi es trobarien
les societats anomenades tradicionals,
caracteritzades pel predomini d'una so-
cietat rural dedicada principalment a
l'agricultura de subsistencia i que com
a molt hauria desenvoluFt un sector ar-
tesanal. En aquest estadies troben la ma-
jor part deIs países sulxlesenvolupats i
del Tercer Món.

En un segon estadi es trobarien
les societats industrials, a les quals es pot
accedir a partir d' incorporar als sistemes
productius innovacions tecnologiques i energeu-
quesoAquests eanvis impliquen la disminueió
de lapoblació dedicada atasques agricoles, com
també l' inerement de la forca de treball indus-
trial. En aquesta situaci6 es trobarien, actual-:
ment, rnolts paísosen vies de desenvolupament
que han accedit a les tecnologies necessáries
per iniciar el seu procés de creixernent indus-
trial gracies al eonstant fenomen d'intemacio-
nalitzaci6 de la producci6 que afavoreix el des-
mantellarnent de part del sector industrial en els
países desenvolupats per a la seva reubicaci6 en
noves zones que gaudeixin d'un major avantat-
ge competitiu en els seus costos de mil d'obra

El tercer, i darrer, estadi seria el que
correspondria a les societats postindustrials,

. caracteritzat pel replegament de la població
ocupada en la indústria i per un ciar procés de
tercialització de ]' economía encaminat asa'
tisfer, en bona part, les necessitats culturals i
d'ocique autogeneren aquest tipus de socie-
tats i el consumisme massiu que les caracteri-
tza. Aquest estadi és aquell en que es troben
els paisos desenvolupats, entre ells Catalun-
ya, que basen el seu creixement económic en
una economia fortament tercíalitzada

Actívitat económica al Garrar
i població 1975-1.991 .

A la comarca del Garraf es pot ~plicar perfec-

Anna Mir i Serra

POBLACIO I ACTIVITAT ECONOMICA
GARRAF 1975-1991

Olalrlbuoló de la poblacl6

100"-

76"

60••

••••

32;4
14,8

"'.2 .
6,.

S.rvel. (3!]
Coftatruccl6 1m
IndO,trla lf:ItJ
Prlmarl _

tamentaquest tipus d'análisi grácies a I'estudi
de l'evoluci6 de la seva població activa, la qual
cosa permet veure com s'ba estat produint
aquestproces dinárnic de traspás entre els di-
ferents estadis durant els darrers trenta anys.

Catalunya va viure una primera revo-
lució industrial de la qual va ésser pionera a
Espanya, pero no és fins al boom economic
deis anys seixanta que no va convertir-se real-
ment.en una societat industrial i varen co-
menear a donar-s'hi les eondicioris nOCessanes"
per iniciar el salt cap a una societat post-in-
dustrial.
La comarca del Garraf no va ser aliena aaquest
procés, tot i que cal destacar que I'expansió
del sector terciari (basat, principalment en el
turisme i el comerc) es va desenvolupar tarn-
bé forca rápidament,

Així, el 1975 el sector terciari donava
feina ja al 32 % de la poblaci6 activa de la
comarca, mentre que el sector industrial se-
guia predominant amb un 46% del total de la
poblaci6 activa. La construcci6 representava
prop del 15% i el sector priinari soIs el 7%
restant.

En aquells anys el pes del sector indus-
trial dios de la comarca se situava a Vilanova i
la Geltrú on prop del 52% de la seva poblaci6
activa depenia de la indústria mentre que Sit-

",'12.4 .
30,2
',2

ges vivia en una economía fortainent tercialit-
zada en que quasi el 50% de la seva població
activa es dedicava al sector deIs serveis, .

La taxa d'activitat, la relació entre la
població activa i lapoblació de 16 anysi més
era durant el 1975, relativament baixa i infe-
rior a la mitjana de Catalunya.

Onze anys més tard, segons el padró
municipal d'habitants de 1986, la situaci6 era
forca diferent. El sector terciari s'bavia con-
vertit en la primera font d' ocupació de la co-
marca i donava treball al 48,2% de la pobla-
ci6 ocupada mentre que la indústria soIs
representava ja el 37,4% de la població ocu-
pada. Amb tot, la industria i la construcció se-
guien ocupant a tanta gent com el sector de'
serveis.

Cal tenir en eompte que aquest guany
del sector terciari es va produir.albora que un
lleuger inerement de la taxa d'activitat, situa-
da alvoltant del 50%, molt a prop ja de la taxa
mitjana de Catalunya pero lIuny encara de la
registrada ala província de Barcelona, situa-
da en un 52,7%.

En les dades del cens de 1991 es posa
de manifest encara més aquest procés diná-
mie de tercialització de l' economía de la nos-
tra comarca i ja apareix el Sector de serveis
com el majoritari dins del Garraf, amb un

54,2% del total de la poblaci6 ocupada,
xifra aquesta molt superior al 30,2% del
sector industrial i fins i tot superior a la
suma del sector industrial i la construc-
ci6 que era del 42,6% ..

Aquest procés cap a I'estadi de la so-
eietat postindustrial s'ha produñ a tots
el municipis de la comarca, ja que fins
al 52% de la poblaci6 ocupada de
l' antigament industrial Vilanova i la
Geltrú, depenia deis llocs de treball ge-
nerat pel sector de serveis. A Sitges,
aquest percentatge supera ja el 68%.

La taxa d'activitat el 1991 es va situar
en el 53,7%, i tot i que s'baincrementat
en 1punt en els darrers 5 anys no ha arri-
bat encara a situar-se al nivell de Ía pro-
víncia de Barcelona, on era del 54,3%.

La sócíoeconornia postindustrial
En aquest any s'ba produil un impor-
tant increment de la participaci6 de la

. dona dins de I'activitat económica de
la comarca, fenomen Iligat al desenvo-
lupament económic i social del Garraf

i que ha fet el percentatge queles dones repre-
sentaven dios la poblaci6 activa passés del 30%
el 1986 fins al 36% el 1991.

Així mateix, també es detecte un sig-
nificatiu envelliment de la poblaci6 activa en
aquests mateixos anys, a causa en part, del fet
migratori (recordem que el Garraf és una co-
marca amb saldo migratori positiu) i en part a
d'un retardameht dels joves 'a I'hora
d'introduir-se dios del m6n del treball, a cau-
sa d'una major tendencia a allargar el seu plO:,
ces de fonnaci6. Aquest fet és independent de
la falta de llocs de treball per als joves, jaque
la poblaci6 activa recull totes aquelles perso-
nes majors de 16 anys "que tenen ocupaci6 o
estan disponibles i fent gestions per incorpo-
rar-se al treball. . .

La major incorporació de la dona al
. treball la qual cosa implica un increment de la

taxa d'activitat de la societat, i aquest retarda-
ment deis joves a introduir-se en el m6Ít labo-
ral s6n, justament amb l' esmental procés de
tercialització, trets característics de les socie-
tats postindustrials modemes i ajuda a enten-
dre millor Í'actual situaci6 de desenvolupa-
ment econórnic i social de la nostra comarca.

Anna Mir i Serra
Cap del Servei d'Iniciatives Eeonómíques

de la Mancomunitat Penedés-Garraf
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Tres empreses
del Garraf vaa
exposar els seU1i
productes eh!

cap de setmana passat al
Saló Internacional Ex ..
pornóbil. Aquest saló dedi-
cat a lexposició de corn-
ponents i equips de
manteniment per a la indús-
lria de l'autornoció va re'
unir a 363 expositors
directes i 652 empreses re-
presentades. Aquestes cor-
poracions pertanyen a un
total de 28 parsos. '
Aquestes empreses s6n: Lel
España i Berven SA Sprint
de Sant Pere de Ribes, i
Fabricació de Cornponents
del Motor SLde Vilanova i la Geltró.

Durant quatre dies aquestes
ernpreses amb seu en aquestes comar ..
ques van exposar els seus productes i
novetats del 12 al15 d'abril al recinte
firal de Montjuic.

L'exposició, que es va clausu-
rar dilluns passat, ha tingut una anuen-
cia de 65.000 visitants, segons els or..
ganitzadors. Aquesta edici6, el saló
s'ha caracteritzat per la visita de pro-
fessionals i del pblic en general que
afavorit per fixar un preu d'entrada
realment popular, de 350 pessetes.

Arnb 368 expositors nacionals
i estrangers, la representació d'un to-
tal de 28 paisos i una superffcie neta
de 22.500 metres quadrats, aquest any
ha destacar la presencia de di verses
marques de vehicles que van presen-
tar als seu s respectius estands tots els
elernents que interessen l'usuari de
qualsevol vehicle.

Les ernpreses participants en

aquest saló comercialitzen els seus
productes de cara a vendre'ls al sector
professional. i al de gran consumo Al
mateix temps molies es responsabilit-
zen de la representació de diferents
marques estrangeres.

La representació del Garrar

Les ernpreses participants que
estan registrades a la comarca del Ga-
rraf es dediquen básicament a la pro-
ducció d' equips i components de rnan ..
tenirnent per I'ús dels conductors
habituals, encara que tumbé hi ha pro-
duccions rnés costoses que ten en com
a objectiu el mercar professional.

L'ernpresa Berven S.A. Sprint
es dedica a la fabricaci6 de productes
químics destinats a evitar la corrosi6.
Entre altres productes produeix pin-
tures, vernissos i laques dirigides a la
conservació del vehicle.
Fabricació de Components del motor, .

es dedica a la fabricació de bombes
d'aigua i oli per al motor.

Mercateuropeu

Durant la celebració daquest
saló internacional s'han fet diferents
actes parallels que han comptat amb
la presencia d'importants professio-
nals del sector. Al Congrés Internacio-
nal de Motors, que es va desenvolu-
par l'últirn dia, van participar més de
100 especialistes i ponents de diver-
ses ernpreses del sector i
d'universitats. Aquest prirner congrés
va estar organitzat per la Societat de
Tecnics d' Automoció. Les ponencies
van tractar sobre com millorar els pro-
cessos de cornbustió i el desenvolu-
parnent de nous motors i combustibles.

D'nltra banda a la Jornada In-
formativa sobre la siruació del Mercat
dEquips i Components per a
l' Automoció que es va celebrar dintre

del marc ,De I'Expo-
mobil 96, él presiderit de
l' Associació Nacional de
Fabricants d'Equips iCorn-
ponerits per al' Autornoció
(Sernauto), Josep Maria
Pujol, va manifestar que
"la indústria espanyola
de: cornponents per a
l'autornoció ha de tenir el
seu mercat natural a Euro-
pa, que és on hi ha millor
tecnologia", a rnés de "la
creativitat del sector". Per
aquests rnotius, i segons
Pujol; "el sector ha de ca-
minar cap a la mundialitza-
ció". Aquest tema, segons
el presideni de Sernauto, és
el gran desafiament que té

ara aqussta .indústria deis components
cl'automoció. Exernples daquesta si-
tuació i d'aquésta direcció són els
constructors Ford, Wolkswagen i Ge-
neral Motors que han de canviar la
seva filosofia per avancar en aquest
mercar.

La indústria espanyola de Iabri-
cació de cornponents d'automoció té
una gran importancia, ja que tres em-
preses nacionals del sector es troben
en l'actualitat entre les 20 primeres del
món.

Per 1995, l' Associació Es-
panyola de Fabricants d'Equips i
Components per al' Automoci6 va as-
senyalar una xifra de negoci molt pro-
pera als 2 bi lions de pessetes. Aquest
impon su posa un 6,10/(.>rnés que el
1994.

La Iacturació nacional
d' exportacions va representar la quan-
titat de 950.000 milions de pessetes,
un 8% més respecte a 1994.
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La problematica oconomicooei Garrar

A nalitzar la problema-
tica del Garraf ac-
tualexigeix obser-

var la situació que ara tenim i
intentar veure que cal fer en
el futur. És el que es vol fer a
les ratlles que hi ha tot seguit.

Victor Forgas Cabrera

TAXES D"ATUR MENSUAL
DADES COMPARATlVES 1995
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a la muntanya pot generar una
dinámica económica que ge-
neri activitats, ocupació i ren-
des en benefici de la comar-
ca.

En segon !loc, per resol-
dre els problemes plantejals,
a la comarca li caldria la im-
planlació per nova creació, si
és possible, i si no per trasllat
a d'altres Ilocs, d'empreses
petites i mitjanes. Els nivells
de formació assolits per la po-
blació i les tendencies a una
major implicació de tots en la
producció i la creació de lJocs
de trebal! en el sector terciari,
la manca de grans espais per
ocupar industrialment són un
conjunt d' aspectes que fan que

Amb aquests elements hagim de pensar que l'epoca
analilzats, que, segons el rneu de grans indústries al Garraf
parer, cal tenir en primer !loc (Pirelli, Imsa, Mahle, etc.) ha
presents quan analitzem la passat i ha arribat I'hora d'un
prob lernát ica del Garraf en teixit empresarial basat en pe-
larnbit social i economic, les tites i mitjanes empreses, arnb
vies de mil lora o inici de so- una gestió molt participativa i
lució als problemes plantejats nivells de formació alts deis
anirien a centrar els esforcos trebaIJadors integrants de les
en els temes següents: ernpreses.

Dinamitzar tots els actius Finalment, el Garraf dis-
del territori, els de mar i els posa d'un port, entre Barcelo-
de muntanya. Pot semblar na i Tarragona, situat a la faca-
estrany que parli de la mun- na nord del Mediterrani on la
tanya del Garraf, pero el pare CEE esta disposada a invertir
del Garraf i la p o ss ib le 710.000 rnilions decus en lO
arnpliació fins als límits del anys per tal de cr~ar'un mercat
panta de Foix poden constituir unificat del Mediterrani. t¡¡1
.un complernent i rnportant en ren]r present aquestfet i apro-
lespecialització del lleure que fitar-Io per als plantejaments
té la comarca. Endrecar la de Ia p lan ificac ió públ ica i
muntanya i promoure o corn- :'privada de les activitats
plementar servei~ de)!eG't~',;, 'econorniques, educatives i de
actual arnb activitats i serveis . tot~ mena.

Situació actual
al-----+----~----~---+----~----+-~_4~--~--_41

GEN. FEa.

Si volem resoldre els
problemes que més afecten i
preocupen la gent sens dubte
els de ['ocupació estan en "!~,

primer terme, perque d'ells Barcelona i rodalies. D'alira,
depen, en definitiva, tal com la: comarca del Garraf és per a
estan organitzades les coses, molts residents de l' are a me-
el manteniment diari i els re- tropoiifa'rta: urihoc de lleure,

t ,.~:, . ~.

cursos de que disposem. descans, segona residencia. La
1 é s el problema de proxirnitat, pero, té també ele-

l'ocupacióeJ que rnés se'ns ha me n ts negatius en aqu e s t

complicat els últims anys arnb s e nt it , com, per exemple,
can vis estructurals imposats l'excessi va dependenci a de
pel progrés técnic que fa que Barcelona, una anul-Iació
el sector industrial que aug- de la propia personalitat i una
menta dia a dia la seva pro- p~rdua d'iniciativa.
ductivitat necessita menys ma Hi ha un tercer factor irn-
d ' obra i més capital. portant, segons el rneu parer,

Aquest problema és es- que cal tenir en compte a
pecialmen: greu a la nostra l'hora d'enfccar els problernes~~~
comarca on les taxes d'atur se ,que :Jenim plantejats. És el
situen molt per sobre tant de ')lOmbre ; importancia de
les que hi ha a les cornarques .centres formatius de que dis-
vernes com de les de Catalu- pose,ln. ~efque la fonnació por
nya. Per cornprovar-ho, no- seruh elernent dinarnitzador
més cal mirar el quadre que ,¡f·dé I¡econ~~ia i J"ocupació al-
acompanya aquest article. hora que pot contribuir a la

La proximitar de Barce- millora deIs nivells de renda.
lona i la seva área metropoli- Finalment, en I'ambit
tana ens influeix en molts sen-' econornic i social, a la COl11ar-
ti ts. Tarn bé en l' as pecte ca hi rnanquen estructures par-
eco no m ic. D'una banda, ticipatives, on tota menar
molts residents a lacomarca d'emprenedors es trobin i ea-
troben la seva. fein~ a nalitzin els problernes que te-
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nirn plantejats i siguin ele- \
rnents dinamitzadors que su-
min sinergies.

Plantejaments de futur
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La construcció ha mantingut a la comarca un exceHent nivell de productivllat que ha revertít en la milIora d'altres sectors

El creixement·economic
de'lGarraf es mantéestable
• L'elevada taxa d'atur continua com a principal escull tot i ellleuger descens enregistrat al 95

B·anca Catalana ha fet públic durant
aquesta setmana el seu informe'

sobre l'evolució de l'economia catalana
durantel 1995. Al Garraf aquesta
evolució ha estot marcada per l'encara
elevada taxa d' atur i la dqvallada del
sector pesquer. Malgrat tot, el creixernent
de la comarca es positiu i és positiu i es
manté estable

Jordi Úbeda amb el deis mesos centrals del 95.
La tendencia respecte a la resta de
comarques situa el Garraf amb un
lIeuger avantatge respecte al con-
junt de Catalunya.

L'evolució industrial del
Garrafha estat també marcada per
I'estabilitat en la producció. El
segon i tercer trimestre han estat
els millors per al sector i el mateix
comportament ha tingutla cartera
de comandes.

Sectorialment parlant, cons-
trucció i serveis han estat els dos
segments que millor han cobert

El volum d'inversió realit-
zat al Garraf durant el darrer any
és, respecte al global de Catalu-
nya, d'un 0,32%.

Aquesta inversió va perme-
tregenerarun I ,06% de nous llocs
de treball, La conclusió final és
que els índexs d' atur de la comar-

l' expedient amb una tendencia al
creixement. El sector industrial

, va detectar una rnillora durant els
mesos d' estiu.L' informe de l'evolució

económica de Catalu-
nya de Banca Catalana

situa la comarca del Garraf en un
panorama conjuntural optimista
marcat per l' estabilitat ipetits sig-
nes de recuperació tot iuna dava-
liada detectada cap a finals de
l' any 1995, període que abasta
l' informe elaborat per l' entitat
d'estalvi.

El millor període, econó-
micament parlant, va coincidir

Atur excessiu
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La comarca pugna per entrar al' eix
costaner de crcixement económíc

REDACCIÓ

El Garraf no aconsegueix créixer tant com les altres comarques litorals

El Producte In-
terior Brut (PIB)
de la comarca
del Garraf va
créixer durant
I'any passat un

3,44% respecte el 1994,
segons l'Anuari Económic Co-
marcal de Caixa de Catalunya,
fet públic aquesta setmana.

El creixement experimen-
tat pel Garraf esta per sota de
la mitjana de Catalunya, que
es del 3,79%. La comarca no
aconsegueix créixer tant com
ies comarques litorals vemes.
Aixi, queda lIuny deI4,33% de
creixement del PIB que ha
obtingut el Baix Llobregat o del
4,89% del Baix Penedés. En
canvi, supera en creixement
I'altra comarca limitrof, l'Alt
Penedés, el PI B·de la qual va
augmentar en un 2,01% I'any
passat.

La comarca no esta apro-
fitant totes les possibilitats que
Ii ofereix I'aparició d'un potent
eix costaner, que va des de
Girona fins a Tarragona, amb
augments superiors a la mit-
lana de Catalunya. Nornés
queden per sota d'aquest
creixement costaner el Barce-
lonés, per motius de reequilibri
territorial, i el mateix Garraf.

Aquest procés intensiu de
creixement. segons I'Anuari de
Caixa de Catalunya, es similar
al que es va experimentar el
1994, ampliat amb les comar-
que s de la primera corona
metropolitana de Barcelona i.
el gruix de les comarques tar-
·agonines.

<::» No obstant aixó, I'estudi
destaca que el fort impuls
industrii>l del Garra!, junta-
ment amb comarques com
I'Anoia, el Bages i l'Osona, ha
aconseguit que el creixement
del PIB d'aquestes zones su-
peri el 3%.

Les dades del Garraf són
torea mes encoratjadores si es
té en compte la taxa de
creixement entre 1990 i 1995.
Aixi, en aquest periode de cinc
anys el Garraf és la quarta
comarca de Catalunya en
creixement acumulat, amb un
1,93%, segons I'estudi. Nornés
hi estarien per sobre el Ripo-
lIés, el Barcelonés i el Pla de
I'Estany.

'. La indústria ha tingut bon comportament. La seva activitat ha crescut duraru el 1995

La indústria i la construcció,
motors de l'economia

Redacció
El conjunt de les comarques

de Barcelona, entre elles el
Garraf, s'han beneficiat de la
dinámica positiva de la indús-
tria i la construcció, que ha
compensat I'evolució menys
expansiva deis serveis, segons
l'Anuari de Caixa de Catalu-
nya.

Durant el 1995 el sector
industrial s'ha rellancat a les
-comarques de Barcelona, amb
un creixement del 5,92% del
seu PIB. Segons Caixa de
Catalunya, I'augment de les
vendes exteriors deis produc-
tes industrials han contriburt al
cref<ement industrial. Aques-
ta expansió ha quedat con-
centrada, segons les dades de
Caixa de·Catalunya, a les co-
marques' de1' Vallés Oriental,

VallésOccidental, Barcelonés,
Baix Llobregat i Garra!. Cal
recordar que el creixement in-
dustrial no pressuposa un in-
cremen! del nombre d'empre-
ses radicades a cada territori.
Les dades es refereixen a
I'augment del PIB.

El sector de la construcció
ha presentat a les comarques
de Barcelona un creixement
menys expansiu, peró el seu
comportament ha estat també

No vénen més
indústries, pero el
PIB del sector ha

crescut el 1995

torea positiu, amb un incre-
ment del 5,4%. Els serveis i
I'agricultura presenten tarnbé
augments menys importants,
dell'ordre del 2,27% al sector
serveis i de 1'1,94% al priman. :,

L'informe destaca també el
pes especific del sector de
I'administració pública dins el
capitol de serveis a les comar-
ques barcelonines, que fa que
aquest árnoit de I'economia
estigui menys afectat per la
conjuntura internacronal.

Pel que fa a la resta de
Catalunya, Tarragona i Girona
han estat les grans beneficia-
des del creixement de 1995 i
s'han confirmat com a punts
d'atracció económica que han
arrossegat la resta de cornar-
ques d'aquest eix. En canvi,
Lleida té creixements inferiors.

CONTRAPUN:¡:-'

Que és el
PIB?

El Producte Interior Brut
(PI B) es la suma de tots
els béns ; serveis pro-
ourts en un terntori du-
rant un periode de temps
deterrrunat, mcíoent els
valors afegits en els pro-
cessos de procucció
L'estimació del PIB ca-
tala que fa I'Anuari Eco-
nómic Comarcal de Cai- .
xa de Catalunya, I'únic
estudi que analitza revo-
lució de I'estructura pro-
ductiva de les cornar-
ques, es basa en un la-
boriós preces de recer-
ca dirigit per Josep Oli-
ver, catedra tic d'econo-
mia aplicada a la Univer-
sitatAutónoma. Per cal-
cular el PIB s'han de
tractar un gran nombre
de variables.
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Historia d'un poble a través d'una botiga
-L'establiment Al 65 compleix 100 anys amb voluntat de continuar

BERNAT DELTELL I MILÁ

,
./

Tots els pobles tenen els
seus signes d'identitat. Cate-
drals, esglésies, monuments,
arcs de triomf, clubs esportius
i un lIarg etcétera esdevenen,
amb el pas del temps i amb
una bona campanya íristítu-
cional al darrere, un tret distin-
tiu que aglutina el sentiment
de pertányer a un collectiu
determinat al voltant d'una ciu-
tat, poble, vila i, si s'escau, al
d'un pais.

Aixi, no és d'estranyar que
qua n veiem la Torre Eiffel rápi-
dament pensem amb Paris i la
Sagrada Familia ens indiqui
que som a Barcelona o.fíns i
tot, que un club de futbol esde-
vingui gairebé en el simbol
d'una nació. Tot plegat, peró,
no deixa de ser un espai co-
munament acceptat i definit
com a simbol propi. És el que
ens diferencia deis altres i, al
mateix temps, s'accepta éom
a nostre.

Ara bé, els pobles, més a
petita escala, tenen altres trets
definitoris. Són uns trets que
en la majoria de casos no són
oficials, no necessiten de cap
mena de campanya publicitária
(tothom els coneix) i formen
part de la vida quotidiana deis
seu s conciutadans. Són allá, i
romandran per sempre més,
perqué aixi ho han decidit els
seus vilatans. Són, en definiti-
va,aquests espais petits que
anomenem les botigues de tota
la vida. Unes botigues que do-
nen carácter a un poblé, que
es converteixen gairebé en
espais públics i seveixen com
a tema de conversa per a rnol-
tes tertúlies de café i per a
sermons de Carnaval. Són, ni
més ni menys, els establiments
ti pies que surten a moltes
guies, per les seves caracte-
risti,ques, i que rápidament es
convertaixen en espais de pe-
regrinació obligada.tant per als
forasters com per als propis
vilatans.

A Vilanova i la Geltrú, esta-
bliments d'aquestes caracte-
ristiq'ues en tenim, n'hem tin-
gut i en tindrem sempre. Qui
no recorda La Carpeta Moder-
na?i l'Artfstica? Dues botigues
amb personalitat propia, difl-
cils de trobar per les seves
caracterfstiques a altres indrets
de la nostra geografia. Durant .
anys, centre d'atenció de molts
vilanovins, i ara, després
d'haver tancat les portes per
sempre més, formant ja part
de la memoria col' lectiva d'una
Vilanova que, indefectible-
'!!lent, desapareix. Per sort o
per desgracia.

Pero n'hi ha d'altres que
aguanten el pas del temps,
amb dignitat, orgull i, si s'escau,
perqué els vilanovins aixi ho
volen. És el cas de A165. Elvira
Pascual, copropietaria del ne-
goci junt amb el seu marit, Jo-
sep Amigó, aixi ho explica:
cada cop més ens visiten
noies joves, d'uns 30 anys,
que ens diuen que si us plau
no tanquem, que sobretot
no ho fem, Se'ls partiria el
cor, diu Elvira.

Raó no Ii'n falta. La historia
de Al 65 és també la cronolo-
gia deis darrers 100 anys de
Vilanova. Tot arrenca d'un ja
lIunyá 1897, un anyabansque
es perdés Cuba, diu Josep
Amigó. Efectivament, a ñnats
de seq]e XIX apareix per pri-
mer cop la botiga al carrer
Major. Aquesta botiga, peró,
diu Amigó, no es deia Al 65
sinó queel nom popular que
rebia era el de Cal Mut. Por-
pietat de I'oncle d'un bes.avi
deis actuals propietaris,
]'establiment es deia aixi per-

1\.1 principi es
venien faixes,

pipes, petaques,
espardenyes ...

~REGI~A
. ,

ALJTnNnMO~

Els nens baden davant l'aparador. Al 65 está especialitzat en petites joquines

qué el propietari era mut, tot i
que aquest impediment fisic
no era obstacle per a vendre,
ja que era molt salamero, diu
Elvira, i cal dir que aixó deis
sobrenoms abans es porta-
va molt. Ara bé, al carrer Ma-
jor ja va neíxer també I'actual
nom perqué tot es venia a 65
céntims. Era una mena de El
Corte Inglés, explica Josep
Amigó, pero comptel, a peti-
ta escala, eh?, Especifica que
es venien faixes, pipes, es-
pardenyes, petaques ... tot el
que es podia comprar en
aquells temps. I a 65 céntims.
I d'aqui, és ciar, el nom.

Després comencen els
canvis. Al 65, ja amb el nom
que ha arribat fin; als nostres
dies, s'estableix al carrer Ca-
putxins, 16, de la rna de Mont-
serrat Puig, ávia de Josep
Amigó, I'actual propietari. Anys
més tard, un nou canvi. La
botiga es trasllada al carrer
Caputxins, 38, i els deseen-
dents agafen el relleu. Merce-
des Ferre res pren el timó de la

, barca i cornenca a vendre re-
vistes i diaris i les
coHeccions de la' Blanca
Neus, el Dumbo ..: perqué el
seu marit, Josep Amigó, era
recader i ho portava tot de
Barcelona, diu Elvira. Des-
prés, I'any 1936, el matrimoni
format per la Mercedes i el
Josep s'estableix finalment al
carrer Gaputxins 27, on enca-
ra ara hi ha la botiga i on el seu

fill, Josep Amigó, I'actual pro-
pietari, continua amb el negoci
junt amb la seva muller. Aqui
on som ara, diu Elvira, hi ha-
via un barbero Ara bé, cal dir
que aquesta numeració del
carrer que diem no és del tot
exacta, perqué quan vam va-
nir aqui, al Caputxins 27, diu
Amigó, es deia el carrer del
Progrés, i aquest era el nú-
mero 16. Després ja vindria
el General Mola i tot aixó.

Tot i aixi, quan va arribar
I'época de la dictadura tots els
carrers van canviar de nom
per passar a ser escrits en
castellá Per aixó era una dic-
tadura. Amigó recorda que en
aquesta época el meu pare,
que era molt catalanista, va
treure el cartell de Al 65
perqué Ií volíen fer escriure
en castellá. Com que tothom
ens coneixia, remarca el pro-
pietari, no ens calía posar un
cartell que indiqués el se-
senta y cinco, i per aquest
motiu no el vam exposar
durant una bona colla
d'anys. Per tant, conclou Jo-
sep Amigó, I'actual cartell és

Els propietaris
asseguren que el
-nom original és
Al 65 i no Cal 65

MARY

I'original, el que ja hi havia
I'any 36, i no I'hem tocat.

Pel que fa al tema del car-
tell, els actuals propietaris vo-
len remarcar que en aquest
rétol no hi fafta cap c. Ara
tothorn diu a cal 1I0c o cal
aftre, peró aqui sempre s'ha
dit, diuen els propietaris, AI65,
i no pas Cal 65. Nosaltres,
conclouen, respectem el rétot
original, que és aquest, el
que hi ha hagut tota la vida,

Aquesta és, doncs, la his-
tória d'una botiga que ara
compleix 100 anys. Especialit-
zada en vendre [oquines peti-
tes i fins fa ben poc també
xiclets i altres menges, els pro-
pietaris s'admiren que els dis-
sabtes molts barcelonins acu-
deixin a la seva botiga per ter-
hifotografies icornprar. L'Elvira
remarca que més d'un cop
han entrat a la botiga i ens
han demanat si podiem ter-
hi fotografies. Nosaltres,
conclou, els diem que si. I no
ens deixa de fer una certa
gracia que vingui gent a fer
fotografies a una botiga que
tota la vida ha estat a Vila-
nova.

La gracia. pero, és aques-
ta. Després de 100 anys, AI65
es manté en peu. Ofereix ca-
rácter a una població i no deixa
de ser un testimoni del pas del
temps. Perqué la seva historia,
també és de la de molts vilano-
vins. Qui encara no ha anat a
cornprar-hi rnai?
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Sitnació socicconomica del Garraf

.El motiu d'aquesta ponen-
cia és donar-vos-a conéíxerde
manera resumida el retrat 50-
.cioeconómic de la comarca del
Garraf. .,.,,, ,.'.

.:A. grans -trets abordaré la ., ,1-,,-' '
\"situació:socieconómicade la .:" '." ... ' ': e:'·"":; .',l·,:, ... !'" ...•., "" __ .' . .. .. ,:', ::l. ,. _ -

comarca del Garraf des' de .Indústria. L'ac;ti.vita!económica s'ha incre~en.tst ~ot~b!~mellt qyrant,els Últi,~~ ..anys ,,' ,.; .'. ,OIARI

¡"":I'6rbita dernoqráfica, centrant- ,;... ....: ':; 11"t.- !.::or '.:·'I:t,;~'··~ - e- : •..: "., -~ ;,"~:(, .0°,;-,:,_ :...•. ,~ ..\-,_~ .":,,;'{- _r.:;.' .. '0 .. :--:
"..-me en l'evoíució i estructura de que'laprovlncia'de Barcelona . ment de poblacióque la .co- menor de 14 anys s'ha reduH

la població i el fenomen migra- estava perdent població real i marca del Garraf esta vivint en en un 27%, passant deis més
tori per, posterionment;analit- Catalunya .amb prou feines aquests últims anys esta afa- de 18.000 nens i joves menors
zar I'activitat económica i els aconseguia mantenir un vorint~lreequilibridemogratic' de 14 anys I'any 1981 als
diversos sectors que la confi- creixement O. Ha estat en dins la comarca. 13.000 de I'any 1996. Aquest
guren: Per finalitzar veurem aquests darrers anys de la Evidentment, lestaxes de fet, que juntament amb
quins lIigams s'estableixen década deis noranta qua n la creixement veqetatiu de la I'increment de l'esperanca de
entre població i activitateconó- comarca ha vist de nou un població -diferéncia entre na- vida [a provocariaun envelli-
mica tot estudiant I'evolució de important augment de la seva talitat i mortalitat- no expliquen ment de I'estructura de la pira-
la població activa, I'atur i la .població, que s'ha incremen- ni de IIuny aquest creixement, mide, es veu agreujat per
contractació a la comarca. tat des de 1991 a 1994 en ja que últimament se situa per I'important augment de pobla-

quasi un 21%. Supera ja els sota d'un 3%. Aixl dones, ha cióprovocatperlaimmigració.
93.000 habitants i s'ha convertit 'estat el moviment migratori el La població actual entre 45
en una de les comraques més responsable d'aquest creixe- i 64 anys és la que proporcio-
actives dernoqráficament de ment que ha afavorit sobretot nalment s'ha incrementat més
Catalunya. Aquestcreixement el municipi de Sant Pere de gracies a la immigració
demoqráfic, si bé ha estat po- Ribes i els municipis petits. d'aquests darrers anys.
sitiu per a tots deIs municipis
de la comarca, s'ha concentrat
de forma notable a Sant Pere
de Ribes.

Proporcionalment Vilanova
i la Geltrú ha perdut part del
pes dernoqráfic que havia tin-
gut en époques anteriors
mentre que Sitges s'ha man-
tingut estable. Cal remarcar
que tant Cubelles, Canyelles
com Olivella en aquests últims
anys han patit increments es-
pectaculars de població. Que-
da cIar, en tot cas, que I'incre-

Amb aquest article que
signa lacap delServai ,d:ini-
ciat¡ves Económiques.de la
ptIaricomunitat P~"edes-
Garraf,' Anna M. Mir i Serra,
el DIARI DE VILANOVA inicia
avuilapublicaciód'imseguit
de treballs, exposats en el
marc dé les 1es Jornades

, ,Socloeconómique.s; que
sota el titol de El Garraf avui
i, dema v~ o.rganitzar el

.-.Consell ccmarca! del Garraf
Gis pa!,\sats10 i 11 d'octubre.

ANNA M. MIR I SERRA

DEMOGRAFIA

Aixf dones, primerament,
parlaré de l'evolució de la po-
blació. Comja sabeu, la demo-
grafia del Garraf, igual que a la
resta de Catalunya, ve marca-
da pel creixement deIs anys
seixanta, que si bé no va tenir
la mateixa intensitat que a les
comarques metropolitanes de
Barcelona, sí que es va situar
per sobre de la mitjana de
Catalunya. Més recentment el
Garraf va patir una forta re-
ducció de les taxes de creixe-
ment de la seva població,
passant del 25-30% de
creixement, pero va ser torea
notable en uns moments en

_o .~ \ •• '... ::; .

PIRÁMIDE ACTIVITA T ECO NO MICA

cies d'activitats de la comarca.
El primer que e¡¡1 destacar és

. el. .notable .•increment de
I'activitat,económica de la co-
marca en els darrers anys, que
ha passat de les 5.200 empre-
ses al 1992 a quasi 8.000 al
.1996, el que siqniñca un incre-
ment del 50% en aquests da-
rrers quatre anys. El principal
sector que s'ha beneficiat
d'aquest creixement ha estat
el de la construcció, que ha
vist augmentar el seu nombre
constantmenten aquests anys
fins quasi duplicar el nombre
d'ernpreses. Aquest impuls del
sector.de la construcció també
es posa ·.de manifest en
I'evolució deis habitatges ini-
ciats que han passat de 1.095
I'any .1992 a 1.325 I'any 1996 i
que ha convertit el Garraf en la
7a comarca de Catalunya en
nombre d'habitatqesfinalitzats
amb prop de 1.500 I'any pass-

· at.
Pel que fa al sector indus-

trial s'ha detectat en els darrers
· anys un increment en el nom-
· bre d'empreses, sobretot del

sector de la indústria transfor-
madora del metall i altres in-
dústries.

Aquest creixement en el
nombre d'empreses es pro-
dueix al hora que les grans
empreses industrials han per-
dut /loes directes de trebal/.
Per aixó i després de conéixer
I'explotació del padró de 1996,
i per tant I.a població actual
ocupada en el sector industrial,
caldrá valorar de forma molt
moderada aquest increment
del nombre d'empreses.

D'altra banda el sector
serveis, tot i haver-se incre-
mentat de forma important.
representa al voltant del 80%
del total d'empreses ubicadas
a la coma rca. De fet, ha perdut
3,5 punts sobre la participació
en el total d'empreses que te-
nia I'any 1992. Sona part de
I'activitat generada pel sector

Passa a la pagina següent

L'estructura de la població
ve definida per la seva pirárni-
de d'edats.

La pirámide de la comarca
del Garraf ha patit, respecte a
la situació de 1981, uns canvis
notables motivats per
l'enveltirnent natural de la po-
blació i, sobretot, pel fort pro-
cés d'immigració sofert. La
baixa natalitat es posa de rna-
nifest quan la població real

Un deIs indicadors que ens
permet analitzar I'activitat
económica de la nostra co-
marca es basa en I'explotació
estadística de I'impost sobre
activitats económiques.
Deixant de banda les activitats
deis sector primari, es pot ob-
servar fácilrnent la importan-
cia del sector terciari a la nostra
coma rca, el qual aglutina prop
del 78% del total de les I/icén-
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serveis es concentra en el co-
rnerc i ellurisme.

COMERC;

Pel que fa al comete cal
remarcar l'efecte de capitalitat
de Vilanova i la Geltrú que fa
que es concenlri en aquest
municipi el 61% deis 2.142
cornercos ubicats a la comar-
ca. La importancia de Vilano-
va i la Geltrú com a focus co-
mercial dins la comarca és
encara més remarcable si es
considera que dins del seuter-
me s'ubica el 75% de les su-
perficies grans de venda.

El principal sector comer-
cia~és el d'alimentació amb un
terc de les botigues, mentre
que vestit i calcat, equipamenl
de la llar i cultura i lIeure, amb
un 15% aproximadamenl cada
un d'ells, completen el teixit
comercial.

TURISME

L'altre gran nucli d'activitat
terciaria dins la comarca és el
sector turí stic.

La vocació turística de la
comarca es posa de manifest
en les 13.000 places que entre
hotels, pensions i campings
constitueixen la seva infraes-
tructura básica sense comptar,
a més, les places
d'apartaments. És evident el
grau de concentració d'aquesta
activitat al municipi de Sitges.
Així, Sitges concentra el 91%'
de les places hoteleres de la
comarca, e163% de les places
de pensions i el 34% de les
plaoes de cámping.

La infraestructura turística
de Sitges i, per extensió, la de
la comarca, ha patit en aquests
darrers 10 anys un evident
procés de reconversió que s'ha
materialitzat seguint dues Ií-
nies básiques:

-Primerament en una re-
ducció del nombre de places
d'hostaleria, que ha suposat la
desaparició d'un 8% de les
places de Sitges i d'un 11% a
la resta de la comarca.

-En seqoo 1I0c s'ha produit
un fort increment de la qualitat
d'aquests allotjaments turís-
tics, bé sigui per la construcció
de nous establiments o per la
reconversió d'instal.lacions ja
existente,

Aquest procés ha fet que
en l'actualítat el 47% de les
places de, Sitges siguifl de
quatre estrelles, mentre que
I'any 1987 sois ho eren e117%
i a la vegada s'hagin duplicat el :
nombre de places de tres es-
trelles. Aquests canvis respo-
nen a una estratéqja encami-
nada a millorar la competivitat
de I'oferta turística de la co-
marca buscant un turisme de
més qualitat i a la vegada
afavoris una oferta r.nés dirigi-
da a congressos. convencions
i actes cutturals

Per acabar aquesta visió
de I'activitat económica de la
comarca caldria remarcar la
creixent importancia que está

Turísme. Al Garraf hi ha 13.000 places entre hotel s, pensions i cámpings

assolint una infraestructura
básica a la comarca com és el
port comercial de Vilanova i la
Geltrú, que ha vist augmentar
el tránsit de vaixells i mercade-
ries de forma espectacular en
els darrers anys, passant deis
33 vaixells i 38.00 tones de
mercaderies I'any 1990 als 551
vaixells i 498.092 tones de
mercaderies I'any 1996.

POBLACIÓ ACTIVA

Una vegada establerts els
escen.aris d'evolució demo-
gráfica i económica cal abor-
dar l'anális! deis diferents
components de la població
activa a fi de completar una
visió socioeconómica de la
comarca. Lamentablement i a
falta d'informació més actualit-
zada cal recórrer a algunes
dades relativament antigues i
que corresponen al padró de
1991 ja que encara no esta
disponible d'explotació el pa-
dró del 1996.

Aixl doncs, la població ac-
tiva de 1991 era de 32.600,
que representava el 42,4% de
la població de la comarca.
Quasi el 60% de la població
activa es conceritrava a Vila-
nova i la Geltrú. Per sexes, es
constata el predomini de la
població activa masculina que
suposava gairebé els 2/3 del
total. La població ocupada al
1991 era de 27.237 persones
tot i que representava que la
taxa d'atur se situava en el
'16,5%.

Dé fet aixó ja era una irn-
portant millora respecte a I'any
1986, en qué any la taxa d'atur
era del21 ,5%. Durantel perío-
de 1986-1991 la població acti-
~a va augmentar un 22%
mentre que I'ocupada ho va fer
qua si un 30%.

Aqll'~st creixement de la
població ocupada s'ha basat
en un fort increment en el sector
serveis, que va créixer en
aquests cinc anys un 53°,4 i va
passar de donar'eI47% de la
població ocupada durant 1986
al 54% al 1991. S'ha produrt,
doncs, un procés de tercia lit-
zació de la nostra comarca.

Les dades d'evolució del norn-
ore d'empreses comentades
anteriorment i referides a da-
des més actuals, juntament
amb les dades del mercat la-
boral que a continuació es co-
mentaran confirmen aquesta
tendéncia de predomini del
sector serveis del període ac-
tual de I'economia del Garraf.

ATUR

Tot i que no es disposa de
la informació del padró de 1996
i per tant no hi ha dad es segu-
res sobre I'evolució de la po-
blació activa i la població ocú-
pada de la comarca, si que es
coneix l'evolúció de la pobla-
ció aturada segons les dades
facilitades per I'INEM.

Durant els darrers 10 anys
I'atur s'ha anat réduint paulati-
nament i ha passat de tenir
7.097 aturats I'any 1986 a
4.466 actualment. Aquesta
evolució no ha estat lineal ja

"S'ha produi't un
procés de

tercialització de la
nostra comarca"

que es va produir un repunt de
I'atur I'any 1993.

Actualment són les dones
les que pateixen més la pro-
blernatica de I'atur a la nostra
comarca, ja que el 53% deis
aturats registrats a I'INEM són
dones. Aixó es torea greu si es
té en compte I'estructura de la
població activa, que fa la taxa
d'aturentre les dones sigui molt
més del doble que la d'entre
els homes. L'atur afecta prin-
cipalment dones joves, e143%
de les aturades tenen- menys
de 30 anys, mentre que I'atur
entre els homes es reparte ix
rnés homogéniament.

Cal remarcar la problema-
tica social que su posa que I'atur
entre els homes se centri entre
els més joves ientre els majors
de 50 anys.

Per áree s d'activitat
económica I'atur incideix prin-
cipalrnent en el sector serveis,
que engloba el 67% deis atu-
rats i afecta sobretot els sub-
-sectors del cornerc i hostale-
ría. El 20% deis aturats per- -,
tanyen al sector industrial i el
13% restant a la construcció.
L'atur en el sector primari és
insignifrcant.

MERCAT LABORAL

Val la pena esmentar que
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des del juliol de 1995 la Man-
comunitat Penedés-Garraf
edita amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i el FSE,
I'Observatori del mercat de
treball que trimestralment ofe-
reix una informació exhaustiva
sobre la situació de I'atur a la
comarca del Garraf. En
aquesta mateixa publlcació
s'analitza també I'evolució del
mercat de treball tenim en
compte I'explotació estadística
deis contractes registrats per
I'INEM.

És precisament aquesta
informació sobre I'evolució de
les contractacions el darrer
indicador socioecónomic ana-
litzat en aquesta ponéncia. Aixl
dones, des deis julio! de 1995
fins al desembre de 1996 es
pot observar una clara tendén-
cia a I'increment del nombre
decontractacions. Bona prova
d'aquest fet és I'augment en
un 18% deis contractes realit-

. zats tant el tercer i quart tri-
mestre de 1996 respecte als
mateixos perro des de I'any
1995.

Deis més de 15.000 con-
tractes registrats a la comarca
durant 1996, prop del 41%
corresponen a Vilanova i la
Geltrú. Sitges, gracies al sec-
torturísticés el segon municipi
en nombre de contractes, [a
que en realitza el 36%. La con-
tractació pateix un fort efecte
estacional centrat en els mesos
d'abri! a juliol en clara relació
amb la demanda de treball en
el sector turístico

Són els homes els més
afavorits per aquests contrae-
tes ja que han rebut gairebé el
60% de les ofertes. Pel que fa
a I'edatdels contraetats e133%
són menors de 25 anys i el
67% menors de 35 anys.

Quant a la modalitat de
contractació, el tipus més ern-
prat és el d'obra i servei amb el
36% deis contractes mentre
que els de temps parcial i els
de circurnstáncies de la pro-
ducció amb un 23% i un 21%
respectivament són les dues
altres modalitats més utilitza-
des.

Els contractes fixes han
estat, durant I'any 1996, 497,
que representen un 3.5% del
total.

LITUSA
~ Limpieza dillTUberíaS.S.A.)

Canonades embussades ...?
No trenqui res i cridi ['especialista

(núm. 1)
Li desembussara i desíncrustara les seves canonades
de la forma més neta, rápida i económica. Buidatge

de pous mdrts, fosses septíques, etc.
Servei 24 hores

Tel. 815 08 19
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Humanísme, .economiai Vñanova
ESTEVÉ ORRIOLS I SENoRA

La personalitat de Vlanova
i la Geltrú al lIarg deis seqles
que I'han anat configurat té,
conté o és producte, de moltes
dimensions, algunes molt for-
tes, d'altres més petites, peró
en definitiva totes amb el seu
gran d'impórtáncia.

'Una d'aquestes dimen-
sions té, per a mi, una especial
significació i de fet ha marcat
el meu tarahná i molts enfos-
caments del meu treball. .

Els valors inequivocs del
pensament humanista, del
proqrés per a tothom amb res- ,
pecte al medi , de les Ilibertats
i de la. fidelitat a la nació cata-
lana.

És la tradició en la qual
volem perseverar: alió que va

, significar Vilanova, d'aquell
esperitque la seva gent va
voler i saber transmetre.

Avui hern de parlar de les
perspectives econórn iq ues
d'aquest moment i del futur,
peró no volia cornencar sense
deixar constancia d'aquestes
meves inquietuds enel terreny
espiritual o de la intimitat, per
deixar ciar que el, terme com-
petitivitat 'en I'avui i derná
d'aquesta comarca, com en
qualsevol altre indret, té molta
importancia pero també és per
a mi ciar que l'econcrnicisrne
puri durnoés, en darrerlerme,'
alió que rn'interessarnés.

Quan en unes jornades
comles organijzades pel Con-
sell Comarcal del Garraf
s'interroga als alcaldes sobre'
les perspectives económiques,'
penso que més que un, diag-
nóstic de la situació económi-
ea i de la seva evolució possi-
ble, s'espera 'd'ells que infor-
min sobre les mesures i actua-
cions que pensen impulsar per
a intentar millorar aquestes
perspectives económiques en
les seves poblacions.

Diuen els economistes que
en economia no hi ha veritats
absolutes i que les mesures
que en determinades circums-
táncies són positives, en altres
poden resultar nefastas, Per
sort o per desqrácia les mesu-,
res que des d'un Ajuntarnent
es poden prendre ·són lirriita-:
des i, per tant, també ho és la
seva responsabilitat en aquest
terreny. Peró tot i aixf si éscert
que també en aquest éamp
poden haver-hi politiques tnu-
nicipalsencertades i politiques.
municipals negatives, "

Vilanova i la Geltrú. Hi han rnotts projecles en rnarxa

És evident que des de
l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú no es poden prendre
mesuresque tinguin una inci-
déncia sobre la marxa de la
macroeconomia ique inclús
oercant aliances 'amb altres
institucions i estarnentsa tra-
vés d'organismes com el Con-
sell EconomicSocial del Garraf
i el Pacte Metropolttá, la seva
influéncia sequirá sent minsa.-
Pero és igualment cert que
poden fer-se actuacions que
mitinguin els efectes negatius
de les crisis en la seva pobla-,
ció i que permetin aprofitar al
máxírn les époques de pros-
peritat. Per a citar un exemple
recent, a Vilanova, haver im-
pulsat la. urbanització del polí-
gon industrial Masia d'En Ba-
rreres en una época de crisi,
suportant un cost financer irn-
portant, ens esta permetent,·
ara que I'economia es revifa,
captar un bon nombre de no-
ves empreses i noves activitats
que s'hi 'instaLlen,

L'Ajuntarnent .pot prendre
mesures i fer' actuacions di-
rectes de suport a les empre-
ses.

- En el camp de la formació '
a través de La Paperera, arnb
programes com el del projecte
Adapt- Treat, relacionat amb el
millorament de la gestió me-
diambiental, que s'ha dese n-
volupat en els exercicis 1996-
1997 arnb un pressupost d'uns
50 milions de. pessetes que
esperem poder prosseguir en
el biennl 1998-1999 amb un

pressupost igualo superior.
- Amb actuácions destina-

des a facilitar informació i as-
sessorament com les que es
realitzen, des del propiAjunta-
ment o des de la societat mu-
nicipal Pivsam, ja sigui direc-
tament, a través de la seva

. oficina de Serveis Integrats de
Telecomunicacions o a través
d'lnterne!. .

- Facilitant lá relació de les
empreses amb altrrs institu-
cions de les quals poden rebre
també inforrnació i assessora- ,

'. ment com són el Cidem,
l'Escola Universitaria de la UPC
a Vilanova o 1'1 nstitut Catala de
Tecnologia i potenciant el pa-
perd'aquestes institucions a la
nostra comarca com pensem
que podria aconseguir-se amb
la creació d'un Centre Tecno-
lógic del Garraf que estem in-
tentant impulsar conjuntament
amb la UPC.

Crec, pero, sense per aixó
infravalorar totes aquestes
accions, que la intervenció
principal de l'Ajuntament en
I'economia es fa a través de la
seva actuació sobre el territori.

-Mlltorant les infraestructu-

LIalcalde diú
que esta enestudí

el trasllat del
camp de futbol

res, els equipaments i I'entorn
en general, per facilitar la cap-
tació 'de noves activitats
econórniques i per millorar
I'eficacia de les existents.

-Programant i urbanitzant
sol industrial que permeti la
ubicació de noves activitats i la
reubicació en millors condi-
cions de les ja existente. al
mateix temps que es creen
nous espais per a equipa-
ments. Construinttambé, quan
les circurnstáncies ho aconse-
lIin, edificis industrials en pu-
qum instal.lar-sse empreses
que no requereixin locals de
gra'ns superficies,

- Progamant i urbanitzant
sol residencial per a permetre
un adequat creixement de la
població, i també, si convé,
fent promocions públiques
d'habitatge. '

Dins del primer apartat po-
dem citar 'entre les obres re-
cenfmentexecútades o en curs
d'execució:

- les obres dé Condicio-
nament, reparació i reforc de
lallera coberta del Torrent de
La Pastera que es conclouran
el proper mes de genero

I entre els projectes que
tenim previst tirar endavant
també en aquest primer apa-
ratat:

- La millora de l'accés al
port amb la reurbanització de
la Rotonda de Llevant ila re-
paració i arnpliació deis dos
ponts vinculats a ella.

En el segon apartat relatiu
al sól i sostre industrial,

DIARI

l'ocupació deis poligons in-
dustrials existents (el de Ro-
quetes amb una superficie útll
de parcel.les de 277.348 m2
ocupat en, un' 94%, el de la
Pastera amb una superficie de'
110.540 m2 ocupat també to-
talment; el polígon 111 del Sec-
tor La Bóbila amb una superfi-
cie de parceLles de 27.450 m2
ocupat en un 85% i el de Masia
d'En Barreres árnb una super-
ficie de parcel.les de 52,116
m2 dél qual en resta només un
20% disponible) aconsella la
urbanització del nou sector in.-
dustrial Masia d'En Frederic,
amb una superficie bruta total '
de 169.000 m2 i una superficie
útil de parcel.lesde 84.000m2,
actualment en fase de projec-
tes i que s'iniciará el proper
any 1998.

En aquestsector, on possi-
blement e's construiran les no-
ves instaLlacions de I'empresa
Sealed Power, l'Ajuntament és
propietari d'una finca de 23.400
m2 i n'acaba d'adquirir a través
de la seva societat municipal,
una de 60.500 m2. Tindrá,
dones, tindrá la propietat de
més del 50% del polígon, un

. cop urbanitza!.
Té previst, igualment a tra-

vés de Pivsarn, i ,un cop que
aqiJesta societat ha venut, a 9
empreses, la totalitat deis
3.315 m2 de I'edifici industrial
que va acabar de construir el
passat mes de juny, iniciat
aquest mateix any la construc-
ció en el mateix Sector Masia
d'En Barreresd'un nou edifici
de' 1.800 m2. Pel que fa al
tercer apartat relatiu al sol resi-
dencial es van iniciar el proper
mes de novembre ales obres
d'urbanització del polígon I del
Sector Llimonet arnb una su-
perficie bruta total de 78.400
m2 apta per a la conírucció de
569 habitatges i 18.000 m2 de
sostre comercial, i que per-
metra completar, amb el seu
ampla definitiu, la Ronda Ibéri-
ca fins al Torrent de la Pastera.

Esta igualment en estudi .
una operació residenciallliga-
da al trasllat .del Camp de
Futbol que perrnetrá el millora-
ment de la zona d'entrada a la
ciutatocupada pel camp actual
i la construcció d'un camp nou
arnb millora de condicions i
capacitat ialtres instal.lacions
espórtives annexes en una
zona més adequada per a
aquestes activitats. '

Estave Orriols i Sendra és
alcalde de Vilanova i la Geltrú
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Una comarca que mira cap al futur
VICTOR FORGAS

Les reflexions de les Joma-
des Socioeconómiques, con-
vocades I'octubre passat pel
Consell Comarcal, l'Escola
Universitaria Politécnica i el nou
nat Consell Económic i Social,
van ser diverses, complemen-
taries i. algun cop, contra posa-
des. No podria ser d'altra ma-
nera si es té en compte la plu-
ralitat deis ponents i la com-
plexitat de la nostra soCietat.

Peró ens és urgent formu-
lar una síntesi deis diferents
diagnóstics i posar-nos d'acord
en les mesures básiques que
han d'evitar I'estancament de
la comarca i la seva
satel.lització vers Barcelona. El
nivell d'atur del Garraf és molt
superior a la miljana de Cala-
lunya, i les seves rendes moll
inferiors. Els percentatges de
població amb un nivell
d'instrucci6 de segon i tercer
grau és encara massa báix; les
inversions públiques s6n es-
casses, el dinamisme deis te-
rritoris veíns és elevat... Tet
plegat dibuixa un escenari que
no admet badades ni pérdues
de temps en batalletes inter-
nes.

La dificultat per crear i rnan-
tenir posicions unitáries de les
torees polftiques i les instilu-
cions del Garraf s'ha posal de
manifest darrerament en la
qüesli6 del Casino. La Gene-
ralital autoritzará el trasllat del
Casino sense oferir cap con-
trapartida a la comarca, men-
tre ha estat hivemat el movi-
me ni d'oposici6 que es va po-
sar en marxa ara fa un any -
moviment que va integrar tots
els ajuntaments, el Consell
Comarcal, les organitzacions
empresarials i sindicals, i els
eentenars d'enlitats del Garraf.

El trasllal del Casíno, 101 i la
seva importancia, no és més
greu que la persistent sequera
inversora de la Generalitat a la
nostra comarca o la seva nul.la
disposici6 a alliberar el Garraf
del peatge d'autopisla més car
del país, peró semblava que

L'autopista A-16. Té el peatge més.ear del país

podria provocar la unitat d'acci6
deis agents polítics, económies
i socials del Garraf. No ha estat
així, encara que, tot i ser una
experiencia parcialmentfallida,
ens ha perrnés albirarels indis-
cutibles avantatges de la uní-
tat. Haurem d'assajar-ho de
nou perqué, malgrat les diñcul-
tats a definir una polftica comu-
na básica i malgrat uns indica-
dors socioeconómics no gaire
llutts, .el Garraf creix derno-
graficamenl, en aquesls últims
anys, més que mai en la seva
hislória. I creix també en lIocs
de treballlocalitzats, el que vol
dir que de moment funciona
com a comarca activa. És un
territori, dones, ben orienlatcap
al futur, que depén en bona
mesura de la seva capacitat
d'unificaresforc;os en les qües-
tions cabdals per assegurar-
se unat posici6 capdavantera
entre les zones dinárniques de
la Mediterrania.

En aquest sentit, les pollti-
ques q~e es relacionen amb la
formació s6n d'una importan-

cia determinant. Ens hem de
centrar, dones, totes les forees
politiques i totes les instituci-
ons, en el potenciament de
l'Escola Universitaria Politec-
nica i a preparar adequada-
ment la implantació de nous
esludis superiors. No podem
considerar els centres uníver-
sitaris com uns equipaments
més de la comarca, sinó com
els pols dinamitzadors centrals

tives disciplines acadérniques,
Cal també que, des de les

institucions i des deis organis-
mes inlegrals en el Consell
Económic i Social, fem peda-
gogia d'una mentalitat em-
presarial radlcalment ober-
ta. Les noves vies de cornuni-
cació, les noves tecnologies i
els , nous árnbits político-
económics imposen un canvi
d'escala en la delimitaci6 deis
mercats per als productes i els
serveis de les empreses del
Garraf. Forcen a fer un pas
endavant, segons les dimen-
sions j' les caracterlstiques de
cada empresa, des dermercat
local al comarcal; del comarcal
al nacional, del nacional a
I'europeu i mediterrani. ..
Aquesta és una exigencia deis
nous temps per als leixils pro-
duclius de tot arreu. Per al
Garraf, a més, és una enorme
oportunitat tenint com té un
mercat interior de 100.000 per-
sones molt compacte territo-
rialment; una pertínenca a una
metrópoli de més de quatre

El que necessitem
els ciutadans del
Garraf és més

comarca

del Garraf. per la seva capaci-
tat potencial de transferir inno-
vacions tecnológiques a les
empreses del territori i d'incubar
noves iniciatives económiques
vinculades a les seves respec-

CURS DE COMPTABILITAT
~~

el Recr.eo, 78 - 80 08800 Vilanova i la Ge lrrú

"Tel.814 i6 80

. Tens problemes amb I'ordinador?
Es "penja"sense saberparque,la impressoranofuncionacorredament,
volsfer unacopiade seguretatdel teudisc durenC"D,.ROM, configurar
programesperconnectar-sea Internet,digitalitzaciód'imalges,instal.lar
software i hardware o qualsevol tipus d'~ssessoramentinformillic?

Aquí tens la sotucló, no ho dubtls I truca al

970093055
i he arreglarem a casa teva

AMNISTIA
INTERNACIONAL
GARRAF - PENEDES
Apartar 87 08800 Vilanova ¡ la Geltrú

Acció urgent Rwanda Refugiats
Milersde civils desarmats (nens,gent gran, dones) han estat assassinats
per les forces de seguretat i per grups d'oposíció armada des de
comencamentde 1997. Moltsdeis refugiatsque retornarenal seu país es
trobenentrelesvíctimes.ElGovernRwandésté laresponsabilitatd'identificar
als autors d'aquests homicidis rnitiancant investigacions completes,
imparcials i independents.
Si us plau, escriviucanes, postals o telegrames,en angles, francés, o en
la lIengua propia del remitent, demanant la investigació d'aquests
assassinats, així com el respecte als Orets Humans i especialment
proteccióper als refugiats retornats,a: k

Son Excellence
Pasteur BIZIMUNGU

Président de la République
Présidence de la République

BP 15 KIGALI

Gracies als qui varen apel.la.r en els casos exposats en seUl1anes passades

Ft:L1X

milions de consumidors; unes
infraestructures aeroportuánes
immediates, una fácil connexi6
amb els principals corredors
de comunicació de l'arc medí-
terrani europeu ..

Per aprofitar aquests enor-
mes avantatges competititus,
a més d'una presa de cons-
ciencia deis actors del procés
productiu -que ja cornenca a
donar-se- el Garraf necessita
potenciar el port de Vilano-
va, abaratir les comunlca-
cions per autopista, miflorar
els entlacos de la variant en
sentit Tarragona, comencar
a exigir el desdoblarnent de
la C-244 entre el port de Vila-
nova i I'enlla~ amb l'A-16. I
també, impulsar la construc-
ció d'un aeródrom (per cert,
el Pla Estratégic de l'Alt Pene-
des propugna que se n'impulsi
un en aquesta comarca veina,
perqué considera que és una
infraestructura convenient per
al seu desenvolupamentfutur).

Alhora que impulsem la for-
rnació, I'obertura i I'adequació
de les comunicacions, hem de
garantir la continuilat i la re-
habilitació del nostre patri-
moni natural i cultural. El
nostre territori esta massa ocu-
pat i massa malmés. Del ben
ús present deis escassos es-
pais lliures del Garraf en de-
pendrá que els ciutadans del
futurpuguin contemplar la pos-
sibilitat de viure al Garraf corn
un privilegi i no com una con-
demna. Igualment, és irnpor-
tant que posem en valor el
patrimoni cultural. En depén el
que la nostra identitat no es
dilueixi en el gran magma me-
tropolitá i que la futura
col.lectivitat de la comanca dis-
posi de referenls que la cohe-
sionin i articulin.

Ara bé: res d'aixó no sera
possible -o almenys no ho sera
en el grau apropiat- si no avan-
cem en la superació deis loca-
lismes. No té sentit posar en
marxa sis politiques municipals
diferents, ni per a la conversi6
del Garraf en un veritable terri-
tori universitari; ni per a la
modemització del teixit pro-
ductiu; ni per a l'adequaci6 de
les infraeslructures de comu-
nicaci6; ni per a l'ordenaci6 ra-
cional de l'espai i la preserva-
ció del medi; ni per a la posada
en valor deis actius culturals.
Ni tésentil, ni té cap viabilitat.
El queconvé s6n més decisions
adoptades en comú. Més es-
forcos organitzats per una di-
recció consensuada i unifica-
da. Més cooperaci6. Més con-
ñanca mútua. El que necessi-
tem imperiosament els ciuta-
dans de cadascun deis sis
municipis del Garraf és més
comarca per avancar cap al
futuro

Vlctor Forgas I Cabrera
és presídent del Consell

Comarcat del Garra!

J'3
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El quiosc de la Maria, un .parlament
vilanoví a la antiga Rambla ' ...........
El 'Calles' va ser el primer barman que va importar els coktails

SEVEROCOLL

Aquest eslabliment vilano-
ví, conegut popularrnent com
el quiosc de la Maria, i que fins
no fa gaire responia al nom de
bar El Sol, situat a la rambla
Principal, tenia J'espai de ter-
rassa cobert, tipus tranvia,
ubicat en el mateix passeig,
com es pot apreciar en la foto-
grafia. L'amo era en Pepito
Urgellés, conegut popularment
Calles, el qual com molts al-
tres vilanovins havia anat a fer
les Amérques. No va fer cap
gran fortuna, peró sí la sufi-
cient per muntar el negoci. Va
portar d'allí els primers cóctels
que es van coneixer per aquí.
Tenia bon gust i va fer sempre
uns excel.lents combinats que
atreien gent de la comarca, i
fins i tot artistes forasters que
actuaven al Teatre Apolo ana-
ven fins als quiosc de la Maria
per saborejar aquells cóctels.
La popularitat d'aquests com-
binats es va posar de moda
grácies a un célebre vodevil de
la Mary Sampere titulat La rei-
na ha re/liscat en el qual, re-
ferint-se al cóctel cantava
aquella canco de Remena, re-
mena nena, no reposis ni un
moment. Si remenes torc« es-
tona, /a barreja surt més bona
ie/ client surt més contem.:

Pepito Urgellés, conegut
per Calles, havia estat a Méxic,
i havia estat testimoni de la
revoluci6 mexicana de Pan-
cho Villa, les vicisituds qual
sempre explícava als clients.
D'aixó li va venir el sobrenom
de Calles. Els habituals esta-
ven tan tips de tanta explicaci6
de la revoluci6 deis manitos
que en una ocasi6 es va orga-
nitzar un homenatje a Pepito
Urgellés, que va tenir lIoc al
restaurant Peixerot. El primer
plat era una sopa de peix, dins
de la qual hi havia bales de
pistola, el segon plat, a base

'de peix, va anar acompanyat
d'un esclat de ptards per tota la
sala, que va obligar a suspen-
dre el dinar per una estona,
peró com a resultat el Calles
no va tornar a parlar més de la
revolució mexicana. EII expu-
cava que allá havia dormit so-
bre un coixí de bitllets de banc
i que al dia segáent tornava a
ser pobre. .

El quíosc de la Maria era
concorregut per gent de totes
les classes socials i de totes
les ideo.logies: oficials 'éle la
guarnició que hi havia lIavors a
Vilanova, metges, émpleats i ')
obrers, agents de J'autoritat,
estudiants de J'Escola Indus-
trial, lIavors propera a aquell
lIoc (estavá ubicada on avui hi
ha els Mobles Quer i l'lnem)
que fins i tot el conserge venia
a avisar per acudir a algunes
de les classes. La concurren-
cia heteroqenea al. quiosc de

.~1 ,. '" - '"

la Maria i les discussions que
allá es produTen J'havien con-
vertit en un petit parlament vi-
lanovf, ja que es reproduTen
les discussions del parlament
de Madrid. Es parlava idebatia
de pressupostos, d'actituds i
responsabilitats deis politics
davant les qüestions del rno-'
ment. Cadascú defensava la
seva posici6, conservadors,
socialistes, rabassaires, tota
una clara divisi6 d'opinions,
sense arribar a I'enfrontament.
Després es prenia una cerve-
sa i cap a dormir. Molts se-
guien un bell costum, el d'anar
a tocar ferro, que consistia a
arribar-se fins al pas a nivell de
la Rambla amb la via del tren.

Al quiosc de la Maria es
mantenien unes tertúlies que
eren les delicies deis que hi
freqüentaven, sobretot joves,
sentint les explicacions del vell
Nicolau Barquet sobre les se-
ves andanzas per París, les
intel.ligents dissertacions del
doctor Soler Bertot, o algun
tros de canco La Dolores, o del
Cantar de/ Arriero, pel maquí-
nista ferroviari Fontanilles, que
tenia una veu excel.lent, o al-
gunes melodies de l'acordi6 a
cartee de J'invident Maspons.
No cal dir de les discussions
que s'organitzaven -ja lIavors-
entorn del futbol, i no faltava
tampoc algun aficionat culinari
que explicava la millor rnanera
de fer el bull de tonyina. Cap al
tard, el Calles i un eficient
cambrerque es deia Pros, ser-
vien per 10 rals, un resop6
consistenten un ou ferrat i tres
o.quatre alls fregits. Un assidu
d'aquestes tertúlies era el gran
artista del boix Enric C. Ricart.
Hi hauria moltes anécdotes a
explicar. Recordo que un any
per carnaval va entrar un mas-
carot que se'n va anar de pa-
raules amb el sargent deis
Mossos d'Esquadra i va sortir
calent. En una altra ocasi6 van

El quiosc de la Marla. A I'any 1936

entrar quatre homes amb la Socialista local i conegut a la
pistola en mil. Ningú sabia si comarca perque era defensor
eren agents de I'autoritat del de la pagesia en una polémica
país algún escarnot revolucio- lIei, la de contractes de con-
nari. Tots els assistents mans reu, va deixar de venir per no
enlaire, iclosos els militars i trobar-se amb el caoíta de.la
municipals. La incógnita va du- guárdia: civil, grans amies fins
rar poc, ja que es van identifi- lIavors, per evitar una situaci6
car com a agents de la Gene- tensa, ja que el capitá havia
ralitat, esperant sorprendre al-· viscut moments tragies al quar-
guna partida de joc, perqué .' ter en ..els successos del, sis
malgrat manar la República, el d'aoctubre.També en la revo-
joc era il.lícit. En el quiosc es lució que jniciaria la guertadel
jugava rnolt a dómino i a billar, 36, no va haver-hi enemistats
peró en plan de campionat. ente els.clients, que vam con-

No cal dir que successos tinuar fent cap al quiosc, a pe-
desagradables i fins i tot tra- sar de les diferéncies ideol6gi-
gies com els d'octubre del 1934 ques, pero sí que va haver-hi
i posteriorment t'esctat revolu- sensibles baixes d'alguns que
cionari quan ia guerra de 1936, van ser assassinats sense cap
van imprimir uns aires de des- motiu.
concertentreelstertulians. Un El quiosc de la Maria, pel
assidu que era advocat, no que fa a la Rambla, va desapa-
vilanoví, pero cap del Partit réíxer 1'11de juny de 1.954, en

DIARI

finalitzar la concessió admi-
nistrativa, i va quedar reduit al
local denominat bar E/ Sol. Hi
va haver una festa de comiat
amb I'assisténcia de tertulians
i fins i tot de l'atcalde de la
ciutat, Antonio Ferrer Pi. Amb
aquesta desaparici6 la Ram-
bla vilanovinaperdia I'últim deis
seusemblernáticsquíoscos. La
fotografia mostraelquiosc I'any
1936, poc abans d'esclatar la
guerra,civil.

Les tertúlies del
quiosc eren

delícies per qui
el freqüentava

. ~~ónl~laUijott~.
- Carns a la brasa
- Pernils i embotits ibérics
- Gran oarietat en formatges
- Barquetes i tapes
- Peixos i mariscs
- Plat especial "El Quijote"
- Sarsuela de peix
- Graellada de peix.
- Rap a 1'al! cremat
- Paella
- Fideuadal
- X2úó
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Notes sobre el futur deVilanova
FRANCESC x. PUIG ROVIRA

La Fira de Novembre és
cada any una ocasió per re-
flexionar sobre I'economia de
Vilanova. Fa quasi 40 anys
que he tingut ocasió de fer-ho,
en aquestes mateixes pagines
del DIARio en altres tórums.
Sempre he procurat orientar la
mirada cap al futur, peró amb
algunes reterencies al passat,
que ajuden a comprendre millor
el presen!.

El panorama de I'economia
local ha canviat molt en 40
anys. Alguns esquemes o
idees que hem repetit moltes
vegades, no tenen validesa
actual. Els tres sectors que
tradicionalment hem emprat
per fer l'anállst económica,
primari, secundari i terciari, o
agricultura, indústria i serveis,
no tenen ara la mateixa
si,gnificació que fa 30 anys.
Estavern habituats a comptar
el percentatge de població ac-
tiva en cada un deis sectors. El
predominant a Vilanova era la
indústria. El canvi ha arribat
fins i tot als conceptes.

La població activa

Si la població activa és el
percentatge deis que treballen
sobre el nombre total
d'habitants, com s'ha d'apli- ar
en una comunitat ccm
Vilanova? Si partim deis
habitants domiciliats a Vilanova
que treballen, obtindrem una
xifra. Peró un gran nombre tre-
balla fora del municipi, és adir,
es desptaca diáriament per
treballar i retorna al seu domicili.

en acabar la jornada laboral.
Pero, alhora, els lIocs de treball
de Vilanova són ocupats en
gran nombre per residents a
fora que es desplacen
diárlarnent. Una passejada per
I'estació del ferrocarril dóna
idea de la quantitat de
ciutadans que cada dia agafa
el tren, pero alhora deis que
arriben a Vilanova. S'hi ha
d'afegir els que fan el
desplacarnent en vehicle propi,
en un sentit o en un altre.
Actualment, per a molts
ciutadans, el munlcipi de
residencia no és el mateix que
el de treball. Per tant, la
classificació deis habitants de
Vilanova segons el tipus
d'ocupació no coincideix amb
la classificació deis 1I0cs de
treball de la ciutat. Aquest
fenomen té un ámbit més ampli
que el local.

En els Ilocs de treball
ubicats a Vilanova, '
independentrnent de qui els
ocupa, és notable la
transformació en els darrers
anys. A primers deis seixanta
hi havia diverses fabriques de
filats i teixits, que al segle XIX
van donar anomenada indus-
trial a Vilanova, de les quals
ara no n'existeix cap. El 1962
va plegar la fabrica de la Ram-
bla, que havia estat la primera
accionada amb el vapor a
Vilanova, i una de les primeres
de Catalunya.

Altres fabriques taxtils van
continuar funcionan\. Algunes
van empendre ambiciosos

. processos de modernització
per posar-se al dia, i van arri-
bar a construir edificis

El panorama económlc ha canvlat molt en els últlms 40 anys

industrials nous tora del nucli
urbá, pero finalment, han
desaparegu\.

Amb els arguments i en les
tendéncies d'aquell moment,
va demostrar clarividencia, ja
que I'expansió industrial del
tercer quart del segle XX ha
estat en aquest sector. Pero la
crisi també I'ha aíectat.

Vegem altres dades sobre
I'estructura local, i les seves
modificacions, pel que fa a la
indústria l ral cornerc, He
analitzat els anuncis publicats
en els números extraordinaris
del DIARI DE VILANOVA de
I'any 1953, que m'ha semblat
que formaven una mostra re-

OIARI

presentativa. Deis
establiments industrials,
práctícament tots existien al
cap de deu anys, i només el
27% continuen fent-ho
actualment. Deis que
s'anunciaven el 1963, el 25%
continuen funcionant ara.
Aplicant el mateix criteri als
cornercos, la proporció varia;
deJs de 1953, el 94% existien
al cap de 10 anys i el 35%,
encara ara; deis de 1963, el
47% existeixen ara. S'han
comptat els establiments que
continuen la mateixa activitat,

El sector Industrial

El panorama d'avui és
diferen!. La indústria textil no
existeix; només queda alguna
petita empresa residual. L'any
1949, un important home
d'empresa, Josep Maria Bultó
i Marques, vaticinava que el
futur industrial de Vilanova
estava en el sector metal.lúrgic,
que lIavors tot just era incipien\.
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-. encara que hagin canviat de
titularantat. El canvi és apre-
ciable, especialment en la:
indústria, on en 45 anys han
desaparegut el 73% de les
ernpreses. Certament, se n'han
creat algunes de noves.

En la propietat de les'
indústries també s'han prodult
canvis. E11853, Pirellieraquasi
l'única empresa local de capi-
tal estranger, 50 anys abans
havia estat la primera de
Catalunya. El capital de les
empresas pertanyia a perso-
nes o a grups familiars de
Vilanova o de Barcelona, els
membres deis quals
composaven els consells
d'aministració i decidien les
polltiques empresarials. Es
tractava, per tant, d'empreses
familiars autóctones. La
rnateixa conliguració es
mantenia al cap de deu any.s.
Ens podem fixar en indústries
com Marques, Fisa, El
Fénix,Font Vilaseca, Imsa,
Grifti, Tallers Tomas, entre
d'allres. A les empreses que
continuen existint, el capital ha
canviat de mans i ha passat a
ser propietat de grups
financers, alguns amb seu a
I'estranger. Per tant, les
decisions més importants es
prenena molts quilórnetres de
distancia, amb criteris
estrlctament económics, amb
escassa sensibilitat extra-
económica, i en alquns casos
amb ordenaments jurídics
diferents del no stre. Són
circurnstáncies que cal tenir
en compte.

Algunes de les indústries
amb el nombre més gran de
tréballadors harrdesaparequt.
Les que continuen en
produéció han redu'it les
plantilles de personal; els
avenc;os tecnológics han
provocat la substitució de rna
d'obra directa, alhora que
exigeixen personal més
preparat. de més elevada
qualificació técnica. En algups
casos s'ha diversificat la
fabricació deis productes o les
fases de I'elaboració. Es
tendeix a empreses amb poc
personal, amb una-orqanitza-
ció més simple i més controla-
ble, en la qual la qualitat deis
productes pot ser més fácil-

ment assolible. La qualitat és
un lema actual de la indústria.
Les empreses petítes i mitja-
nes estan rebent una conside-
ració econórnical social més
acceptable que fa uns anys,

Les tarnllies dominants de
Vilanova han canviat notable-
men!. Algunes famffies que al
lIarg de diverses generacions
havien tingut la titularitat
d'indústries i d'altres negocis,
que alhora eren propietaris
rurals, que havien format part
deis conslstoris o d'alires agru-
paclons de la socletat civil, han
anatsent substituldes per unes
altres. Les antigues han rnin-
vat notablement el seu pes
específic, han fixat la residén-
cia fora de Vilanova o hl han
perdut práctícarnent les rela-
cicns. -

La situació de Vilanova no
és un fet a'illa!. Els problemes
col.lectius són forc;a comuns
amb altres ciutats similars, si-
tuades a una distancia sem-
blant de Barcelona: Sabadell,
Terrasa, Mataró, Granollers,
etc. Són les ciutats que s'han
anomenat de la segona coro-
na de Barcelona. '

Prioritats de futur

50.000 ciutadans resi-
deixen actualment a Vilanova.
Potser una primera preocupa-
ció és que puguin treballar,
amb reducció de I'atur. En se-

o gon lIoc, que puguin fer-ho el
més a.prop possible dellloc on
viuen, procurantreduir el temps
i les despeses de desplac;a-
ment. A'ixo són mesures
d'abast molt més ampli que el
munlcípatrcorresponerra'polt-
tiques estatal s o potser euro-
pees, pero en el seu impuls i
gestió els municipis han de
tenír un paper destaca!.

Si apuntem cap al futur,em
pregunto quina evolució po-

, dem desitjar, que sigui real-
ment possible. Hem de ser rea-
listes en els raonaments i cons-
cients d'alló a qué podem aspi-
rar efectivament sense caure
en un utopisme irrealitzable.

Es pot parlar avui de Vila-
nova industrial? Té futur la in-
dústria de Vilanova? És possi-
ble i convenient I'expansió in-
dustrial? Conscient que és

necessaria una reflexió
col. lectiva amb més profundi-
tat, intentaré exposar algunes
idees.

Respecte al creixement in-
dustrial n'hi ha que pensen o
continuen pensant que és
I'única via possible, mentre
d'allres la rebutjen totalment,
ja sigui perque només pensen
en un hipotetic sector turístic, i
consideren amb simplicitat que
la indústria és compatible amb
la preservació del medi arn-
bient.' En el possible, cal fer
convergir totes aquestes In-
tencions.

Crec que la indústria ha de
continuar sent la base priori-
taria de Vilanova, peró amb
moltes precisions. Ho hem de
contemplar amb criteris ac-
tuals. No pode m continuar pen-
sant, per inercia i amb nostal-
gia, enla Vílanova basícament
industrial que teniem fa 40
anys, de la qual les principals
fabriques han desaparegu!.

Avui és Inconcedlble un
creixement industrial a I'interior
de les ciutats, ifins i tot a la.
seva immediatesa. És impen-
sable la fabrica barrejada amb
els habltatqes.urbans.tal com
es va fer al s€¡'gfé'XIX, en I'estat
de la tecnologia i de les comu-
nicaoions propi de I'épooa. Els
criteris urbanlstics actuals pre-
veuen la ubicació de les indús-
tries en polígons adequats, lora
deis nuclis urbans, tenint en
compte els inconvenients in-
herents.

La planificació territorial per
a les industries no s'hauria de
fer amb carácter municipal,
sinó amb un de més ampli,
supramunicipal o comarcal.
Dins d'una mateixa comarca,
les diferéncies entre els rnuní-
cipis són notables: en el nom-
bre d'habitants, en I'extensió
territorial deis termes, en la
disponibilitat de sol, en la rl-
quesa natural o la incorporada
alllarg de les generacions, en
els mitjans técnics i polítics
que disposen per a la gestió,
etc ..

En una comarca, les zones
idónies per a la indústria no
necessárlarnent han d'estar en
el municipi central o capital,
sinó que poden estar en els
velns. Pero la responsabilitat

Continua el debat entre el sector Industrial I el de servels OIARI

queda rnolt limitada als rnuni-
c;ipis. Per a una planificació
equilibrada del futur, en I'ús de
ter-ritori i en altres, caldria una
relorma en profunditat de
I'ordenament [urtdic, establint
les competéncies deis rnunici-
pis I d'altres jurisdiccions de
govern. Aquesta intenció dista
molt de ser reatitat.

El futur industrial de Vila-
nova no pot ser una apesta
única i indiscriminada, pero sí
que val, en el possible, fomen-
tar un creixement selectiu, que
sigui compatible amb altres
interessos. En aquest sentit,
s'han d'aprofitar totes les qua-
litats del nostre municipi i deis
ve'ins, i impulsar totes les ac-

cions possibles, per petites que
puguin semblar.

La ciutat de Vilanova és
com una nau en la qual hi
estan embarcades 50.000 per-
sones, nombre que tendeix a
I'augment. No es pot deixar
que vagi només guiada per les
forces de la naturalesa o del
merca!. Cal conduir-Ia en. un
rumb adequat, que s'ha d'anar
determinant amb vlsió segura,
amb fermesa i amb pragmatis-
me. Els poders públics hi te-
nen una responsabilitat, pero
és tota la societat la que hi esta
compromesa, principalment
els grups d'éli!. En una demo-
cracia, el govern local surt es-
collit de la mateixa societat i ha

D i r e e e i ó e ar 1 e sR i o s

Fusteria • Ebenisteria
Baranes
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d'acluar en nom i al servei
d'ella; caldria un estorc
col.lectiu superior a l'actual
per aconseguir que els esco-
lIits fossin els.més capacitats
per exercir-Io. Pero altres
grups també estan implicats
en l'evoluci6 de la socletat:
grups d'intel.lectuals, de pro-
fessionals, de defensa i re-
presentació d'interessos so-
cials i econórnics, de lIuita per
determinats ideals, etc. No vol-
dria pecar d'lt.Iús en dir que hi
ha d'haver un plantejament
ciar deis objectius que es pre-
lenen, que han de ser ad-
mesos amb ampli consens,
per a I'assollment deis quals
hi ha d'haver una coordinaci6
d'accions. que no poden
néixer per generaci6 espon-
tanta, sln6 que s'han de fo-
mentar.

Unes quantes Hnies bási-
ques s6n necessárles: que la
malorla .de cíutadans IInguln
un 1I0c de treball, amb acci-
ons per disminuir I'atur; rnan-
tenir el nlvell de benestar as-
so lit i en el possible millorar-
lo; fer compatibles les activi-
tats deis diversos sectors
econórnics, contribuint als
desenvolupanient col.lectiu;
preservar la naturalesa pertal
que les generacions futures
en puguin continuar gaudint.

Temps de competencia

Estem en una época
d'elevada competitivitat. S'hi
ha de comptar i s'ha d'utilitzar
sense perdre de vista I'interés
col.lectiu. La competéncia
s'ha d'admetre fins on sigui
estimulant per a la millora
col.lectiva, pero aconduint-Ia,
atenuant-Ia o renunciant-hi
quan'puqui ser perjudicial. En
les relacions entre grups poll-
tícs, entre ernpreses.entre es-
taments socials, entre sectors

econórnics, entre municipis, no
s'ha d'arrlbar a un grau de con-
frontaci6 que pugui tenir per
conseqüéncia el retrocés
col.lectiu; la destrucció d'un deis
competidors; amb la coordina-
ci6 precisa per tal de sumar
esíorcos. Tot alxó poden se m-
blar Instruccions o principis de
manual, pero no s'han d'oblidar
en la vida pública.

Per a I'activitat industrial,
Vilanova te avantatges Ilncon-
venients. Entre d'altres avan-

, tatges, citaré els derivats. de la
tradici6 de treball industrial, amb
l'organitzaci6 social correspo-
nent, i la capacitat professional
i humana en diversos nlvells.
Remarcaria la capacitat de téc-
nlcs I de directius, que potser
s6n avui els mes necessaris
per a la conduccl6 I 'l'impuls
d'una indústria moderna, d'alt
ni(¡ell tecnológic, amb unes tec-

, nologles que evóluclonen vertl-
ginosament. l.'exlsténcla de
l'Escola Universitaria Politécnl-
ea, derivada de I'antlga Escola
Industrial, que forma part de la
Universitat Polltecnlca de Ca-
talunya, és molt important per a
la clutat. És una, instituci6 que
sempre ha complert la seva fun-
ci6 de formaci6 técnica, amb
époques de mes o menys es-
plendor, pero que actualment
té capacitat i reconeixement per
a una acci6 formativa, que és
básica per a la indústria moder-
na. S'ha especialitzat en bran-
ques técniques Innovadores. ,
No vull fer un elogi gratu'it de la
instituci6, sin6 simplement
constatar el seu paper en un
moment que I'existéncia de
personal preparat es considera
primordial. COndicionada per
I'existéncia de materles primes,
de mercat, de terrenys, de con-
sumidors o de recursos finan-
cers. Avui,' estan adquirint im-
portancia els factors humans i
els que en deriven; com s6n els
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Tot aixó em fa pensar, en-
cara que no sigui en exclusiva,
en 111 pervivéncia i el desenvo-
lupament de I'economia indus-
trial a Vilanova.

Potenciar totes les fonts

El desenvolupament local i
comarcal ha de potenciar to-
tes les fonts de riquesa, fins
aítá on sigui possible. Les que
corresponen a Ia transforma-
ci6 industrial potser s6n les
rnés básiques. Peró no s'ha de
marqlnar cap sector econórnlc.
S'ha de comptar amb
I'agrlcullura, el turlsme, els
serveis, la pesca, etc. De la
Importancia del turlsme se n'ha
parlat reiteradament, algunes
veqaces com una utopla es-
perane;:adora. A la nostra co-
marca, la capital del turisme és
Sitges. Altres poblacions hau-
rfem de col.laborar en mlllorar
les estructures I els atractius
comarcals, pertal d'ampllar les
posslbllitats de l'oel deis visl-
tants, i per atreure'n més. Tam-
bé aquf es important cuidar la
qualitat de les ofertes.

L'agricultura no s'ha de
despreciar ", Sempre ha estat
un sector minoritari, tendencia
que s'ha accentuat. Molts ter-
renys del terme de Vilanova i
deis verns, que eren dedicats
al conreu agrfcola, han estat
destinats a al tres usos, princi-
palment absorblts per
l'ampliaci6 deis nuclis urbans
o bé parcel.lats per construir
urbanitzacions legals o tolera-
des per a segones residen-
cies. Altres terrenys han éstat
abandonats al conreu a con-;
seqüencía deis baixos rendi-
ments; aquest abandonament
s'ha de frenar per evitar la de-
gradaci6 del terrllori per l'erosi6
i per altres fenómens naturals.
El nombre de persones dedi-
cades a I'agricultura tarnbé han
baixat. Peró potser s'sstá ini-
ciant un petit canvi de tenden-
cia, que consisteix en afavorir
una agricultura més selectiva i
de qualitat, amb la introducci6
de millores técniques en els
conreus, amb treball més me-
canitzat, amb productes racio-
nalrnent escollits, elaborats per
procediments més actuals i
competitius. Els canvis que,

L. dlverslflcacló, base de I'economl. IQ<:iII OIARI

dlns aquesta orlentaci6, ha
contlnuat a-la nostra comarca
el sector de la vlnya i del vi es
un exemple a tenir en compte; ,
potser assenyala una llnia que
es pot aplicar a d'altres: expío-
taci6 familiar deis conreus, ela-
boració sncooperatlva comar-
cal, integraci6 en xarxes de
cooperatives de nivell mes ele-
vat.control de qualitat deis pro-
ductes, comercialitzaci6 racio-
nal, assegurances per preve-
nir rlscs, etc.

Vilanova ha evolucionat
cap a la modernitat. Han millo-
rat les vies de comunicaci6
que la relacionen amb la capi-
tal i amb la resta del país, en
concret el ferrocarril i la xarxa
decarreteres i autopistes. Les
millores s'haurlen pogut fer en
alguns aspectos amb més ra-
cionalitat i més bona execuci6,
pero s6n una re,alitat. Alhora
este m integrats en les moder-
nes arxes de comunicaci6 te-
lefónica I Informatica que eris
permeten la connexi6 instan-
tanta amb tot el m6n per rebre
i transmetre informaci6. Estem
formantpart de la globalitat.
Podem, per tant, contemplar
l'expansló futura des d'un ni-
vell bastant avantatj6s.

Actualment, potser més
que de desenvolupament lo-
cal s'ha de parlar de contribu-

cl6 lecal al desenvolupament
global. Aquest es un procés en
el qual s'hi ha de jugar amb
domini de les regles de joc i
s'hl ha d'estar integrat per no
quedar-ne al marge i reres-
sagat. Des d'unacomunitat
com la nostra s'han de compa-
ginar els factors locals i els
globals. Aquests últims forment
un teixit i comporten unes exi-
gencies que s'han d'admetre,
que s'han de tractar adequa-
dament sense confondre els
instruments I els fins.

En aquest article he pretés
només donar unes pinzella-
des sobre el rnornent present a
Vilanova, amb la preocupaci6
del futur, en el qual el terme i la
comarca s'han de considetat
formant part d'un entorn més
ampli, la zona metropolitana
de Barcelona, la resta del país,
i un cercle mes ampli, que for-
men la globalitat amb la qual
s'ha de compaginartot alió que
es local. Vilanova, des del se-
gle XIX, ha tingut vocació
d'estaren una líniade progrés.
Aquest terme ha canviat de
manifestacions immediates,
pero té un significat perma-
nent. El desig és que conti-
nuem aquesta tradici6 d'un
proqrés creatiu i enriquidor, no
pas una evoluci6 cap al retro-
ceso
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La comarca del Garraf, la que més
ha crescut alllarg de la darrera década
Un estudi de la Caixa de Catalunya la situa entre les rnés dlnamiques del pals

REDACCIÓ

El Garraf és la
comarca que
més ha crescut
alllarg de la dé-
cada deis no-
ranta, segons

es desprén d'un estudi que ha
publicat la Caixa de Catalunya.

L'Anuari Económic Comar-
cal atorga al Garraf una taxa
anual acumulada de 2,59,
mentre que la mitjana a Cata-
lunya és de 2,27. Al darrere
queden comarques amb un
gran potencial económic com
el Baix Llobregat o el Barcelo-
nés. Precisament, els movi-
rnents migratoris de la població

.jove d'aquestazonacap al Gar-
raf han provocat un creixement
demográfic, que, segons a-
quest estudi, esdevé una gran
oportunitat per al seu desen-
volupament económico Un altre
deis efectes que ha tingut és
un canvi notable en I'estructura
scicioeconómica de la comar-
ca.

Aquest creixement es va
mantenir entre 1997 i 1998,
peró no en la mateixa propor-
ció. En aquesf període de
temps, el Garraf es manté en-
tre les comarques més dinámi-
ques de Catalunya, peró n'hi
ha nou que han crescut més.
Entre ells trobem zones indus-
trials com el Baix Llobregat, el
Vallés Oriental i l'Occidental , i
d'altres més centrades en el
sectorterciari, com el Baix Pe- ,
nedes o elMarseme, .

Curiosament, aquest crei-
xement no s'ha traslladat a Pro-
ducte Interior Brut par cápita
de la.comarca, elqual ha anat
.disminuint en relació amb la
mitjana catalana. Pelque fa a
la renda familiar disponible per
cápita, el Garraf es manté molt
a prop d'aquesta mitjana.

Cal tenir en compte, peró,
la diferencia entre rnunicipis,
jaque Sitges és, seqons aquest .
parámetre, el vuits més ríe de
Catalunya, mentre que Sant
Pere de Ribes es troba én el
lIoc número 61 i Vilanova i la
Geltrú en el 106. En termes
absoluts, I'any 1995 la diferen-
cia entre la renda familiar de
Sitges (2.306.700) i Vilanova
(1.371.000) se situava una rr¡i-
ea per sota del milió de pesse-
tes anual.

unaindú"strladeYa:~omar¿a. El sectorserveis aporta més al PIS comarcal

Una oferta de serveis variada,
peto 'inolt centrada a la capital

Redacció
L'estudi elaborat per la

Caixade Gat¡;¡lunya parla.de
l'otertad'equipamenjs iserveis
d'ensenyament.sañltat, cultu-
ra i esports de la comarca corn
a torea bona. L'informe asse-
gura que I'important augment
de la població i la transformació
d'habitatges secundaris en
fixos ha anat acompanyat
d'una millora de serveis, pero
també adverteix que en els
propers anys se n'hauran de
construir bastants.

Segons I'estudi, I'especial
distribució poblacional fa que
la majoria de serveis estiguin
concentrats a la capital, tot i
que les necessitats de la resta
de les poblacions estan, en
general, ben ateses. A més,
en els darrers anys s'ha iniciat

un procés de descentralització
d'aquests serveis, que ha afa-
vorit especialment Sitqes i Sant
Pere de Ribes, dues pobla-
cions arnb un nucli poblacional
torea inferior a Vilanova i la
Geltrú.

L'Anuari Económic Cornar-
cal analitza especialrnent
I'oferta de serveis en tres bran-
ques: I'ensenyament, les equi-
pacions esportives i les sani-
táries. Pel que fa a I'oferiá saní-

L'infonne avisa
de les mancances

de l'assisteneía
sanitaria comarcal

tária, l'estudi parla d'unes cer-
tes mancances, que hom in-
tenta corregir amb la. redefl-
nició del mapa sanitari i as-
sistencial. Respecte de
I'énsenyament, es dibuixa un
mapa on els centres d'ense-
nyament primari estan repartits
per tots els municipis de la
comarca, mentre que els de
secundária es concentren a la
capital. L'estudi avisa que
I'estructura de la població del
Garraf, relativament jove res-
pecte del conjunt catalá, així
corn I'arribada de nous resi-
dents, podria fer insuficient a-
viat aquestes dotacions. Curio-
sament, sobre I'oferta espor-
tiva, una de les més criticad es
pels ciutadans, I'informe diu
que és important, atesa la
població de la comarca.

DIARI

El sector terciari,
el m~s potent
Les dades no engany.en
i l'estudkdeta.Oalxa de
Gatalunyaposa lIum a la
discussió sobre el dile-
ma entre una comarca
industrial o de serveis, ja
que deixa ben .clara la
predomináncia del.sec-
torterciari, el destinatals
serveis. Atenint-nos al
Producte Interior Brut, el
sector serveis n'aporta
un '65,9%, és a dir, dos
tercos del total. Dintre
d'aquest parámetre cal
tenir en compte també el
sector industrial, que
n'aporta un 22,9%, i la
ccnstrucció, amb un
11%. El sector primari,
el destinat a la ramaderia
i I'agricultura, té una
aportació quasi testimo-
nial, arnb un 1,1%.
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L'A-16, un gran revulsiu económic
RAMON FRANCAs

Un informe encarregat per la Generalitat revela que, qracíesa l'autoptsta, s'han creat

La primera fase de
I'autopista Pau Casals, que
uneix Castelldetels i Sitges, ha
suposat un gran revulslu
económic per a la comarca del
Garraf, segons un estudi en-
carregat pel Departament-"de
Política Territorial de la Gene-'
ralitat, que el conssller Pere
Macias presentara el 28 de
setembre, a I'Hotel Gran 'Sit-
ges.

L'informe titulat L 'eutopiste
Pau Casa/s, una pece c/au per
a /a transfarmació saciaecanó-
mica de tarea, al qual ha tingu,"
accés el DIARI, indica que
I'impacte més gran produtt per
l'A-16 ha estat en la creació de
feina. En el període 1991~97
s'han creat al Garraf 2,500 lIoes
de treball, mentreque sense
l'existencla de I'autopista
s'estima que s'haurien perdut
un centenar de lIocs de tre-
balls. Aíxó es tradueix, segons
I'informe, en un impacte net de
2.600 lIoes de treball: 7.00 enJa
indústria, 800 en el turísme i
300 més en la construcció. A
més, unes 200 'persones han
estat utilitzades directamenten
la gestió i en el manteniment
d'aquesta autopista i de laseva
área de servei' de Vallcarca-
(Sitges).

En -I'aspecte demoqrañc,
s'ha estimat que aquesta auto-
pistade peatge harepresentat
un increment de població a la
comarca dé 12.000 habitants
(el 50% del creíxernent deis

últims vuit anys), una població
procedent rnajorltáriarnent de
Barcelona i de la seva área
metropolitana, que ha generat
un terc deis' habitatges cons-
trurts en els darrers vuit anys,

A rnés, l'íncrement del Pro-
ducte 'Inieribr Brut (PIB) s'ha
situat en un 2,6%" de mitjana
anual-en el rnatelx període- el
més alt. de-Cªtalunya. Sense_
l'A"16el PIBdelGarrafs'hauria
situat rnolt persota, enun 1,4%
anual. Coma exernple, els res"
tauradors de Sitges assegu-
ren que han arribat a multipli-
car per tres elsseus ingressos'
amb aquesta arteria, el peatge
de laquaí es vareduir, el15 de
setembre passat, per a aque-
lis usuaris que-tacm un mínim
de vuít viatqes. ménsuals, de
dilluns a divendres .
.'rot i ,'els .positlus. tactors,
macro i microeconómics que
hasuposat'pautoplsta; que-es '
va inaugurar el mes de gener
de 1992, I'informe assenyala
que I'actual dinámica demo-
grafica, Pfoductiv,\;i urbanísti- .
ea Pqt ser mo.lf prpductlva si
sesap -C!lnal!lzar deguda-
ment. ';;.' - ,-

Per aquest motiu, I'estudi
conclou les seves considera-
cions iosistiíÍ(eñ'íir necessitat
de feruna [eflexlóestrategl- ,
ea per detectar '1 aprofurídlr
en les opórtunitlrts Iintentar
superar lel!' pcsstbles ame-
naces derlvades d'un erelxe-
mero Indlsérlmlñat, aprotitant
experiencíes corrr la del Ma-
resme.

Una de les aatopistes
, . ¡-

messegures
Segons un estudi fet per

la multinacional anglo-
asiática ERM, en els túnels
del Garraf la probabilitat que
hi hagi un accident se situa
untercper sotade lamitiana
deis túnel s similars existents
a nivell internacional,
segons ha manifestat el di-
rector general de la
concessionarla Autopistes
de Catalunya (AucaV,
Jaume Lanaspa. '

De tet, a la A-16 es re-

gistren menys de quatre
accidents ambvíctirnes per
cada cent milions de
vehicles per qullómetre.
Segons ha explicat Jaume
Lanaspa ,a aquesta
Redacció, enl'Elx Trans-
versal, que és una bona
carretera, el mateixtndex .
d'accldents amb v/climes
se sltua en 13, mentre que
el promig general dé'les
carreteres catalanes ~s
de 23, '

L'A-16, Ha tet que el PIB del Garrat creixés mé~ qua' la mitjana catalana -
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COMARCA

pelGarraf
2.600 lIocs de treball a la comarca

., 'Un delstúnels. S'hi lntal-laran revolucionáries caineres,'i~¡el'lige~ts

L'A-16 ésuna de les autopistes més segiJre's d'EspaÍlya F~UX

Cameres 'intel -ligents'
, en els túnels

, R.F. en cas d'urqéncla.
t.aconcessionária Aucat El nou sisternade.cárneres

acaba d'aprovar un pressupost s'ínstal-lará després 'de les re-
extraordinari .de 110 rnillóns comanacíons tetes perla rnulti-
de pessetes per instal-lar re- nacional anqloasiática ERM, una
volucionáries cárneres en els companyia que va guanyar'un
túnels de I'autopista Pau Ca- concurs cor¡¡¡ocat per Aucat per
sals. Les cárneres s6n en co- a la realitzaéíód'unestudi sobre
lor i substituiran les actuals en seguretat als túnels, 'L'sstudi,
blancl negre, que no cobrien segonsrecordaAucat, es vil:
tots els racons deis túnels. El encarregar abatís del fatídic.ac-
nou sistema perrnetrá centro- cident al túnel de Montblanc.
lar desde pantalles instal-lades Parallelarnent.taconcessío-
en el centre de control de Vall- nana-que explota I'autopista A-
carca tofs i cadascun deis [a- 16 completara, en els próxirns
cons deis túnels, • rnesos.lacol-locaclódunesban-

Les noves cárneres, la des sonores en els laterals deis
col.locaci6 de les quals que- carrilsde I'autopistaquejas'han
dará completada al marc se, instal.lat en la segona fase
ran 'inteHigents', Tindran ern- d'aquesta autopista, que arriba
magatzemades seqüsncies fins al Vendrell.
que respondran a una¡situaci6 A rnés, s'estudlará iHuminar
considerada normal. buan la els accessos a Sitges, després
cárnsra capti una situaci6 que de les queixes efectuades des
consideri anómala, com el f~t de l'Associaci6 d'Empresarisdel
que un vehicle s'aturi a I'interior - Garraf. També esta en estudi la
d'un túnel, immediatament. possibilitat que es puguin cap-
saltara un seny~1 d'alarma a tar les freqüencles de radio, les
les pantalles de Vallcarca. El comercial s ·i les d'ernerqencia,
director general d'Aucat, Jau- en I'íNerior'dels túnels, Aques-
me Lanaspa, assequraque el tes millores se sumaran als prop
temps de reaccló davant de 8.00milions de pessetes in-
d'un accident ~svital. Fins i vertits I'any.passat .en la millora·
tot el personal de servei de :del:~utopista,:p'ril1,cipalfnent en
I'autopista ha rebut nocíonsde 'laiihpe'rmeaoilitziici6 .delsfú-
primersau~i1is pe!,i~ter:'~nii nels;:". , .', _.

de maig i el 14 de setembre
el creixement de tránslt ha
superat també el 2fi% res-
pecte a les mateixes dates
de I'any anterior. La intensi-
tat mitjana diaria s'ha apro-
ximat als 16.000 vehicles.

Durant aquest estiu no
s'haproduit a I'autopista A-
16 cap accident mortal. En
aquest sentit, els usuaris de
l'autopista han pogut utilit-
zar aquest estiu el Servei
d'Assisténcia Sanitaria des-
envolupatper la Creu Roja.
Aquest servei, que disposa
d'una ambulancia medicalit-
zadaen el.peatge de Vallcar-
ca, ha intervingut en vuit
ocasions des que es va po-
sar en marxa. ,

eís26.QOO véiiiCies,. '
Des del mes-de maig, la

Dírecció de, Tránsl] ha anat
habilitant el tercer carril a la A-
1.6els diumenges ítestius a la
tarda; en ,direCéi6 Barcelona.
Grácies a aquesta mesura
s'ha pogut absorbir el tránsit
procedent de la própía auto-
pista i de la carretera C-246,
sense que s'hagin produtt re-
tencions importants.

El tram Sitges-el Vendrell,
que es va inaugurar el 21 de
maig de 1g98,'ha experimen-
tat un increment del transít
superior al 25% entre els me-
sos de juny i setembre d'en-
guany respecte al mateix pe- .
riode de I'any passat, En el
periode comprésentreel 22

.Propde tres ~()ns,de vebicles
han utilitzat la A...16 durant I'estiu

P'U B L le I TAT eo M A R e A L, S L

LAVANGUARDIARe cep t ori a oficial de

ni' . pció d..'esque.les V~r.·'~.",~~ce. ,".¡C" •• ?"'. .' I .'.' . .

, '-
i altres mitj~p,S "".,

Prop de 3.000.000 de
vehicles han utilitzat l'auto-
pista A-16 entre els mesos
de juny i agost, segons va
informar ahir dijous la con-
cessionária Aucat.

En el primer tram, que
va de Castelldefels a Sit-
ges, el transits'ha incremen-
tat prop d'un 16% respecte
del mateix període de I'any
passat, amb una intensitat
mitjana diaria próxima als
32.000 vehicles.

l:'evoluci6 del tránsít en
aquest tram, des de I'inici
de I'anyfins al15 de setem-
bre, ha registrat un incre-
mentdel 21,35% respecte
del'any anterior i la lntensi-
tat mitjária diaria ha.superat

Jardí,37
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I'Horo del Garraf,
15 d' octubre de 1999

Un estudi de Caixa de Catalunya sobre l'economia
del Gorro] revel.lac¡ue la comarca ha estát la que.

més ha crescut en l' órnbit econórnic durant lc.décodo
deis 90. L'estudi, pero, també adverteíx sobre la

dependéncio d'oquest creixement del sector de la
construcció, ates que el nombre de vivendes-construides
a la COmarca és el més alt de tot Catalunya. Segons les
previsi9ns de I'infofme, el Garraf continuara liderant el

El Garraf ha estat la comarca que rnésha
crescut económlcarnent durantels.anys 90

• Un estudi sobre l'eéonomia de la comarca átribu~ix el pes del éreixer:nent al sector de la consíruccié

• Elsector de la indústria ha perdut terreny, mentre que el furisme s'he recuperaf considereblement

El Garraf és la comarca
que més hacrescut
económicament durant

els anys 90; Aquesta és la.
conclusió que es deriva d'un ..
estudi sobre la zona elaborat
per Caixa de Catalunya, que
apunta com a motor essencial
d'aquest augment el se,ctor de
la construcció.· .

L' estudi, anomenat
L'econornia de Vilanova i la
Geltrú i del Garraf a les portes
del segleXx], es va presentar
dijous de la setrnana passada a

. la Universitat Politécnica. Una
de les previsions que fa és que
l' any 2005 les ofertes de treball
superaran la demanda, de ma-
nera que shaurá d'atraure
població immigrant perque
ocupi 1I0cs·de treball a la co- o
marca. ,~

Segons l' informe, ~
l'augment del producte interior *
brut acumulat des del 1990 és u
del 29% a la comarca, per sobre El sector de la construccié és el que més ha augmentat al Gar;ar durant els anys '1?ranta
del 23,8% catala, Josep Oliver,
catedrátic d'Econornia Aplica-
da a la 'Universitat Autónoma i
autor de l' estudi, va explicar
que "el model de creíxement
del Garraf ha estat molt 'exitós,
tot i que ha hagut problemes":

"En el s propers anys
continuara liderant el PIB del
país", va explicar. En aquest
sentit, Oliver assegura que "el
fet que el sector de la
construcció hagi crescut crea
dependencia económica, que
potser cal reduir", El catedrátic.
va advertir sobre "les
distorsions deis preus del
habitatges" que el creixement
de la construcció ha. pogut
crear.

Míriam de Lomo
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Segons l' estudi, elsector
serveis ha passat d' ocupa¡' el
30% de I'econornia el 1960 a .
més -del 60% el 1996. Oliver
també va afirmar que "el turisme
ha protagonitzat una
recuperació molt intensa".

En aquest sentit, Oliver '
afirma. que "la marca turística
que més ha crescut ha estat el

,Garraf, per sobre del Maresme,
Barcelona o les zones de
muntanya".

Tot i així, per al cátedrátic
de la Universitat Autónoma "hi,
ha més potencialització 'turísti-
ca de la ques'ha aprofitat", Per
a I'autorde I'estudi, el fetqueel
Garraf sigui "una comarca molt

De fet, durant el 1998, terciaria garantitza estabililitat
deIs habitatges constnnts, per enfront d'una crisi".
cada 1000 habitants.211 es van D'altrabanda,laindústria
construir al Garrafi només 78 a . ha estat el sectór que més
la resta de Catalunya. Per .importáncia ha perdut, de ma-
comprendre l'evolució, només nera que s'espera que enguany
cal saber que el 1986: I'índex només creixi un 2,8%.
de consttucció va ser de 5 a Dins' de la indústri a,
Catalunya i de 13 al Garraf. • sectors com el material de

L'e.studi . apunta que - transport i la maquinária en ge-
l' augment de la construcció a la. .neral han guanyat terreny,
comarca és el resultat de les' mentre que activitats rnés
necessitats de non habitatge., a tradicionals _ corn 1:;1
causa de l'intens creixement tran~tormaciódecautxúitextils
demogrilfic i de les obres tenen cada cop més. pes en el
públiques efectuades al.Garraf creixement dé l' econornia.
durant els últims ·anys. Josep Oliver, que també

El seg on sector en va referir- se a l'economia de
importancia al Garraf SÓl1 el Catalunya, va-explicar que "el
serveis, amb un creixementdel Principat va cap a una fase de
31,9%. "El cornerc s'ha creixement que probablement
recuperat molt", sosté el sera la més important de la seva
catedrátic. historia moderna".

• 1998

~Pfevlslóceixe CalallJOyapell999

EI,2005faltara
mad!obraa~
lesempresee
de la comarca

M.L.·

"Calculem que a partir
del2005 no hi haurá ma d'obra
en una economía que ha crescut

. un 30%", va assegurar Josep
Oliver en referencia a la ce-
marca del Garraf. "No hi haurá
gent per treballar a les' própies
empreses del Garraf. S' haura
d'atraure ma d'obra, i el gruix
d' aquesta haurá de ser no cata-
lana, i probablement no
espanyola' .

El catedraÍic va apuntar
que "llavors s'hauran de
plantejar polítiques per atraure
immigrants, potser del nord
d' África". Aquesia tendencia
també afectaría Catalunya en
general. . .
. Les dade s de ls any s

noranta sobre l'atur no són, .
pero, gaire positives: la taxa
d' atur se ·sitúa per sota de la
mitjariacatalana ( un 64,5% el
1996, quan la mitjana catalana
era d'un 66;3),'i la taxa d'atur
'era superior a la del país, amb
un 21% davant del 19,3%.

Arnés, Oliver va voler
destacar que "la qualificació
de la má (.1'obra a Vilanova és
més dolenta que a la comarca o
a la resta del Principat".
L' estudi destaca que hi ha "un
menor pes dels Ilicenciats, i
més eleva! de .les persones
sense cap titulació",

Lapoblació de VNG ha crescut
menys que' la de la resta del Garraf

M.L.· altres. Vilanova no ha arribat
al ]% deL creixement de la
població, . mentre que Sitges
ha superat el 40%, Sant Pere
de Ribes ha arriba! prop del
oo%'i Cubelles, Olivellaj
.Canyelles estan al voltant del
1OOro, dei creixemnt, .

i..' estudi es refereix al
Garraf com a "especialitzat en
residencia", atesque elshabitants
de la comarca que' treballen en
altres zonés ha augmentat més
d'Wr 265% entre 1986 i 1996.
La majoria. d' aquesta població
es desplaca al Barcelonés, tot i
que altres com:¡rques com el
Baix Llobregat, l' Alt i el Baix

L'Incrernent de la
població de la comarca és un.
altre deis trets més importants
que destaca l' estudi. Aixi, el
creixement demográfic entre
1986 i 1996 ha supera! el 25%,
mentre que aIa resta deCatalunya
la rnitjana és d'un 1.9%.'

L'explicació daquest
augmént prové de la forta
immigració que ha rebut el
Garraf, 'ja que el creixement
.vegetatiu és molt semblant al
del Principat, L' augment de la
població, no obstant, varia
molt entre uns municipis i uns

Penedes.o el Valles -Oriental i
Occidental s'han convertit 'en
destins habituals deis habitants
que treballen fora. L'estudi
també .revel-Ia que aquesta
imrnigracióté un' elevat poder
adquisitiu,

L' estudi, pero, també in-
dica com'a probléma important
¡" envelliment de la població al'
Garraf des de la década, deis
vuitanta, Així, siel1981 e127%

. de la població tenia menys de
14 anys ¡aproximadament un.
1D%més de 65, el1995 només
el 15% .dels habitants ereri
menors de 14 any~ I prop del
16% superaven els 65.
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L 'agricultura a Vdanova ila Geltrú,
perspectives de futur
Durant els últims anys I'agricultura ha minvat, pero alhora ha tingut una transformació molt positiva
FRANCESC X. PUIG ROVIRA

La Fira de Novembre és,
cada any, una bona ocasió per
reflexionar sobre algun aspecte
de I'economia local i de la co-
marca. Un amic m'insinua reite-
radament que tracti del futur de
I'agricultura al nostre terme. In-
tentaré donar unes notes.

L:agricultura ha estat una
activitat económica tradicional a
Vilanova. Una part de la pobla-
ció activa hi esta dedicada; és
la font de vida d'algunes famíli-
es. Una part de la superficie del
terme esta ocupada per conreus
agraris. Pero, a diferencia d'al-
tres sectors económlcs, les xl-
fres que n'expressen la magni-
tud han anat baixant.

La superfície dedicada al
canreu agricola ha minvat. Molts
terrenys que hi eren dedicats,
s'han destinat a altres usos,
principalment absorbits per I'am-
pliació deis nuclis urbans o bé
parcel.lats, per a construir-hi ur-
banitzacions legals o tolerades
per a segones residencies. AI-
tres, s'han convertit en zones
industrials o en les carreteres i
autopistes construtdes els úí-

tims anys. Tot aixó es conside-
ra I'exponent de desenvolupa-
ment. S'han ocupat terrenys de
bona qualitat i el més aptes per
a I'agricultura, és a dir, no ter-
renys erms. Al mateix temps, al-
gunes parcei.les han estat
abandonades al conreu, ates el
baix rendiment económíc o la di-
ficulta! per mantenir-Ies en pro-
ducció. La part [llés muntanyo-
sa del terme esta formada per
boscoso

El nombre de vilanovins que
treballa a I'agricultura ha baixat,
tant en xifres absolutes com en
proporció de la població activa.
És un efecte propi del creixe-
ment econórnic, que a Vilanóva
s'ha accentuat pel que assenya-

lem al paráqraí anterior. Ouan
ha estat possible, molts treba-
IIadors de la terra han procurat
convertir-se en obrers industr)'
als, a causa que la indústria ofe-
ria rstríbucíons i condicions de
treball millors.

El fet és que I'agricultura ha
esdevingut una activitat eco no-
mica quasi residual: Pero, si mi-
rem la part complementaria
d'aquestaafirmació, és una ac-
tivitat que dóna ocupació a un,
cert nombre de ciutadans i que
representa un üs de sol del ter-
me municipal, fets ambdós que
mereixen atenció, ja que tant
I'atur com la degradació del sol
són problemes socials
precocupants.

Caracteristiques del sec-
tor agrario En els últirnsanys,
i'agricultura del terme, alhora
que ha minvat, ha tingut una
transformació positiva. En po-
dem veure diverses tacetes, El
treball agrari, tradicionalment,
era manual en totes les fases i
quasi per a tots els conreus. Es
comptava com a máxirn amb
I'ajut de la torea animal per a
operacions com IIaurar, trans-
portar els productes, traslladar
les persones i fer altres feines
específiques deis diferents con-
reu. Les tscnlques i els procedi-
ments emprats eren artesans i
tradicionals. L:expressió a us e
costum de bon pages definia la
forma d'actuació. No s'aplicaven
altres coneixements técnics que
els apresos per intutcló o per la
transmissió oral de pares a fills,
que era la base principal per
aprendre I'ofici, per arribar a ser
un bon pages. Les técniques
eren rudirnantáries, i alhora ru-
fínarles. Els agricultors estaven
obligats a residir prop del IIoc de
conreu; si aquest era allunyat
del nucli urba, havien de viure a
les masies, en unes condicions
d'apreciable duresa i incomodi-

tal. La vida al camp tenia, per a
les families, molts més inconve-
nients que la urbana.

A partir del segle XIX, la in-
dústria s'expansiona gracies a
la mecanització i als avenc;os
tecnics, i provoca el desenvolu-
pament de les ciutats i una mi-
llora progressiva de les condici-
ons de vida (amb els inconveni-
ents i les desigualtats que hi són
inherents). Simultánlament
I'agricultura queda endarrerida.
I tant el sector económic corres-
ponent com les persones que hi
treballen resulten bastant mar-
ginades en I'escala social. Tar-
den més que altres sectors a in-
corporar-se al progrés moderno

El paqés era responsable de
totes les fases del procés (pre-
paració de la terra, plantació,
seguiment del ciele productiu
fins á la recollida deis fruits),
amb la conseqüent elaboració
deis productes derivats, fins a
la venda final, havent de supor-
tar els riscs i els inconvenients
de cada fase. La finca (la masia
a les nostres contrades) era una
unttat de producció per a tots els
productes, que eren elaborats
de manera artesana i autónoma,
unitat a la qual carresponien tots
els riscs. Aixo era aplicable a la
majoria deis productes agraris:
el vi, I'oli, els cereals, les horta-
lisses. Els tipus de conreus irn-
plantats eren, sovint, els tradici-
onals, que es repetien cada any,
o en el ciele de vida de les plan-
tes.

Les relacions jurídiques de
propietat i de treball de la terra
eren en general d'origen antic.
El regim d'explotació de la terra
més habitual al nostre terme és
el de parceria. És a dir, un pa-
ges parcer conrea un terreny,
del qual no n'és el propietari, en-

. cara que hi adquireix un vincle
de possessió; aporta el trebaH
personal i de la família a canvi

Vlnye!;l' El pagas és el responsable de les fases de precés DlARI

d'una participació en els fruits,
deis quals la resta carrespon al
propietario Generalment, tant la
propietat de la terra com el dret
de parceria passava de pares a

. fills. La limitació d'espai no em
permet estendre'm en altres
consideracions sobre aquest re-
gim d'organització, que, sovint,
s'ha mantingut. Es una relació
específica de capital-treball que
cal estudiar i modernitzar.

En els aspectes citats les
transformacions han estat nota-
bles. l'ús deis animals en agri-
cultura ha desaparegut. Per a
molts treballs s'usen tractors;
per a altres, rnáquines o aparells
especialitzats. Els carros han
estat substitults per tractors o
attres vehicles autornóbils. La
facilitat actual de desplac;ament
no obliga a residir torccsarnent
al campo L:organització general
del sector ha evoluciona!. Ho
tractaré de manera més concre-
ta quan em refereixi als diver-
sos conreus, sobre els quals

també hi ha hagut modificaci-
ons.

El sector de la vinya. El
conreu més important a
Vilanova ha estat la vinya. Des-
prés de la fil.loxera, que a final
del segie XIX va destruir totes
les vinyes i va ocasionar una cri-
si molt profunda, els ceps que
es van plantar de nou procuren
unes varietats de rairn, principal-
ment, xarel.Io i sumoll. I'any
1966 es va constituir el Celler
de Viticultors, cooperativa per a
I'elaboració del vi, de la qual van
formar part quasi tots els pro-
ductors locals i deis pobles de
la comarca.

Al cap deis anys, podem
veure les conseqüéncies que ha
tingut i els canvis progressius
que s'han produ"it. Els antics ce-
IIers individuals o vinculats a una
finca han desaparegut; I'elabo-
ració individúal del vi ha estat
substiíutda per la col. lectiva, que
ha compprtat millores tscniques
en el procés, aconseguides en
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unes lnstal.lacions, que s'han
anat modernitzant des de I'en-
gegada del Celler. Abans, una
gran part del vi obtingut a
Vilanova era destinat a la
destil.lació per produir alcohol.
Avui es procura obtenir un pro-
ducte de qualitat que sigui
apreciat comercialment per al
consumo La qualitat es contro-
la en les diverses fases, no
només a partir de I'entrada de
rarms al celler, el bon estat deis
quals s'inspecciona, sinó en el
procés d'elaboració i de fer-
mentació, i de magatzematge
posterior. Grácíes a la gestió
col.lectiva de les vendes s'ob-
tenen mülors rendiments eco-
nórnics.

El· rendiment que obté el
productor (paqés-propietari) no
és el directe del rarrn que apor-
ta, sinó la part proporcional del
rendírnent col.lectiu de tota la
collita.' depenent de la quanti-
tat i qualitat que ha aportat.

Lapllcacló de millores s'es-
tén també al conreu de les vi-
nyes. ~I tradicional sumoll (ne-
gre) ha desaparegut quasi to-
talment, i s'han plantat varietats
que donen vins més apreciats
(macabeu, ull de liebre, caber-
net, etc). A les vinyes s'apliquen
tractaments per millorar el ren-
diment del sol i per evitar les
plagues o eradicar-Ies quan es
presenten. Les plantacions no-
ves ja són preparades per ser
lIaurades amb tractors, que

> s'usen també per altres opera-
cions ordlnáries. Es va este-
nent la recollida de ralrns amb
máqolna, no manualment; aixó
exigeix que els ceps sigui n em-
parrats, modalitat que va pre-
nent auge. Algunes de les rná-
quines que s'usen en determi-
nades operacions, a causa del
seu cost elevat, no poden es-
tar al servei d'una sola finca, ni
poden ser propietat del paqés
responsable, sinó que s'ha de
recórrer a especialistes. És a
dir, es va produint una divisió i
una especialització del treball.

Actualment existeixen, i són
d'ús habitual, asseguranqes
per prevenir riscs, tant els per- ,
sonals com els deis accidents
atrnosterics sobre les plantes

(gelades, pedregades, etc.) o de
plagues, que poden comportar la
pérdua de collites, i que tradicio-
nalment erencausa de greus en-
trebancs en les economies deis
pagesos.

En el sector vinícola, el con-
cepte d'explotació familiar ha
quedat limitat als conreus i a la
recollida deis rairns, pero no a
I'elaboració posterior, que es fa
de forma col.lectiva. Aixo últim ha
estat una garantia de qualitat,
que esta emparada per la deno-
minació d'origen Penedés.

Un cas singular dintre del
.sector és l'existéncia al terme de
Vilanova d'una finca de propie-
tat privada productora de vins i
caves de marca, que posseeix
plantacions de vinya. També s'ha
de citar que alguns conreadors
venen els rarms, sense elaborar,
directament a un productor de vi
o de cava.

Les notes esbossades, dis-
perses i incompletes, donen idea
de com en el sector de la vinya,
el més importantde I'agricultura
local, tot i haver disminu'it la su-
perfície conreada, les finques
agrícoles i el nombre de perso-
nes que hi treballen, s'ha produ-
'it una millora notable que fa que
sigui un sector que s'ha de tenir
en compte a l'hora de fer balane;
de I'economia local, malgrat que
les xifres que s'hi refereixen ha-
gin decrescut.

Altres conreus propis del
terme. L:olivera ocupava un lIoc
residual; no hi havia camps d'oli-
veres. Práctlcamsnt només se'n
plantaven a les voreres d'algu-
nes vinyes i en alguna zona de
muntanya, on estava molt més
estés el garrofer. En el sector de
I'olivera també hi ha haguttrans-
formacions. Abans hi havia a
Vilanova alguns molins d'oli ar-
tesans, als quals els pagesos
portaven les olives
(fraccionadament les que collien
cada dia) i se'ls donava immedi-
atament I'oli obtingut. La col lita
d'oli anava destinada al consum
familiar, i com a máxlrn es venia
el petit excsdent. Els molins d'oli
van anar tancant per haver que-
dat antiquats. Fa pocs anys, mol-
dre les olives arribava a consti-
tuir un problema per als que en

collien, que obligava al despla-
e;ament a algun poble on enca-
ra hi hagués un molí artesa. El
Celler de Viticultors va suplir
aquest servei. Avui s'encarrega
de la producció de I'oli deis seus
socis, pero no directament, sinó
formant part d'una organització
col.lectiva més potent. El Celler
recull les olives, pero I'elabora-
ció d'oli es fa en una insta!.lació
industrial moderna de Llorenc;
del Penedes, amb capacitat per
atendre una amplia zona terri-
torial. El colliter no obté I'oli di-
recte de les olives que aporta,
sinó la part que Ii correspon de
producció col.lectiva. La racio-
nalització s'ha anat implantant
en el sector. La qualitat del pro-
ducte tarnbé s'ha anat garantint.
Tot i no ser el Penedés una zona
de conreu .de I'olivera, corn ho
sén a Catalunya el Baix Oarnp
o les Garrigues, s'ha aconseguit
I'empara d'una de no mi nació
d'origen (Ciurana), que abasta
una amplia zona en la quall'oli-
vera no és un conreu intensiu.

L:olivera va prenent més im-
portancia. S'han plantat i s'es-
tan plantant oliveres, fet nou des
de fa molts anys. A més, a les
existents se'ls esta prestant
atenció, per tal de rnillorar la pro-
ducció, cosa impensable abans,
quan a I'olivera Ii aplicaven la
rutina en grau extremo Potser
marca una tendencia futura.

Una proporció important de
la superñcie conreada del ter-
me era dedicada als cereals
(ordi, civada, blat), pero la dis-
minult considerablement, a cau-
sa del baix rendiment. Sovint, la
plantació de cereals, que és de
cicle anual, es feia per alternar-
la temporalment amb la de la
vinya; quan s'arrancaven els
ceps vells, es dedicava el ter-
reny a cereals.

Abans he esmentat el gar-
rofer. És un arbre propi del lito-
ral mediterrani, molt estés a la
nostra comarca. Quan a final del
segle XIX la plaga de la fil.loxera
va arrasar les vinyes, molts ter-
renys van ser abandonats defi-
nitivament per aquest conreu.
Els més afectats foren els mun-
tanyosos, que prévíarnent havi-
en estat preparats amo la cons-

Cooperativa de Vlticultors de Vilanova

trucció de marges de pedra i ter-
raplens de terra per ser desti-
nats a la vinya, i que eren els
menys productius. Elsterra-
plens van ser aprofitats sovint
per a plantar-hi garrofers. Les
garrofes eren usades per a ali-
mentació directa del bestiar, i
més tard per a I'elaboració de
pinsos i altres productes. Ara la
garrofa té poc preu. Aixo fa que •
els garrofers existents estiguin
prácticarnent abandonats, i nin-
gú el culli el fruit. Les nevades
de I'any 1956 van malrnetre
molts garrofers, i a partir
d'aquest any s'inicia una deca-
dencia que ja es quasi total.
Només queden arbres vells; no
se'n planten de nous. Les super-
fícies de garroferar esdevindran
aviat salvatges o ermes.

El sector de les hortalis-
seso El de les hortalisses és un
altre sector de I'agricultura local,
diferenciat deis esmentats. Els
hortolans es diferencien deis
pagesos. L:horticul-tura és una
especialitat de I'agricultura. A
Vilanova hi havia un nombre
éonsiderable de sínies, dedica-
des a la producció d'hortalisses,
situades als encontorns del nu-
cli urbá, que aprofitaven per al
regadiu les aigües deis pous;
abastaven el mercat local i al-
gunes vegades altres mercats.
El creixement del perímetre
urba n'ha fet dssaparélxer mol-
teso

Per tant, la producció local
d'hortalisses ha baixat conside-
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rablement, pero encara estan en
plena producció algunes explo-
tacions d'horta, els responsa-
bles de les quals manten en el
sector amb gran esfore; i interés,
aplicant millores per aconseguir
uns productes de qualitat, que
són torea apreciats. Alhora lIui-
ten per competir en el mercat
amb productes o xarxes comer-
cials potents que porten produc-
tes obtinguts a gran escala en
zones especialitzades d'altres
comarques o d'altres parsos.

Hi ha algunes explotacions
d'horta de carácter familiar, pero
organitzades pervendre els pro-
ductes no directament al consu-
midor en el mercat local, sinó en
mercats externs com el majoris-

. ta de Barcelona.
A causa de la seva ubicació,

moltes de les explotacions exis-
tents d'horta tenen I'amenac;a
del creixement urbá, És un sec-
tor que cal que sigui valorat i tin-
gut en compte.

Per completar el panorama
del sector agrari, caldria fer una
referencia a algunes petites ex-
plotacions d'arbres fruiters. Per
I'extensió que ocupen convé
esmentar els boscos, en els
quals predomina el pi. Els bos-
cos constitueixen I'única vege-
tació plantada per I'home a les
parts més muntanyoses del ter-
me. Pero molt sovint estan no-
més a cura de la naturalesa,
sense que s'hi presti cap aten-
ció ni s'hi faci cap tipus de tre-
ball, ni tan 5015 de neteja, ja que
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.segles passats), ni com un jou
per als treballadors, sinó com
una empresa petita, en la qual
ambdues parts hi tenen el seu
paper, amb els problemes finan-
cers, comercials, técnics, d'or-
ganització i de personal propis
de les empreses. Els contractes
de conreu han de ser conside-
rats com una forma de relació
capital-treball, específica
d'aquest tipus d'activitat, dife-·
rent de qualsevol altra. Els con-
tractes agraris han de ser regu-
lats per I'Administració com ho
són els de treball o els de socl-
etat en altres sectors. I'explo-
tació ¡¡graria s'ha de modernit-
zar estructuralment amb visió
empresarial, és a dir, emprene-
dora. .

Estem en una epoca d'ele-
vada competitivitat, amb I¡¡qual
s'hi ha de comptar i s'ha d'ad-
metre fins on sigui estimulant
per a la millora col.lectiva, pero
aconduint-Ia, atenuant-Ia o re-
nunciant-hi quan pugui ser per-
judicial. El sector agrari no n'es-
ta exempt, tant en el seu propi
interior com en relació amb d'al-
tres.

Des de l'Administració públi-
ca, en totes les arees, s'ha de
realitzar una política agraria, del
nivell qie correspongui i en l'ám-
bit que sigui. Tant I'Administra-
ció municipal com la comarcal
hi tenen obligacions: poden
prestar alguns serveis i mostrar
una sensibilitat específica cap a
aquest sector. Un punt 'en la
sensibilitat ha de ser present és
en la planificació urbanlstica del
territori. És inevitable el creixe-
ment urba, I'expansió industrial,
la construcció de xarxes viárles,
etc. Pero a assiqnar-hi els ter-
renys corresponents, els poders
públics haurien de preveure les

'repercussions a l'aqricultura, i

control de qualitat deis produc-
tes, comercialització racionar,
assegurances per prevenir
riscs, assessorament técníc a
cartee deis serveis de l'Adminis-
tració, etc. Convé elevar el ni-
vell professionar deis agricultors,
amb la formació per a técníques
específiques, amb t'assessora-
ment tecnic i econórnic neces-
sari per als problemes que sor-
geixen. S'han d'atavorír les aG-
tivitats col.lectives, en coopera-
ci6 mútua, única via per orien-
tar problemes que actualment
és impossible afrontar de forma
individual, atesa la complexitat
de la tscnlca, la competencia de
les xarxes comercials de distri-
buci6 deis productes, i les exi-
gencies de les directrius que
impulsa la Unió Europea. '

És un fet, minoritari pero
cert, que alguns joves, d'ascen-
déncia familiar més o rnenysvin-
culada a la terra, han decidit vo-
luntáriarnent seguir el camí de
I'agricultura, alguns després
d'haver fet estudis professionals
o fins i tot universitaris. La cons-
ciencia amb que han pres la de-
cisi6 i la preparaci6 prevía són
espsrancadores. Convé aíavo-
rir aquesta incorporació de jo-
ves.

Quan I'atur és un problema
greu, que va en augment, no es
pot menysprear cap 1I0cde tre-
ball, encara que sigui en un sec-
tor minoritari. Probablement ha
passat I'hora de confiar en la
presencia de fabriques o unitats
de producció de qualsevol sec-
tor econornic que ocupin cente-
nars de treballadors. La creació
de 1I0cs·de treball es tara molt
fraccionad amen!.

Les explotacions aqraries
s'han de considerar actualment
no pas com un signe de riqussa
deis propietaris {com era en els

no són la base de cap tipus
d'aprofitamen!. Són víctimes fa-
cils deis incendis forestals.

Consideracions pensant
en el futuro Per al desenvolu-
pament local i comarcal s'han.de
potenciar totes les tonts de ri-
quesa, sense oblidar-ne cap,
per petita que sigui. No s'ha de
pensar només en les
infraestructures per a la indús-
tria o en I'expansió del íurisme.
S'han de valorar totes les apor-
tacions a la riquesa col.lectiva,
a la vida de la comunitat, no li-
mitant I'atenció a aquells sectors
que hi tenen una participació
notable. L:agric'ultura no s'ha de
rnenysprear, encara que sigui
un sector cada vegada més mi-
noritari.

En el sector agrari s'han
d'afavorir les transformacions

.que portin a una evolució positi-
va. El sector s'ha de contemplar,
no amb la mirada tradicional que
Ii atorgava poca consideració
social, sin6 amb visi6 actual i de
futur, amb la intenció de
dinamitzar-Io fins on sigui pos-
sible.

Des deis que hi estan direc-
. tament implicats, és visible un

intent col.lectiu cap a una agri-
cultura més selectiva i de quali-
tat, amb la introducci6 de millo-
res técniques en els conreus,
amb treball més mecanitzat,
amb productes racionalment
elegits, elaborats amb precedí-
ments més actuals i competitius.
El canvi que, dins aquesta ori-
entaci6, ha 'seqult a la nostra .
comarca el sector de' la vinya i
del vi és un exemple; potser as-
senyala una línia aplicable a
d'altres: explotació familiar deis
conreus, elecció de les varietats
ldóníes, elaboració en una coo-
perativa comarcal integrada en
una xarxa de nivell més elevat,

Festa del Batre. Només s'ha celebrat un cop a Vilanova F~LlX

destinar-hi, en el possible,
aquells terrenys on el perjudici
sigui rnlnirn o no existeixi. Les
decisions públiques fins al rno-
ment present no semblen inspi-
rades en aquest criteri. Un pro-
blema que s'ha d'atendre des de
l'administraci6 municipal o co-
marcal és la conservació deis
camins rurals. No s'ha de fer
simple manteniment per preser-
var-ne l'existéncia, sinó que
s'han adequar a les necessitats
actuals, és a dir, al pas de trae-
tors i de camionetes, no de car-
ros. Alguns d'antics poden ha-
ver quedat fora d'ús, pero els
que encara s6n importants
s'han de mantenir en bon estat,
procurant adoptar progressiva-
ment el paviment més conveni-
ent, Una menció especial me-
reixen els terrenys menys ata-
vorits, comptant com a tals els
muntanyosos, els més allunyats
del centre urbá, i altres que es-
tan essent abandonats al con-
reu, opció que s'ha de frenar per
evitar la degradació del territori
per l'erosi6 i per altres tenomens

naturals. L:abandonament acon-
dueix a la desertitzaci6. És pre-
ocupant I'estat d'íncúria de rnolts
boscos, .el rendiment econórnic
deis quals és prácfícament nul,
pero que són importants per a
la preservaci6 de la naturalesa,
lema que cada vegada ha de ser
més present a les polítiques pú-
bliques.

S'ha de pensar en el millor
aprofitament deis boscos, de
mantenir-Ios en condicions i
d'adequar-Ios per prevenir els
incendis forestals. l.actual es-
tructura del regim de propietat
potser no ho afavoreix, pero s'ha
d'establir les polítiques adequa-
des. En el nostre árnbit territori-
al, també ens hem de referir als
terrenys plantats de garrofers,
arbre en clara decadencia. S'hi
ha de trobar alguna solució al-
ternativa, malgrat que sigui una
qüestió complexa. Algunes me-
sures polítiques són urgents, en-
cara que d'un abast superior al
local i comarcal, pero des
d'aquests punts s'han d'irnpul-
sar, tot creant un estat d'opinió.
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Aquella 'Fmt' d'üJusions de la infantesa
La Fira de la nostra infancia era senzilla i insignificant pero plena d'il./usió i tendresa

JOAN ALEMANY I MOYA

Emboirat pel pas de molts
anys, encara tinc a la memo-
ria unes imatges difuminades
de les festes de la Fira de la
nostra vila, preuats records
d'un infant de quatre o cinc
anys. A partir deis sis anys de
la meya vida, les imatges es
fan més vives, més significa-
tives d'aquells dies d'iLlusió i
alegria per a tothom, pero molt
espedalment per als infants.

Els rnenuts i, menudes,la
rnalnada, que diríem en cata-
la pur i populard'antany, viví-
em tot I'any pendents de dues
meravelloses diades en que
teníem la joia d'obtenir uns
rnáqics joguets deis nostres
somnls:

La testivitat deis Reis d'Ori-
ent i la Fira de N6vembre. La
immensa majoria delsinfants
de les classes humils i treba-
liado res, sols en aquestes
dues diades podien tenir el
goig de tenir el regal d"unes
joguines, alguns més privile-
giats, i potser a costa d'algun
sacrifici económíc deis seus
pares, també eren obsequiats
amb joguines el dia del seu
Sant.

A vegades eren els avis els
qui pensaven en les iLlusions
infantils deis néts estimats.
Quina enorme dlterénca deis
temps actuals!

Per la quitxalla d'avui tot
I'any són Reis o Fira .., perqué
tenen quantitat de joguines de
tota mena, amb que juguen
poc temps i se'n cansen avi-
al. lapa, a comprar-ne d'al-
tres. Jo crec, pero, que els
falta alegria, la il.lusió
d'aquells nens quan rebien
I'obsequi d'una cosa molt

, temps desitjada i esperada.
Era un espectacle pie de

tendror contemplar els menuts

i rnenudss amb la punta del
nas vermell deis primers freds
hivernals, la boca tapada per
la bufanda, uns ulls vius, "'
oberts, niirant tot un món rna-
gic pie de joguets ... de les pa-
rades deis frares alllarg de la
rambla ... cavalls de cartró de
totes mides, carros i camions
de fusta, automóbils de llau-
na que corrien donant-els-hi
cerda. sabres i pistoles, tarn-
bors i trompetes.

Pepes i nines firies, cuines,
colmados, llitets i casetes de
nines, teatres de cartró amb
decorats i personatges, tite-
lIes, altars d'església per als
quí volien ser un rnossén i gui-
tarres, pianos, acordions de
paper i cartró o harrnónlques
amb sons deliciosos.

Recordo amb emoció d'ln-
fant, un any de la Fira, que la
meya mare em va comprar un
violinet de fusta blanca pinta- .
da de vermell viu i cordes de
cordills. Aquell violinet que no
sonava i sois el sentia jo en la
meya imaginació, crec que va
ser com un miracle inicial del
meu apassionament per la
música, que m'ha acornpa-
nyat tota la vida.

Aquesta era aquella Fira
de la nostra infancia, senzilla,
insignificant, pero plena
d'iLlusió i tendresa infantil.
Erem immensament felicos
amb una joguina de fusta, llau-
na o cartró i completada la fe-
licitat amb uns quants tombs

La Fira pels adults
era una diada de
resta agradable i

alegre

Antlga tira agrícola. Al voltant del Mercat Públic

muntats Sobre un cavall de
I'atracció deis Caballitos, ga-
lopant i donant voltes amb la
imaginació de ser un cowboy
heroi de les peLlícules mudes.
del Farwest.

Pero també la Fira era pels
grans sí mbol de festa agrada-
ble i alegre. I també rebien el
regal de ñra, i si no el tenien,
un mateix es firava. Era obli-
gat estrenar per la Fira, algu-
na peca personal de vestir o
almenys un objecte útil per a
la casa. I les dues jornades de
la Fira, el dissabte i el primer
diumenge de novembre, eren
els dies del gran negoci de la
totalitat del petit cornerc farni-
liar deis vilanoliins.

Amb dos dies, ampliat tarn-
bé el dilluns pels que sempre
van endarreríts, el comerc feia
I'equivalent a una mesada

normal de la temporada, en
aquest cas la d'hivern. Es
comprava tota classe d'arti-
cles, principalment mantes de
cotói llana per a dormir caten-
tons, tóvalloles, lIene;ols i roba
blanca de cotó fi per lIenceria
interior, mocadors de butxaca,
etc.

Les robes d'hivern per a la
confecció femenina deis ves-
titsi abrics, junt amb bolsos,
carteres, bijuteria de fantasia

EIs comercos on
més clientela bi

. baviaeren les
botigues de roba

\ OIARI

de fines lIaunes daurades i bri-
lIants de cul de gol. Vaixella i
coberteria, cerámica i altres
objectes casolants.

Els cornercos on major cli-
entela s'acurnulava, eren les
botigues de roba, de que h'hi
havia tres de molt importants.
Eren famosos els Magatzems
Ricart, hereus d'una antiga
botiga vuitcentista de la placa
de les Cols anornenada Cal
manco i traspassada al carrer
deis Caputxins, cantonada al
carrer Sant Pere, I'any 1928,
amb una transformació mo-
derna, mai vista a Vilanova, a
I'estil deis grans magatzems
barcelonins, amb un halld'en-
trada amb cinc grans apara-
dors i amb una tacana de fus-
ta d'estil modernista que avui
encara podern admirar en la
sucursal de la caixa del
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Penedés,
Va ser la primera botiga

que a banda de la principal
secció de la roba de peca, te-
nia altres seccions ben dife-
rents, perfumeria, marroqui-
neria, bijutera, regles, cami-
seria i altres articles de la
nova indústria de la confec-
cló, jogueteria i la represen-
tació de la novetat última i
sensacional de les maletes
tocadiscos i totes les novetats
musicals del disc de pedrada
78 révoluclons de la marca
La voz de su amo, l.'últim
Ricarts, un innovador boti- ..
guer i a la vegada un prolífer
poeta d'exquisida inspiració,
va ser el meu cunyat, casat
amb la meya germana
Conxlta, Amb ells des de
I'edat de 14 anys vaig apren-
dre a ser botiguer alternant el
treball de dependent amb els
estudis muslcals. que.eren la
meya gran passió, frustrada
amb I'esdevenimént de la sal-
vatgeria de la guerra civil"

Els altres cornercos irn-
portants de roba, farnbéteni-
en lIarga historia Ca la Rosa
i J'Atricana. Tots tenien de-
Pendencia, cosa que, no era
normal en els altres comer-
cos tarniliars. Pero retornem
als records de la fira de lIa-
vors, Entremig de les parades
deis frares, se sentia el flai-
re, bastant molest, de I'oli
bullent de les xurrerles amb
la.ternptacló de les lIamina-
dures deis bunyols, patates
fregides (el que ara en diem
xips), el xurro calent i ensu-
crat, cuinat a la vista del pú-
blic. Una de les xurreries de
més éxlt era la d'un popular

". ,•....

vilanoví, El Trifón, els
descendentsdel qual avui en-
cara estan en actlu,

A banda que era un
cornpatircl, la seva botiga am-
bulant, sobresertia per la nete-
dat, la bona vista deis produc-
tes i la simpata del propietari.

Un altre espectacle de la
Fira, gairebé teatral, era l'ac-
tuació deis xerletsns. Uns ve-
nedors ambulants que amb
una especie de camioneta o
autornóbil gran descapotat, un
Ford de seqona o 'tercera rná,
carregai de generes a preus de
'reqa], sírriés no, pel preu d'un
te'n donaven tres, L:exit era 'se-
gurentre la multitud-de badocs ,
que els rodejaven, Després re-
sultava que aquella manta de
llana d'Australia era una bar-
reja de llana i borres d'ínfima
quaütat. Era gairebé una enga-
nyifa pero la xerrameca orato-
ria del xarlatan ben bé s'ho va-
lia.

Allres espectacles entretin-
guts de la Fira que la feien sirn-
pática, atractiva') testíva eren
les barraques del tir al blanc..

,els Pim, PáQ1; Purri, éls joes de '
la sort i del'enginy d'encerciar
amb anelles-ampolles de xem-
pany glassat,Algunas d'aques-
tes coses populars encara ens
visiten pero la clientela és es-
cassa i passa de lIarg, També
la gran moda era adquirir l'ho-
róscop personal, el de lasort,
que et tnava un ocellet domes-
ticat que sortia de la seva ga-
bia i amb destresa i saviesa tri-
aya d'un caixonet uns pelits
sobres que et promelien
benhaurances a dejo per tota
la vida, '

La clientela en major nom-

, ." > •
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Aparador deis Magatzems Rlcart, La botiga estava situada al carrer Caputxins

bre aren noies i nois adoles-
cents i joventut que se'o reia
de tot, I de tant en tant una
noiá ja grandeta, en prepara-
ció de solterona, que encara
teriia la il.lusió d'esperar el seu
príncep enamcrat.; tot per
una pessetona de les d'abans,

També tenien torea feina
les gitanes, embaucadores i
de paraules salerosas que et
predien la sort o desqrácia lIe-
gint tot i ser anafalbetes les
ratlles de les rnans. També te-
nien gran 'clientela artisies i di-
buixants fracassats, que es
guanyaven la vida en places,
carrers i rambles tent un re-
trat o una caricatura el carbó i
també, amb més luxe, en co-

lors, en, el temps de deu o
quinze rninuts. I alguns real-
ment tenten rnérít d'auténtic ,
artista protessional.

Tot aixó i altres coses obli-
dades era la nostra Fira da-
vantla guerra, Ssnzllla, popu-
lar, alegre, d'ambient casola i
familiar.

Sense grans negocis, ni
publicitat, ni plans econórnics,
Industria!s o comerclals a
l'enqrós, ni creació d'imatges
de colosalismes de perspecti-
ves sensaclonals de futur per
convertir la nostra vila en una
freda, inhOspita aqlomeracló
ciutadana, anónima i sois pro-
ductora, sense il.lusió, fanta-
sia o magia de la conversa

plácida, I'amistat sincera, la
tranquíl.ütat ambiental, la pau
interior i al servei personal deis
altres sense esperar recom-
pensa.

.Aquests dies tenim una al-
tra de les tires comercíaís del
món modern actual. Poc
temps invertiré contemplant-
la.

Em quedo amb el record
de les tranquil.les, senzilles
ernotives i populars fires d'una
vila desapareguda, erigolida
pel remolí dinámlc que ens as-
senyalava el proper segle XXI,
segons diuen encara més es-
paterrant que el que esta mo-
rint, Us aseguro que el deixa-
ré sense rancúnía.
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El 65 es retira amb un segl.e d'hlstórla
La coneguda botiga de joguines del carrer Caputxins tonccré el mes que ve

Josep Anton Amigó i Elvira Pascua! a la seva botiga, ubicada al núm. 27 del carrer Caputxins

Míriom de Lomo

S obres sorpresa amb in-
dis i vaquers, baldu-
fes, nines, pilotes de

plastic ... Tot lia cabut dins El
65, la botiga del carrer Capu-
txins fins on generacions de
nens i nenes han arrossegat
els pares en busca d'una jo-
guina nova. El mes que ve,
pero, l' establiment tancara les
seves portes. Josep Anton
Amigó i Elvira Pascual, els
propietaris de l'establiment,
han decidit jubilar-se, amb 72
anys cadascun. '

Els propietaris asseguren
que "hi ha molta gent que ens
diu que no tanquem la botiga,
que aguantem, perqué és em-
blernática, pero nosaltres ja te-

nim una certa edat. Fins quan
hem d'aguantar?", es pregun-
ten.

Segons Amigo, "la botiga
té més de 100 anys d' historia.
El meu besavi ja tenia una boti-
'ga al carrer del Campanar, li
deien Cal Mut.. Després vam
venir al carrer Caputxins, on
actualrnent hi ha una cistelle-
ria", explica el propietari."En
aquells temps es venia de tot:
faixes, bruses, espardenyes, go-
rres, pipes, tabac ... El36 és quan
vam venir aquí, al número 27, i
ens vam dedicar només a la jo-

guina". Amigó afirma que "el
nom de la botiga li ve pel preu a
que tot es venia, 65 centims"

A l' hora de parlar de
l' evolució de les joguines, el
botiguer recorda que "al principi
hi havia molta joguina de fusta,
com carros, i també de llauna i
de cartró, com les pepes. Des-
prés va venir la porcellana, el

-. plastic .. ,"
Pe! que fa als infants,: el

propietari del 65 assegura que
"avui en dia la canalla no és tan
felic com abans, quan un nen,
amb una joguina de res, era fe-

"Hi ha molta gent que ens diu que no tanquem
la botiga, que oquontem. Pero nosaltres ia
tenim una certa edat", diuen els propietaris

Caries Castro

Iíc. Ara tenen massa coses. Entra
un nen aquí i no sap que vol, no
té cap il-Iusió per la joguinaque
li van a comprar. 1 aixo és molt
trist", afirma.

A més de joguines, a cal
65 s'han venut molts pessebres i
material de Carnaval durant la
seva existencia. Tot i tenir quatre
fills nascuts a la mateixa botiga -
on viuen els propietaris,la tradi-
ció familiar no continuará. "Els
nostres fills ja tenen els seus ea-
mins, les seves fites. És una altra
historia", asseguren.

Tant Amigó com Pascual
confessen que "ens sap greu tan-
car, perque hi hem estat tota la
vida, pero tenim dret a tenir un
temps d'esplai". "Aixo, practi-
cament ja s' ha acabat", conc1ouen
ambdós. .

Sense complexos

.Elpreudel
. ,,prow:es

Dan; Angel

Q uan ens comprem al-
guna cosa sempre vo-
lem el que esta de
moda. És el progrés.

Pero aquest progrés sovint té un
preu que no consisteix en diners
; que no sempre volem assumir.

L'últim exemple són els
teléfonsmóbils. Tan per a gran-
ns com per a petits ja són im-
prescindibles per viure. Mesos
enrere ens van comencar a co-
brar el preu del progrés i ens van ,
advertir que el seu ús indiscri-
minat pot provocar cáncer. Ara
ens diuen que si volem més
mobils necessitarem tenir ante-
nes al terrat de casa.

Talicoms'esperava, ban
aparegut estudis a favor i en
contra, pero la majoria de la
població esta encontra perpor a
la possible emisió de radiado-
ns nocives per a la salut.

N'hi haque veuen un futur
amb les finestres tancades per
por a lacontarninació i les senyo-
res pujant al terrat a estendre la
roba amb vestits d' astronauta.

Altres hi veuen una font
d'ingressos. La instal-lació es
gratifica amb més de 600.000
pessetes que s' aconsellen 'usar
per fer rnillores. a, 1.' imrnoble.
Pero no s'oblíga.a res, així que
alguns"ja pensenen oblidar-se
del terrat comprant una secado-
ra, el Via Digital i un jacuzzi.
Enfront, deIs que volen la
instal-lació a la muntanya hi ha
els que defensáran la natura,
També cal saber si s' acabarien
les interferenciesi les constants
perdues de e6be¡;tUra.

En teoria no' hauríem de
"tenir tanta por, perque els con-
tractes es podrien desfer si. es
demostrés que és perillós.

, Perqué.doncs.l'oposició?
No es',confía en I'Ajuntament
per desfer el que s'há fet? Els
antecedentsensiJ.JwÍlinen:eIPa- '
velló es crema i no s'arregla;
s'esquerdenlesrajolesdelaRam-
bla i no es canvien; es talen dues
palmeres i no se substitueixen... "
La llista és interminable. '
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Al 65 tanca després de 103 anys
Els propietaris de la hístóríca botiga volen passar "les primeres vacances"

J.C.C.

La histórica botiga Al 65,
encara que tothom l'árlOmena
Cal 65, situada al carrer Ca-
putxins número 27, ja no obrita
les portes el próxirn dilluns, 3
d'abril, després de 103 anys
d'activitat. Els propietaris, Jo-
sep Amigó i Elvira Pascual,
han manifestat al DIARI DE
VILANOVA que ens agrada-
ria passar les primeres va-
cances després de moltís-
sims anys de treball.

Josep Amigó explica que
tant la meva dona com jo
tenim 72 anys i estem can-
sats. Tenir un establiment et
lliga rnott, no pots sortir quan
vols i només cal que surtis
un moment perque vingui
algú preguntant per tu.

El Jossp i I'Elvira assegu-
ren que quan el dilluns 3 d'abril
no hagin d'obrir la porta del
seu establiment no sentirem
enyoranc;a sinó un allibera-
rnent. Es pot dir que farem
unes vacances continuades.
Precisament, de vacances,
no n'hem fet mal perque els
mesos d'estiu teniem molta
felna.

Els propietaris d'AI65, que

Josep Amigó I Elvira Pascual. Són els propietaris de I'establiment Al 65

passará a formar part deis es-
tabliments emblernáfics vila-
novins ja desapareguts com
ara La Carpeta Moderna,
l'Artística o la Confiteria Altés,

expliquen que nosaltres no
hem fet mai rebaixes I enca-
ra avui anem venent els pro-
ductes que ens queden sen-
se fer cap tipus de liquida-

Sa la

del 25 de marc
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ció. Sempre hem col.locat
un preu forc;a assequible al
nostre genere.

La historia d'AI 65 arranca
d'un ja llunyá 1897, un any
abans que es perdés Cuba,
diu Josep Amigó. A finals del
segle XIX apareix per primer
cop la botlga al carrer Major,
propietat de l'oncle d'un besa-
vi deis actuals propietaris. Al
principl -afirmen- era una
mena d'EI Corte Inglés. Es
venien faixes, pipes, esparde-
nyes, petaques ... tot el que es
podiacompraren aquell temps.
la 65 centirns. I d'aquí, és ciar,
el nom.

DlARt

Les entrades i sortides
de vaixells al port comercial
de Vilanova i la Geltrú entre
el15 i el 22 de rnarc, segons
informació facilitada per la
Capitania Marítima, han
estat les següents:

Dia 17. Wolthusen, amb
bandera d'Antigua i 2.865
tones de registre brut, va
arribar procedent de Vall-
carca, i va cárreqar 600 to-
nes de ciment. Va sal par
amb destinació Belfast (Ir-
landa del Nord).

Dia 19. Oany M., amb
bandera del Ub11n i 1.748
t.r.b., va arribar procedent
de Palerm (Sicília), i va ca-
rregar 1 .300 tones de fusta.
Va sal par amb destinació
Beirut (Uban).

La violencia,
a debat al
Centre Cívic
de Mar

Redaccló
L'organització SOS Ra-

cisme ha preparat per derna
dissabte, 24 de rnarc, a par-

·tir de dos quarts de set de la
tarda al Centre Cívic de Mar,
una taula rodona sota el títol
Marxa contra la violencia.
En la xerrada intervindran
I'advocada i membre de
l'Associació de Dones Ju-
ristes, Anna M. Fernández,
el psicóíeq Eriric Garriga, la
membred'Amnistia Interna-
cional Montserrat Alzina i la
técnica de l'Area de Plans
d'Acció Ciutadana de
l'Ajuntament de Vilanova
Rosa Catalá,

Travessar pel pas sota via del
earrer Coroleu és un perill

Un vehlcle a punt de passar pel pas sota via

Redaccló
'Un grup de veTns de la placa

de la Sardana han presentat les
seves queixes a través del DIA-
RI DE VILANOVA del perill que
suposa per als vehicles i els
vianants travessar pel pas sota
via del carrer Josee .Cor?l~~,.,

CASAS

Tal com es pot observar a
la fotografia de Casas, un bon
nombre de pedres, i d'una mida
torea important, semblen a punt
de caure de la barana a baix al
carrero Els veTns demanen que
que s'hi posi remei abans que
es pr?dueixi el primer accide~t.
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El ve11 ,pavelló podria deixa lIoc a
unes noves galeries comercials

Elgovern descarta l'anterior projecte de construcció d'habitatges a la pla~aCasemes

Xavier Canalis

El paveJló esportiu de la
placa de les Casernes,
un antic edifici militar,

pot reconvertir-se en unes
galeries comercials amb un gran
párquing soterrat davant seu,
segons una hipotesi de trebaJl
que estudia l' equip de govern
municipal de PSC-ERC-IC De
moment, l' Ajuhtament ha
descartat completament el
projecte de l' anterior mandatde
CiU que previa la construcció
d'habitatges dissenyats per
r arquitecte Ricard BofiJl en
aquest mateix lloc.

L'edifici, on s'han
, invertit més de 80 milions de

pessetes en obres de
rehabilitació i manteniment
durantel darrerdecenni, ofereix
unes pobres condicions als
esportistes que habitualment el
fan servir. No obstant aixó, és
molt improbable que aquesta
antiga caserna militar s' arribi a
enderrocar algun dia, ates el
seu valor historie i perque en-
cara la seva estructura pot ser-
vir d'utilitat.

Segons explica el regi-
dor d' Acci6 Territorial, Jordi
VaJls, "el paveJló no pOI con-
tinuar amb les mateixes
condicions en que es troba ara".
Per aquest motiu, el govern
municipal considera que
l' edifici haurá de ser reformat
a fons i es presenten dues
alternatives : ''O bé continua
essent una are a esportiva,
convenientment reformada, o
bé s' instal-Ien allá unes galeries
cornercials", comenta Valls.

El que sí esta clar, segons
apunta el regidor d' Acció Te-
rritorial, és que ni la vella caser-
na militar ni la placa de 'les
Casernes seran requalificats per
a usos residencials. "La placa
Casernes sera en el futurun nucli
de contacte entre la Vilanova
veJla i els nous barris que es
construiran al nord de la ciutat;
Llimonet i Eixample Nord. EIs

Facana exterior del pavelló de la placa de les Caseroes

,tecnics de l' Ajuntament ens
recomanen que el conjunt
Casernes sigui un equipament
per al servei deis ciutadans",
explica el regidor.

Per decidir si les Casernes
sera en el futur un equipament
esportiu, o bé un equipament
comercial i lúdic, l' Ajuntament
demanará informes a experts i
també pensa obrir un debat so-
bre aquesta qüestió. "De la
rnateixa manera que' també
obrirem un debat públic per de-
cidir quin és el futur de la facana
marítima, des del moll de
Llevant fins al passeig del
Carme", recorda lordi vsns.

Si d'aquí a uns anys tirés
endavant el projecte comercial
de la placa Casernes, la facana
exterior de l' edifici seria
respectada i el sostre situat
damunt la pista central seria
enderrocat. D' aquesta manera,
el recinte recuperaría la placa
interior a l' aire lliure, com si
fos un claustre, de manera que
els establiments comercials es
podrien ubicar sota la porxada.
De fet, I'estructura d'una placa

Un edifici del
segle XVIII

El pave1l6 de les
Casernes és, de fet, una antiga
construcció militar que durant
molts anys va servir per
allotjar tropa. L' edifici es va
cornencar a construir l' any
1715 i va entrar en funciona-
ment l' any 1771. Les casernes
es van construir per evitar els
estatges moltfreqüents de la
guarnici6 militar en cases de
particulars, Una ve gada'
l' edifici.va deixar de tenir un
ús militar, l' estructura inter-
na es va reformar per acollir,
a partir dél 1960, les
instal-lacions del pave1l6 mu-
nicipal d'esports.L'any 1969'
s'hi va establir l'Escola Mu-
nicipal d' Art i també eldiposit
de detinguts,

En I'actualitat, al pa-
velló s'hi entrenen nombrosos
equips d'hoquei, futbol sala i
gimnástica.

interior és la que va tenir
l' edifici de les Casernes fins
després de la Guerra Civil.
Parallelament; es podria cons-
truir un gran párquing soterrat a
la placa per facilitar l' accés deis
compradors a les galeries.

Nau de la Comunicació

D' altra banda, l' Ajunta-
ment ha encarregat al' empresa
municipal PIVSAM el projecte
per construir la' Nau de la
Comunicació en una antiga nau
industrial situada a la rambla
Exposició, al costat del nou
aulari de la UPC idel futur Cen-
tre Tecnológic. Per financar
aquest projecte, que pot costar
uns 300 milions de pessetes, es
buscaran subvehcions de la Unió
Europea. Les obres podrien
comencar I'any que ve. El pri-
mer tinent d' alcalde', Tomas
Alvaro, ha dit que el 2001 es
posaran en marxa "si s o ser obres
emblemátiques, que marcaran
l' inici de la transformaci6 de la
ciutat per donar més serveis a
les persones" .

Vilanova Sera,
final d'etapa
de la Volta
aCatalunya

l'Hora
Vilanova i la Geltrú sera

final i principi d' etapa de la
Volta a Catalunya el próxim 16
de juny, segons va confirmar
ahir l' AjuntamenL El lloc
d'arribada i de sortida sera la
carretera de CubeJles, davant els
edificis de la Pirelli (abans de!
torrent de Sant Joan i de la
destilleria Mfl). L'arribada deis
ciclistes sera a les quatre de la
tarda, i encara s'ha de confirmar
si aquesta final d'etapa sera
retransmesa per televisió.

Així dones, la construcci6
de tres rotondes a la travessia
urbana de la C- 246 definiti-
vament quedara posposadafins
a després de l' estiu, Aquestes
tres rotondes es construíran a
I'alcada deis blocs de 1'01ia-
Km43, davant de la Cotesua i a
la cruílla de la carretera amb el
carrer Zamenhoff.

Els ordinadors
enviats a Cuba
estroben
a Matanzas

l'Hora

EIs quinze ordinadors
enviats per l' Ajuntament de.
Vilanova i la Geltrú a Matan-
zas, Cuba, han arribat a la seva
destinaci6 prevista, segons ha
confirmat él primer ti nent
d' alcalde de la ciutat, Tomas
Alvaro, Fa un mes i mig, l' equip
de govern municipal havia
reconegut que ignorava'on
havien anat a parar els esmentats
ordinadors i es temia la seva
pérdua, ,

Segons Alvaro" els
ordinadors es troben en diferents
dependéncies de I' ajuntament de
Matanzas, "Posais en contacte
amb el consolat de Barcelona i
amb Matanzas directament, hem
obtingut la relació d' on es troben
els diferents ordinadors", ha
explicat Alvaro, que ha agraít la
col-Iaboració prestada pel Casal
d' Amistat amb Cuba del Garraf.. . . . . . . . .. . .. . . . . . ' " .
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La compticada supervivencia deis
RAMON FRANCÁS

La competencia deis molts supermercats i els impostos ofeguen les poques botigues

Es diu Encarnación Iniesta
i fa 35 anys que esta al cap-
davant de I'antiga botiga d'ul-
trarnarins Comestibles La Es-
trella, situada a la playa lIar-
ga. li qúedent S anys per ju-
bilar-se i diu que continuara al
capdavant del negoci si puc
aguantar. No creuque quan
es retiri les seves dues filles
vulguin continuar amb la boti-
ga, un negoci que forma part
de la Vilanova que desapareix
i que ha vist perdre en els úl-
tims anys establiments com
Cal Modistes, la Carpeta Mo-
derna, Cal Virella, Cal Gabar-
dós, l'Artistica o el forn de Sant
Sebastia.

Les coses no van gaire de
cara per a aquest colmado i la
resta de botigues de queviu-
res i adrogueries que mante-
nen obertes les seves portes
tot i les grans dificultats que
han de superar a causa de la
creixent competencia deis su-
permercats, que els ofeguen.
Les que queden obertes al
centre de la ciutat ja es poden
comptar amb els dits d'una
rna.

Encarnación ven una mica
de tal: paper de cuina, embo-
tits, lIet. detergents, olí, iogurts,
pastisseria industrial, vins i ca-
ves, conserves, verdures i frui-
ta, i aquests dies també pro-
ductes de l'epoca com els mo-
niatos, les castanyes i els pa-
nallets. L'Encarnación, que ha-
via treballat a la Playa venent

fruita i després arengadas a la
parada deis Massanetes, va
decidir posar el seu propi ne-
goci en uns baixos de la playa
lIarga on hi havia hagut un
altre colmado i, més antiga-
ment, la lIeteria de la senyora
Pepita.

L'Encarnación diu que Co-
mestibles La Estrella no dóna
per viure una família. El seu
marit, de fet, té una altra fei-
nao No obstant aixó diu que
vaig venent, especialment
fruita. Els seus clients són so-
bretot del barri i el que I'hi van
a buscar són, principalment,
articles que s'han descuidat de
comprar a la Playa o en un su-
permercat.

Aquesta botiguera de tota
la vida diu, per explicar la com-
peténcia que suposen els su-
permecats, que quan van
obrir el Sabeco es va enfon-
sar tot. També lamenta I'aban-
donament que viu el seu barri
i la poca activitat comercial que
hi ha, fins i tot a la remodela-
da playa de les Cols. Ella vol-
dria que l'Ajuntament arreglés
el barri antic perqué la gent hi
vagi a viure.

Mentre despatxa a una cli-
enta iogurts i una mica de frui-
ta, Antónia Garcia Martinez,
de la botiga d'ultramarins Can
Ginés,' situada al carrer Cor-
reu, explica a aquesta Redac-
ció que va fent i passant jus-
tet, aixo si, havent de treba-
llar molies hores. Diu que han
notat molt I'obertura deis su-
permercats, ja que han tingut
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L'Antonla. Posa en una bossa iogurts que acaba de vendre a la seva botiga del carrer Corre u FEUX

El Garraf, una de les comarques on més
han crescut les superficies de venda

R.F.
La comarca del Garraf

és una de les que han ex-
perimentat un major incre-
ment de la superficie de
venda en el trienni 1995-98,
segons dades de la Direc-
ció General de Cornerc de
la Generalitat. Durant
aquest periode hi ha hagut
un increment superior al
20%' de les superficies de
venda al Garraf, xifra récord
que només ha estat assoli-
da per quatre comarques
més.

Segons dades de la Ge-
neralitat, I'aparició de 418
nous establiments d'auto-

servei a Catalunya entre 1995
i 1998, la majoria deis quals de
més de 400m2 de superficie de
venda, ha estat la responsa-
ble de la desaparició de 1.474 _
punts de venda d'alimentació.

El president de la Federa-
ció del Cornerc del Garraf, En-
ric Ferrer, explica que no que-
da altre remei, per causa de
I'evolució tan ráplda que hi
ha, que anar pel cami de la
reconversió. També diu que
és molt dificil competir amb
les grana'superficies i que les
bctlquestradlclonals, per te-
nir futur, s'haurien de remo-
delar cada cinc anys.

Per la seva banda, el regi-

dor de Promoció Económi-
ca de l'Ajuntament vilanovi,
Bernat Valls, afirma que la
transformació comercial que
ha experimentat Vilanova
s'ha fet sense la més mini-
ma planificació. A més,
dóna la culpa de la implan-
tació de les grans superfici-
es a la ciutat, que es va ini-
ciar ara fa vuit anys, als an-
teriors governs municipals.
Valls explica que l'Ajunta-
ment treballa per conver-
tir I'oferta del centre co-
mercial de la ciutat en un
tot unitari capac de com-
petir amb la pressió de les
grans superficies.
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ú1tims 'colmados' vilanovins
d'ultramarins que es mantenen obertes al centre comercial de Vilanova i la Geltrú

menys vendes i les despe-
ses s'han multiplicat

En aquesta botiga, de les
més antigues de les seves
característiques juntament
amb establiments que s'han
modernitzat i especialitzat,
com la Casa Gil, hi ven torea
varietat d'articles: vins, caves,
licors, detergents, aigua, es-
combres, galetes, conserves,
congelats, verdures, paper de
cuina, fruites, ous, oli, lIet,
espécies, pasta, iogurts, pas-
tisseria industrial o xampús.

L'Antbnia no creu que els
seus fills vulguin continuar
amb un negoci familiar que va
iniciar el seu pare el mes de
novembre de 1951. El fet de
ser un negoci familiar sense
personal contractat fa que
pugui anar tirant endavant.

Una de les botigueres que
es mostra més crítica és Erni-
lia Xufré, que regenta un ne-
goci familiar als baixos del
número 55 del carrer Uiber-
tat, Diu, amb acritud, que no-
més treballo per pagar uns
impostos que ens maten,
no ,ens deixen viure. Ate-
geix, a més,que he estat tota
una vida despatxant i no
m'he pogut fer ni un xalet
ni comprar un terreny.

L'Emília, que ara tara 60
anys, diu que ja va néixer a
la casa on ara encara hi ha
aquest cctmeao. La botiga té
un mínim de 75 anys de tra-
jectória i abans hi havien ve-
nut Ilegums, un negoci molt
tradicional que a Vilanova i la
Geltrú va estretament lligat al
cognom Xufré.

La seva actual clientela
són veins del seu barri i via-
nants que van de pas i que si
els tractes bé potser et tor-
nen a venir.

L'Emília diu que els cli-
ents, tret d'algunes excepci-
ons, ja no saben valorar el
tracte personal ni el fet que
donis més qualitat que un
supermercat. Els seus fills

no continuaran amb un negoci
on es ven des de Iletfins a com-
preses, passant per aigua, ga-
letes, fruita o conserves.

Diu que els supermercats,
que estan per tot arreu, han
estat la ruina del comete tradi-
cional, ja que el peix gros es
menja el petit L'Emília ja no-
més espera arribar als 65 anys
i tancar. El propietari de I'anti-
ga botiga del número 23 del
carrer Barcelona, Pere Pamies
Roig, explica que vaig tirant tot
i que afirma que les vendes
s'han reduit entre un 30 i un
50% des que van proliferar els
supermercats a la ciutat. EII ja
fa 31 anys que regentaaquest
colmado, un negoci al quat 'ja
es dedicava el seu pare, que
havia tingut una desaparequda
botiga a la tont Xica.

Pere Parnies retreua l'alcal-
de de Vilanova i la Geltrú que
no posi aturador a I'obertura de
nous establlments cornerclals i 'L'Emília: Despatxantfruita a la seva botiquetadel.carrerLübertat
afirma que tots tenim dret a
viure, ja que sempre hem pa-
gat els nostres impostos. Ate-
geix que Vilanova ja té prous
súpers i no cal esperar que
estigui tot explotat al 100%.

En Pere diu que si trobés
una altra feina potser tancaria
el seu colmado, perqué els im-
postos s'han apujat un mil
per mil i les vendes han cai-
gut un 50%. Mentrestant, pero,
va venent fruita, vins, pastisse-
ria, arras, embotits, aigua, lIet
o detergents per anar tirant
endavant la seva família. '

El regidor de Promoció Eco-
nórnica de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, Bernat
Valls, ha explicat a aquesta
Redacció que des de l'Ajunta-
ment es volen donar mecanis-
mes als comerciants tradicio-
nals, a través del programa Tot
Comen" per contribuir a la mo-
dernització d'aquests establi-
ments, i diu que es faria un flac
favor als botiguers locals si
hi hagués un proteccionisme
excessiu. En Pere. Endrecael genereals prestatgesdel seu colmado del carrer Barcelona

FELlX \

FELlX
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Més de 25.000 persones van visitar la
primera Fira Avícola ubicada a la 'Bolera'

J.F. HUGET PRATS

L'any 1958 Vilanova i la Geltrú era la segona capital avícola de Catalunya

L'actual Fira Multisectorial
té els seus antecedents a la
primera Fira Avícola que es va
celebrar els dies 8, 9 i 10 de
novembre de I'any 1958 a
Vilanova i la Geltrú.

L'extraordinária afluéncia
de públic, procedent tant del
Garraf com la de les cornar-
ques veines, va obligar a pro-
longar-la un dia més. El recin-
te fi ral estava ubicat al local de
I'aleshores popular Bolera,que
despréS va ser transformada
en les discoteques Exon i
Uffo's.

Segons s'explicava el DIA-
RI, en I'estil periodísticde l'epo-
ea, el recinto feria I fué
bendecido por el ilustre señor
arcipreste, reverendo José
Pons Piñol ~ inaugurado a
continuación por el ilustre
señor don Antonio Ferrer Pi,
alcalde y vicepresidente de la
Diputación en presencia de la
Corporación Municipal y
jerarquias provinciales del
ramo queprocedieron a visitar
la primera Feria Avícola oe
Villanuevay Geltrú. El alcalde
agradeció a los asistentes sus
esfuerzos y desvelos para
lograr que el certamen
resultara un éxito, haciendo
votos para que esta
manifestación que se iniciaba
no fuese la última.

A la pista central de la
Bolera van ubicar-se 14
estands, mentre qué a les per-

EIs pollastres
a I'astvan
tenirmolt

d'exit

goles laterals van instal.lar-se
varies rengleres de gábies
amb diverses classes de galls
i gallines.

La majoria eren de raca
blanca Leghorn de posta d'ous
comercials, procedents deis
Estats Units. També van po-
der contemplar-se; gallines de
raca pesada i aus de races
autbctones del Prat i) del
Penedés, a més d'ánecs, co-
loms i tórtores.

Segons el DIARI todos los
estands estaban montados
con gusto y no regateando
esfuerzo. Como era de
preveer, laafluencia depúblico
a la Feria Avícola ha sido enor-
me, siendo visitada a todas
horas, consumiendose gran
cantidad de pollos 'a t'est'
degustados a base de un
cuarto junto con una copa de
champaña Freixenet y un
panecillo al precio de 20
pesetas.

La novetat que va rnerei-
xer més interés entre el públic
va ser el modern equipament
per preparar poliastres a l'ast
que per primera vegada es
feia a Vilanova i a la comarca.
El preu d'un poliastre per ern-
portar-se era de 70 pessetes i
de 35 pessetes la mitja peca,
En anys posteriors les instal.la-
cions .dels pollastres a I'ast
van traslladar-se a la placa de
la Vila. .

La nota característica aete
jornada de domingo fué la
extraordinaria concurrencia de
forasteros, avicultores y
familiares, venidos a nuestra
ciudad en unos 43 autocares,
gran número de coches
particulares y en tren, que
dieron a nuestras calles aires
de un acontecimiento sobre-
saliente, afegia el DIARI.

A I'exterior del recinte va
instal.lar-se una font ornamen-
tal, amb al.legories avícoles,

Fira de bestiar. Ubicada al Merca! Públic HORRO

emmarcada amb un gran rétol
que tenia forma d'ou.

El DIARI va dedicar diver-

ses págines a I'esdeveniment
que representava la revita-
lització a meitat del segle XX

de les antiques i desaparegu-
des tires de bestiar, que teni-
en lioc a Vilanova i la Geltrú el
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Exposició d'avírarn, En primer terme, A. Ferrer Pi i Jesús Albiol
••. ;, ••.. ~~-;;. fo".__. ' ;,

JORDIMA$

Jesús ~lb'¡~I~HTci~er,veterinari
i responsable del servei sani-

,tari'de la Fira.
'::'Com a vócals van fig,úrar-

hí, ,JaumeCartionell Seler,
Ramón Pascúal Colorn, Josep
Puig Maqnña, Narcís Vendrell
Suria i Josep Vilá'Soler.·'

Cápital avícoiá

Vilanova j' la Geltrúl'any
1958 era coneguda com la se:
gona capital avícola de
Catalunya 'sles¡mís de Reus.
AqUí existien rnés de 2oo'gran-
'ges, arnb 16Q.000 gallinespo-
-nedores i 10:000 reproducto-
'r~$depiill~l§'broiters per l'en-
'gteix"" ",'.

"'Segpn'S: les dades tacíüta-
de$"pej:veterirjari municipal
Jesús ~lbio!;iis,calculava:Un
rendiment 'pergallina blanca
de 125 ous per any, mentre
que, les gallines de pagés tot
just arribaven els 75 ous I'any.
És a dir, les granges de
Vilanova i comarca' registra-
vénuna prbducció de dosrnl-
llons d'OlJS ariuaís. "

Al deceni deIs anys cin-
quanta una quarta part de la
població vilanovina comple-
mentava els seu s sous en
fabriques, al camp i a la pes-

ea 'amb I'explotació avíc'ola
detipus familiar.lncloent ha-
bitacions del propi habitat-
ge que estaven 'ocupades
per les gallines, També es
constru'íen incubadores ar-
tesanals de 500 a 1.000 ous
de capacitat per obten ir po-
lIets destinats a la rnatelxa
granja o a la venda a particu-
lars; rnanifesta Jesús Albiol.

Posteriorrnent les granges
famíliars van anar desaparei-
xent amb el predomini de les
grans instal.lacions industrials,
propietat de les empreses
Alba, Solicrup i Gallina Blan-
ca, entre d'altres. Des de
Vilanova i la' Geltrú s'exporta-
ven pollets d'un dia a Portugal
i paisos del nord d'Africa,

Ouant al bestiar equt el
cens era d'uns 1,000 caps en
total, mentre que el bestia por-
quí a la comarca se centrava
en 250 truges de reproducció
i uns 2,300 porcs d'enqreíx.

També hi havia unes 400
vaques productores de lIet pel
cónsum directe a la població a
través de les lleteries, a més
d;,}ÓO vedells d'enqreix. ,,'

Els ramats de bestiar oví i
cabrú existents a Vilanova i
comarca sumaven un total de
4,300 caps destinats princi-

palment a la producció de xais
d'engreix, llana i enmenys pro-
porció lIet de cabra.

La cria del conlll va sor-
gir com a complement de
I'avicultura i com a factor
d'estalvi i negoci en les fa-
milies modestes. El clima de
la comarca del Garraf és ade-
quat per I'explotació rápida
d'aquest rosegadors. Sobre
els anys 1950 el cens de co-
nills era d'unes 3.350 uni-
tats. Xifra que va quedar
drástlcarnent redu'ída com a
conseqüencia de la malaltia
de la mixomatosi, explica
Albiol,

Les edicions que van se-
guir a la primera fira d'aviram
van incorporar també una ex-

.posició-rnercat de bestiar
instal-Iada inicialment entre el
Mercat Públic i la tacana de la
fabrica téxtil El Fénix.

En els últims anys I'exposi-
ció de bestiar s'ha pogut con-
templar a la plaga deis Pobles
d'Espanya organitzada per
l'Associació deis Tres Tombs i
el Club del Burro de Vilanova i
la Geltrú.'

Eng!-\ill}Y.es pot visitar ala
Masia d'en Frederic, conjun-
tament amb una mostra d'es-
tris i 9a~~?~ ¡¡Qlíc<:>l~s

Programa de la.primera Fira Avícola

segon diumerig~ de novern- al Foment Vilanoví.fd'aus exó-
bre després de Tots Sants. tiques i canarls, a la Gran Pe-

Entre diferents treballs pu- nya. .
blicatshi figuraven artielesde Els dies de la Fíra va tunci-
Joan Hius'Viía, M~g(já:Sóler; onar un estand d'lnformació i .
Jaurne Carbonéll i F.X Puig de recepció de forélsieri.men-
Rovira, qui assenyalava: tre que a les nit$~'ailunc¡áV:en

La Feria Avícola es una festivalsartístics.obresjfé tea-
verdadera manifestación eo- tre, sessionscirierÍ1aJogÍ'~fiques
mercial, ttevsde a cabo con 'o' i espectacles de-cite i tíalls als '
inteligencia.ygustoaritstico. centres respectius de la ciutat.
Esta Feria de Noviembre hay Més de 200 cornensals van
quenecerte una'auténtica Fe' assistir al sopar de ctcendatíe
ria con algo mas que alegre e la Fira, que vá tenir 1I0c en un
insconsistente ruido. També céntrico local de la playa amb
es van incloure diverses en- repartimentdediplór'nesalsex-
trevistes fetes a expositors i positors.
visitants. La primera comissió orga-

La comissió executiva de nitzacoraestavaconstitulda per
la primera Fira Avícola va or- Josep M. Ferrer Soler, presi-

'ganitzaractescomplementa- dent; Antcni Alba Vidal,
ris com les visites a granges i vicepresident; Francesc Vila-
museus de la ciutat, confe- seva Roselló, secretari; Josep
réncies i col.loquis sobre te-Raventós Oliva, tresorer;
mes avícoles, pel.lícules Andrés López Peciña, compta-
divulgatives, exposicióde pin- dor; José A, Gargallo Guerrero,
tura i dibuixos sobre aviram, aparellador i director artístic i
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La Vilanovade I'últim mig segle
RamOD Francas

La capitaJ del Garraf es re-
sisteix a viure només d'un mo-
noconreu económic, La indefi-
nició de la ciutat, que es manté
com un deis principals ports
pesquers cataJans en nombre de
captures, es podria exemplifi-
car afinnant que aquesta desta-
cada ciutat de la segona corona
de Barcelona es desperta turís-
tica i se' n va a dormir industrial.
Aixó no obstant, l' aposta de
Vilanova i la Geltrú per la uní-
versitat i per les noves tecnolo-
gies de la informació vol rellan-
car un municipi en que l' agri-

La pesca
continua
sent un actiu
important

cultura és només un reducte tes-
timoniaJ. La pesca, pero, conti-
nua sent un actiu econornic im-
portant en una ciutat amb vel-
leitats de convertir-se en cluster
tecnológic pero que viu, princi-
palment, del sector serveis i de
la indústria.

La Vilanova i la Geltrú de
meitat del segle passat tenia com
a principal mana econornic la
fabrica amb que la companyia
italiana Pirelli es va convertir
en multinacional el 1902 des-
prés que un any abans hagués
comprat al Banc de Vilanova
uns terrenys que ara han estat
venuts per aixecar 1.000 pisos
en pie barri marítimo Es podria
dir que bona part de la ciutat
vivia pendent de la sirena d' una

1950. A la fotografia, un any després diniciar-se la construcció del port de la ciutat, Vilanova i la Geltrú celebrava les
antigues festes de Sant Pere. La sorra arribava prácticament fins a les portes d'un deis restaurants de cuina marinera de més renom de
Catalunya, el Peixerot, que va obrir les seves portes el 1918 servint els més suculents i tradicionals plats i ranxos mariners.

empresa que ha deixat de ser, a
benefici de l' Ajuntament vil a-
noví, la que ocupa a més perso-

nal a tota la comarca del Garraf.
A la Vilanova de 1950, el sector
textil, avui totaJment eradicat,

RtSIAURANT MAS RO~UtR

Pau Pons Inglada

Fill i nét de pescadors, Pau
Pons, de 71 anys, es va jubilar
als 64 després d'haver ocupat
el cárrec de patró maj or de la
Confraria de Pescadors. Es
va fer a la mar per feinejar per
primera vegada aJs 14 anys i
ara veu un pel complicat el
futur del sector, tot i
considerar que si es prenen
les mesures necessáries és
possible aturar el copo
Observa amb inquietud com
el preu del gasoil sestá
posant pels núvols.
Esta convencut que la pesca i

la ciutat han millorat molt
en el darrer mig segle.
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La Vilanova de 1950, com la
d'ara, ja era el principal nucli
dernoqrafic d'una comarca

Les grues s'han apropiat del
paisatge d'una ciutat que ha
crescut a un ritme incessant

primer terc del segle XIX.
Per a l'historiador Francesc

Puig Rovira, les dues principals
fites historiques de l' últim mig
segle per a Vilanova i la Geltrú
han estat el gran creixement de-
mográfic després de trencar el
seu aillament geográfic a prin-
cipis deIs anys noranta, i haver
superat sense traumes la desa-
parició del sector textil tot abor-
dar una transformació industri-
al en els anys cinquanta, apos-
tant pel sector de la metal-lúrgia.
Segons Puig Rovira, les bases
economiques de la capital del
Garraf durant els darrers 50 anys
han estat bastant sólídes i asse-
gura no ser pessimista sobre el

Les
urbanitzacions
van sorgir
als setanta

Jaume Guasch Mestre
mantenia un significatiu pes es-
pecífic. També existien fabri-
ques de ciment o cartrons i una

important activitat avícola.
L'impuls industrial de la capi-
tal del Garraf es va iniciar en el

futuro
La Vilanova de 1950, com

passa a I' actualitat, ja era el
principal nucli demografic
d'unacomarca que s'havia cre-
at poc menys de 20 anys abans.
En una extensió de 264 quilo-
metres quadrats albergava
19.669 habitants deIs 33.233 que
terna el Garraf. Aleshores era la
capital d'una comarca de vuit
municipis, dos més que ara (Cas~
tellet i Olesa de Bonesvalls),
nou Ilocs, 52 caserius i nombro-
ses masies i alqueries disemina-
des pel campo Amb els anys

Passa a la pagina següent

2004. El restaurant Peixerot continua obert avui al públic fidel a la seva proposta de cuina tradicional marinera basada en una
carta amb productes del dia. A la facana del restaurant que va tenir com a precursors al pescador Pau Pons Pages (l'avi Pau) i la seva
esposa Clara Pijoan, es manté la cerámica amb el popular nen del casquet vermell de Freixenet.

Fill, néti besnétde pescadqrs,
Jaume Guasch, nascut el 24
d' agost de 1961 i més conegut
com el Manyes, és un fidel
reflex del present de la pesca
catalana. Com Pau Pons,
feineja des dels 14 anys ir
també opina que el futur del
sector és bastant complicat
a causa de la sobreexplotació.
EIs cinc tripulants de la barca
en quefeinejahan de treballar
tot el dia per costejar el gasoil
de tota la setmana.
En Jaume Guasch considera,
pero, que Vilanova i la Geltrú

ha canviat per a bé en els
darrers anys.

..
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Ve de la pagina anterior

setanta i el desenvolupament,
el terme municipal va quedar
partit irremissiblement amb un
sens fi d'urbanitzacions i nuclis
ilIegals d' au toconstrucció.
Vilanova encara paga actual-
ment aquesta lacra deis darrers
anys del franquisme mentre
somia amb millorar el sector
turístic, conscient que la seva
oferta hotelera és molt limita-
da.

Mentre, una restauració que
mai ha sabut treballar unida, ni
tan sois per promocionar el po-
pular xató, segueix concentrant
esforcos en una aposta gastro-
nornica que busca arrels a la
cuina tradicional i en els ranxos
mariners cuinats a bord de les
barques.

La .veritat és, pero, que la
restauració vilanovina, llevat
d' honroses excepcions, no ha
aconseguit aixecar el llistó, i
s'ha perdut entre tant arras i
fideus rossejats i un servei i uns
establiments que deixen bas-
tarit a desitjar.

Les grues s 'han apropiat del
paisatge urbá d'una ciutat que
ha crescut a un incessant ritrne
durant la darrera década. Tal
creixement en tan poc temps ha

provocat una mala digestió. I la
ciutat ha estat incapac de res-
pondre amb els serveis necessa-
ris que reclama una població
creixent, tot i el gran esforc rea-
litzat en els darrers anys. No
poques vegades Vilanova i la
seva comarca s'han lamentat
deis escassos recursos pel que fa
a inversions deis darrers anys de
la Generalitat.

El ritrne de creixement, pero,
no s' atura. El govern municipal
tripartit (PSC, ERC i lCV), en

El creixement,
a l'Eixample
Nord

que no hi ha unanimitat sobre si
és necessari continuar llancant
sol urbanitzable al mercat, ja
treballa per dissenyar un nou
gran sector de creixement, I'Ei-
xample Nord.

Sort, pensen molts, del gran
teixit associatiu de la ciutat, ea-
pac d'integrar els no pocs nous
ciutadans i d' actuar com agent
dinamitzador de la cultura amb
propostes tan motivadores com
el carnaval o la festa major.l
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L'economia del Garraf recula
per la frenada de la construcció
l.actlvltat cau a la comarca un 0,18%, segons l'Anuari de Caixa Catalunya

GuiHem Mercader
L' activitat económica a la

comarca del Garraf va patir l' any
passat una davallada del O,18%,
causada sobretot per la frenada
de la construcció iper l' agreu ja-
ment deis mals resultats de la
indústria, segons apunta l' Anu-
ari Econórnic Comarcal de Caí-
xa Catalunya. L'informe eco-
nómic, presentat aquest dilluns,
posa de manifest que el Garraf
és una de les úniques.set comar-
ques catalanes que van tenir un
creixement negatiu del seu va-
lor afegit brut (VAB), l'mdica-
dor de la riquesa generada en el
territorio El creixement mitjá a
Catalunya va ser de l' 1,71%.

Tots els sectors de l' activitat
van registrar al Garraf taxes ne-
gatives o creixements molt pe-
tits. Així, els resultats de la cons-
trucció van davallar un 1,14%,
després d'uns anys de forts'crei-'
xements. La caíguda del sector
és una de les poques .que es'
produeixen a Catalunya, on la
construcció continua essent un
deIs motors de l' economia. Al
Garraf, durant el 2003 el creixe-
ment deis habitatges iniciats va
ser del 8,4%, quan al2004havia
estat del 10,4%, mentre que els
acabats van créixer només un
2,6% davant el 3,3% del 2002.

Tot i aquesta frenada del sec-
tor residencial, l'alentiment ha
tingut una incidencia escassa pel
que fa a l'ocupaci6. Així, els
afiliats al régim general de la
Seguretat Social en aquesta
branca van pujar un 2,6%
(menys que al 2002, quan van
créixer un 4,2%), i el nombre
d' aturats registrats es va incre-
mentar un 7% (el 2002 havia
crescut un 20%).

Als mals resultats del sector

Taxa de variaeió real del PIS en % al Garra' des de 1998 al 2003.
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constructiu cal sumar l'empít-
jorament de la indústria, el va-
lorafegitbritdelaqual va dava-
llar un 1,58%. Aquesta
davallada de I'activitat és molt
superior a la registrada l' any
passat (un 0;21 %) ise centra en
el mal comportament del sub-
sector de l' energia, l' aígua i les
indÍístries extractives, que va

El sector terciari és I'únic que
ha crescut lIeugerament, tot i
la torta caiguda del comen;

baíxarun 7,6%, més de sis punts
més que l' any passat. La reces-
sió també es va notar en la fabri-
cació de material.de transport

(automoció), que va decréixer
un 5% contra el 3% de dávalla-
da de l'any 2002. El nombre
d'afiliats ala Seguretat Social

del sector industrial va baíxar
un 2,7%.

El sector primari, amb poc
pes en el conjunt de la comarca,
va tenir també un comporta-
ment negatiu, amb una davalla-
dadel'I,18%, toti que varesul-
tar una .perdua inferior a la de
I'any anterior (un 3,62%). Les
captures a Vilanova i la Geltrú,
segons l' informe, es van reduir
només unO,7%, quan l'any 2002
havien caígut gairebé un 30%.

L'únic sector que ha eres-
cut, tot i que molt moderada-
ment, és el calaix de sastre dels
serveis, que ha experimentat un
augment de ]' activitat del
0,67%, molt per sota de I'incre-
ment de l'any anterior (un
2,04%). Aquest menor creixe-
ment va ser provocat, segons
l' Anuari Comarcal, per la forta
davallada del comerc i la frena-
da deis subsectors irnmobiliari
i de serveis a les empreses, í de .
l' administració pública, sanitat
i ensenyament (aquests dos úl-
tims subsectors agrupen el 44%
de l' activitat terciaria a la co-
marca). Així, mentre l'irnmobi-
liari ide serveis a les empreses
va pujar nomésun 1,6%enfront
e13% del 2002, el de l'adminis-
tració pública, ensenyament i
sanitat només va créixer un
0,6%, dos punts menys que el
2002. Per acabar-ho d'adobar,
el comerc va davallar un 5%.

La davallada económica del
.Garraf contrasta amb el bon
comportarnent de les comarques
vemes. L' Alt Penedés va créi-
xer un 3,43%, mentre que el
valor afegit brut del Baix
Penedés es va incrementar un
3%. A totes dues comarques, la
construcció ha tingut un paper
destacat en el creixement.1
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La Cambra diu que l'economia del Garraf va bé
Un estudi de la Cambra de Cornerc apunta que la comarca ha d'atraure
indústries i turisme de qualitat i aturar el creixement urbanístic

Rosa Trillo
L'economia del Garraf ha

crescut un 2,7% durant el 2004,
un creixement similar al del con-
junt de Catalunya, que ha estat
del 2,8%. Així queda pales en
L'Estudi Socioeconomic de la
comarca del Garraf2005, que
ha elaborat la Cambra de Co-
merc de Barcelona. Ei procés de
recuperaci6 económica ha con-
tinuat durant el 2005 , en que ha
estat d'entre el 3,2% i eI3,3%,i
també l'inici del 2006 ha estat
bo. Estem en un bon moment
económíc, ha assegurat Miquel
Valls, president de la Cambra
de Comete, que ha presentat
aquest treball.

La bonanca económica la
denota també el fet que el Garraf
és la comarca barcelonina amb
el major creixement deIs assala-
riats (8,4%), el major creixe-
ment del nombre d'empreses
(5,1 %) i la disminuci6 de l'atur
d'un 3,8% fins a situar-se en el
6,4%, per sota de la mitjana
catalana. •

La construcci6 ha estat, sen-
se cap mena de dubte, una de les
locomotores de l'economia de
la comarca. Aquest sector ha
crescut un 3,4% en el període
2001-2004. També els serveis
han experimentat un creixement
considerable, especialment el
turisme.que es converteix en un
factor básic del futur. El contra-
ri passa amb la indústria, que,
concentrada sobretot a Vil ano-
va i la Geltrú i les Roquetes,
s'ha mantingut estable.

El Garraf és també la comar-
ca barcelonina que ha experi-
mentat el creixement demográ-
fic més gran (un 4,7% anual en
el període 2001-2004). Aquest
creixement s' explica per la seva
situaci6 geográfica, les condici-
ons ambientals i la millora de
les infraestructures de transporto
L'augment de poblaci6 ha su-
posat la creaci6 de forca llars i
l'especialitzaci6 residencial de.
la comarca, cosa que ha provo-
cat que els preus s 'hagin dispa-
ra!.

Aquesta especialitzaci6 re-
sidencial, precisament, és un
obstacle per al desenvolupament
industrial a causa de la manca
de sol industrial. 1aquesta és un
deIs principals advertiments que
l' estudi fa a l'hora de marcar les

El por! de Vllanova, clan per al desenvolnpament comarcal

línies estrategies del Garraf per
impulsar l'economia. En aquest
sentit, per mantenir la consoli-
daci6 del teixit industrial és ne-

necessitat imperiosa per impul-
sar I'economia és la millora de
les infraestructures. La xarxa
viária d'una banda, especial-

L'atur s'ha situat per sota de
la mitjana catalana

cessaria l'especialització en
productes de gamma alta, se-
gons Valls, per poder aprofitar
les facilitats d' accés a Barcelo-
na.al' aeroporti al port. El Garraf
és la comarca amb una major
ocupaci6 industrial en sectors
de manufactures avancades tec-
nológicament i en metal·lúrgia.

Pel que fa al turisme, ha de
millorar la seva oferta, identifi-
car els segments de mercat i la
implicaci6 de \pts els agents tu-
rístics locals per a la promoci6.
Sitges, segons l' estudi, ha d' as-
'Sumir ellideratge del desenvo-
lupament turístic de V>tala co-
marca per promocionar la po-
tencialitat deIs municipis més
petits.

Un altre aspecte a tenir en
compte és que s'ha d'aprofitar
el treball del Centre Tecnologic
de Vilanova i la Geltrú i la seva
relaci6 amb les empreses. 1una

ment de la C-31 idelaC-15,la
ferroviaria, que esta saturada,
de l' altra. 1 també reforcar les
freqüencies de servei de les líni-
es de transport públic per carre-
tera.

El port de Vilanova és una
altra de les infraestructures amb
un important potencial per a
I'economia del Garraf .ja que la
pesca representa el 42% de la
producci6 del sector primari de
la comarca. Ha de ser un deIs
eixos económics de la comar-
ca i compaginar la funció pes-
quera amb l'esportiva i la co-
mercial. És un port estrategíc
per a la provincia, assegura
Miquel Valls.

Ljestudi concJou que el
Garrafha de treballar per atrau-
re indústries amb un elevat va-
lor afegit, apostar per un model
turístic de qualitati no abusar de
la urbanitzaci6 residencial del

sol.
Jordi Gálvez,president de la

delegació al Garraf de la Cam-
bra de Comerc, per la seva ban-
da, va destacar que aquest és un
estudi seriós, exhaustiu i rea-
lista de la comarca.

En la mateixa Iínia es va
manifestar l' alcalde de Vilano-
va i la Geltrú,Joan Ignasi Elena,
que va destacar que l'estudi ha
de ser una eina útil per a la
planificació de la comarca i
per aconseguir millor qualitat
de vidaJ
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I Contrapunt I

Internacionalitzar
empreses

Redacció
la Cambra de Cornerc

de Barcelona destinara
més de deu milions d'eu-
ros al Pla d' Acci6 Interna-
cional 2006 (PAI). Aques-
ta inversió perrnetra orga-
nitzar un total de 189 acti-
vitats de forma directa,
una xifra que suposa un
creixement del 16,6% res-
pecte del 2005.

El PAI es va presentar
la setmana passada a la
delegació al Garraf de la
Carnbra, per donar a co-
nelxer a les empreses de
la comarca les accions es-
pecifiques que es taran al
Garraf. Aquest pla pretén
diversificar les exportaci-
ons cap als mercats asla-
tics i nord-arnerlcá. 1, dins
del PAI, s'ha creat un pro-
grama d'actuació especi-
fic, el Pla Marroc 2006.
Aquest pais és un deis
mercats prioritaris per a la
Cambra de Comeré i amb
el pla es pretén consolidar
el lideratge ¡ posiciona-
ment de la Cambra en
aquest pais perfacilitar les
actuacions de les empre-
ses catalanes a la zona.

Ninots
us pro posa titelles,

llibretes, ,
davantals,

coixins,
bosses d'escola,

i samarretes
personalitzades

Horar!:
dijous de 17 a 20 h.

i divendres i dissabte
de 18 a 20.30 h.

t'esperem al carrer santa madrona, 13


