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• El conseller de

Treball, Ignasi,
Farreres, defensa
el Pla d'Ocupació
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'Els 'americanos' seran e.1
nou reclam turístic de la vila

• L'Ajuntament prepara per al maig una amplia campanya de propaganda

• S'ha obert una sala per a treballs en grup, la sala de fons bibliografics locals

Sergi Sol

El Ilegat arquitectbnic
deis americanos sera
utilitzat per rAjunta-

ment de Sitgesper llancar una
amplia campanyade promoció
turísticadelaVila, apartird'uria
vuitantenadecasesconstruides
durant el 1850i el 1930per les
generacionsdesitgetansquehi
van tornar desprésd'haver fet
fortunaaCuba.A l' Ajuntament
existeix el convencirnent que
"vendré el Sitgesdeisamerica'
nos" pot ser una iniciativa
reeixidaqueatreguinouturisme
al municipio

Es tracta d'una "alterna-
tiva nova: la Ruta Arquitec-
tónica deisAmericanosquemai
nos'haexplotar turísticament",
segons ha explicat el Depar-
tament de Premsa municipal. g
La viabilitat de la proposta ha 3
esta! consultada amb diversos
operadors turístics que "s'han
mostrat molt receptius i
interessats"i s'ha consultat a
més "arnb diversosmitjans de
comunicació especialitzats.
Tots han coincidit que la
proposta pot representar un
important alIicient turístic
que pot atraure nou turisme a
Sitges"
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Nous catálegs .

Esfaran nouscatálegsde
promoció turística especial-
ment dedicats al Sitges deis
americanos, la primera ocasió
en que un catáleg se centrara
en aquest aspecte de la vila.
Sitges,aixo ésvida del mandat
municipal passati Sitges,joia
dela Mediterrimia nomésfeien
una breu referencia al ric
patrimoni sitgetá.S'editaraen
quatre idiomes un extens ma-
terial informatiu en que s'ex-
plicará I'existencia d'aquest
Ilegat desdesd'una óptica tu-
rística.

El 90% del Ilegat ameri-
canopresentaun"molt bonestat
de conservacto", A la majoria
de les cases,s'hi han fet obres
de resturació, és per aixó que
"la majoria espodenensenyar.
Deld' unpuntdevista patrimo-
nial té més valor una casares-
tauradadeisamericanosqueno
'pas un superapartament a pri-
mera línia de,mar". ,
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Univ~tsitat

Per dissenyar aquesta,
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S6nunavuitantena les casesdeis 'americanos' que apareíxeran a1scatálegs

campanyas'ha comptat amb la
col-Iaboració de la professora
de la Universitat de Barcelona
Isabel Coll, membre també de
I'Institut d'Estudis Sitgetans,
qui va fer la tesi doctoral sobre
el llegat deis americanos a
Sitges. Ai~í, s'han elaborat

Quadras,ascendentsdeldiputat
conservadordel Partit Popular.
La Ruta de l'Eclepticisme, que
té la sevamáxima expressióal
carrerde I'IlIade Cuba.LaRuta
del Modernisme, centrada
especialment al passeig de la
Ribera i la Ruta del

pertal d'estudiar unapromoció
conjunta de les duesciutats als
fbrums internacionals. Sitges'i
la capital guipuscoanasón les
dues úniques poblacions de
l'Estat espanyolqueformenpart
del Club Joies del turisme
europeu. Club en el qual va

L' Ajuntament confta en el Uellat arqultectbnlc per seguir promocíonant turístlcament la poblaci6

quatrefuturs itineraris enel qual
s'incIouen una vuitantena
d'edificis: La Ruta del
Neoclassicisme,unexemplede
la qual és la casa deis Vidal-

Noucentisme, que troba el seu
referent a la zonadeTerramar.

D'altra banda l' Ajunta-
ment de Sitges es reunirá
properamentambeldeOonostia

demanarel seuingrés la ciutat
de Marbe lla, pero va ser
rebutjadala candidaturaperque
només s'admetendues pobla-
cions per Estat.
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