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•
Incertesa entre
els vianants
davant l'obra
de la placa

Els vianants que
aquesta setmana passe-
gen per la placa del Mer-
cat es troben de sobre '
amb una tanca que els
impedeix el pas i una obra
espectacular que poques
persones saben qué és.
Sembla una pista de
karts per als nens, co-
mentava una senyora de
mitjana edat una mica
despistada.

Altres vianants creien
que I'obra era per instal.lar
un envelat festiu per al
próxirn Carnaval. Qui va
resultar estar més infor-

.mada va ser una nena
d'uns deu anys, que ~uia
ulleres j comentava , sa
mare: Es que refor'ren
el Mercat 1aqul traslla-
daran totesles parades.

•
Elmercat
ambulant
canvia
d'ubicació

El mercat ambulant
deis dissabtes canvia la
seva ubicació des
d'aquesta setmana a
causa de I'inici de la re-
modelació del Mercat. A
partir d'ara i aproxima-
dament fins al próxirn
mes de juny, el mercat
ambulant es col.locara
als carrers Pelegrí Ba-
lIester, Píus X i Pare Garí.

O'altra banda, l'ocu-
pació de la placa del
Mercat obligará a can-

. viar d'ubicació alguns
actes del Carnaval que
es portaven a terme en
aquest céntric indret,
com ara l'Arribada del
Caramel. I

L'Ajuntament preven traslladar
el Mercat a un envelatd'aquí a un mes
Cornencen les obres d'instal·lació d'una vela provisional a la plaga

GUILLEM MERCADER

Les obres d'ínstalIacló de
la vela que acotürá les parad es
del Mercat Central durant qua-
tre mesos, rnentre duri la refor-
ma del mercat, van cornencar
dilluns passat a gran ritme.
Malgrat no tenir encara garan-
tit el financarnent del projecte
de reforma, el govern munici-
pal ha ordenat I'inici deis tre-
balls que van seraprovats per
la Comissió de Govern i des- '
prés ratificats pel pie munici-
pal.

La instal.lació de la vela
durara un mes. Té Un pressu-
post superior als 50 milions de
pessetes, xifra que inclou el
lIogüer de I'envelat, i ha estat
adjudicada a I'empresa vil ano-
vina Obres Quintana, Ourant
tota aquesta setmana es tre-
ballava a bon ritme en la
cot-locació del paviment, les
estructures de les parades i
els serveis necessaris (lIum i
aigua).

L'alcalde de la ciutat, Este-
ve Orriols, ja va anunciar fa
dues setmanes en declaraci-
OnS al OIARI la seva intenció
de' portar a terme la reforma
del Mercat malgrat no tenir-ne
garantit el ñnancarnent. Com
es recordara, CiU no va obte-
nir la majoria necessária per
aplicar les quotes urbanísti-
ques als concessionaris del
Mercat. Així, es va donar la
paradoxa que el pie va aprovar
el projecte de reforma, amb els
vots de CiU i el PP, pero no el
tlnancament. per al qual es
necessitaven 11 vots (conver-
gents i populars en sumen 10).

El regidor d'Urbariísme i
Planificació de l'Ajuntament,
Ramon Caba, assegura que el
Mercat s'havia de tancar
igual, per motius de segure-
tat i sanitaris. Caba espera
que s'arribi a Gna solucló pel
.que fa al ñnancarnent i apunta
que la reforma cornencara
immediatamen!.

Treballs de col.locacló de la vela. Es porten a terme a la placa del Mereat F~lIX

Orriols anuncia contactes amb els
partits per desbloquejar la reforma

IG.M.
L'alcalde de Vilanova i la

Geltrú, Esteve Orriols, haanun-
ciat una ronda de converses
amb els partits de l'oposició
per tal de desbloquejar el fi-
nancarnent de la reforma del
Mercat Central. Orriols hauria
ja citat el portaveu del PSC,
Sixte Moral. L'alcalde va anun-
ciar també que en aquestes
trobades amb els grups poli-
tics es parlará del pressupost
mynicipal per al 1999, que el
govern va haver de retirar de
I'últim pie municipal en no dis-
posar de la majoria necessária
per aprovar-Io.

Tots els partits de I'oposició
coincideixen a criticar I'actitud
de I'equip de govern. Santi Ro-

dríguez, portaveu popular, anr-
ma que les obres s'havien
d'iniciar, pero considera que
des de I'últim pie fins ara ja hi
hauria d'haver hagut contac-
tesdelgovernambelsgrups.
A nosaltres ningú no ens ha-
consultat.

El porta ve u del PSC, Sixte
Moral, espera que I'equip de

Tots els grups
coincideixen a

criticar l'actitud
delgovern

govern hagi fet alguna gestió
des del darrer pie. De moment
hem aconseguit que els pa-
radistes no s'hagin de tras-
lIadar dues vegades.

Jordi Valls. candidat a
l'Alcaldia per IC, creu que l'inic:
de les obres és una irrespon-
sabilitat 51 no es disposa del
ñnancament, Valls considera
que, com a mínim, I'equip de
govern hauria hagpt de ten ir
algun contacte amti els grups.

Per la seva banda, Josep-
TomasÁlvaro,d'ERC,creuque
de moment és dlffcil que can-
vlem el nostre vot, ERC de-
mana Un estudi més detallat
sobre les fórmules de paga-
ment i una documentaeió més
extensa sobre la reforma.
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EIs paradistes es traslíadenal Mercat
provisional el dimarts 16 de febrer
Nous informes jurídics permeten aprovar la imposició de quotes als concessionaris

REDACCIÓ

lfl'Els concessio-
naris del Mer-

, cat Central es
traslladaran el

, próxirn dimarts
16 de febrer al

gran envelat instarlat com a
mercat provisional. Les obres
d'aquesta gran vela, que ocu-
pa bona part de la placa del
Mercat, es troben ja practica-
ment enllestides i els paradis-
tes han cornencat ja a col-
locar-hi els taulells frigorifics i
les mstal-lacicns eléctríques de
les parad es. El trasllat es com-
pletara el cap de setmana de
Carnaval, aprofitant que dilluns
15 és festiu a Vilanova.

El pie de I'Ajuntament, per
la seva banda, va aprovar di-
lIuns la imposició de les quotes
als paradistes per afrontar a la
remodelació, aixi com la peti-
ció d'un créctt per tal que els
concessionaris que ho dema-
nin puguin ajornar els paga-
ments.

L'aprovació de les quotes
va ser possible gracies a nous
informes juridics i de I'inter-
ventor municipal que dictami-
nen que no es necessita majo-
ria qualificada per tal d'impo-
sar quotes per les obres de
millora del Merca!. Els tecnícs
municipals modifiquen aixi el
seu primer criteri, que va fer
que les quotes no es pogues-
sin aprovar en el pie del 21 de
desembre passat. Aleshores
els 10 vots de CiU i del PP no
van ser sulicients, segons el
criteri d'aquell moment, per
aprovar les quotes, ja que es
requeria una majoria qualifica-
da d'11 vots.

El resultat de la votació es
va repetir dilluns passat: 10
vots a favor-de CiU i PP, 8
abstencions del PSC i ERC i 3
vots en contra d'IC. Els técnlcs
municipals consideren ara que
el sistema de repartiment de
quotes no té naturalesa tribu-
tária estricta i, per tant, no són
d'aplicació les normes de la
Llei reguladora de les Hisen-
des Locals, sinó les generals
sobre els procediments admi-
nistratius locals. Els técnics
citen el precedent del tínanca-
ment del Mercat de Mar, que
tampoc es va considerar de
naturalesa tributariá,

Inlerlor del Mercal provisional. Es preveu que estigui instal-Iat com a mlnim durant tres mesos F~lIX

Orriols toma a a esgrimir
la possibilitat d'un accident

Els concassionaris del
Mercat Central hauran
d'aportar gairebé 219
milions de pessetes per
ñnancar la remodelació
de I'edifici. L'Ajuntament
n'aporta 70 més a través
del Pla de Cooperació i
Asslstencla Local. Les
parades de peix abona-
ran 622,096 pessetes
per metre lineal de taca-
na, les parades que que-
den dins de les illes pa-
garan 564.581 pessetes
i la resta de parad es
438.530, Els imports po-
dran ser liquidats en for-
ma de quotes mensuals
per un termini rnáxim de
deu anys, a través del
préstec municipal.

Els para distes
pagaran 219

milions
Redaccló

El pie va tornar a discutir
dilluns les quotes per a la re-
forma del Mercat Central, va
aprovar definitivament el pro-
jecte de remodelació i va adju-
dicar les obres a I'empresa vi-
lanovine Obres Quintana,
S.A. Els partits polítics van tor-
nar a repetir els mateixos ar-
guments que ja va fer servir el
mes de desembre per posicio-
nar-se. Aixi, IC va justificar el
seu vot en contra per la Inde-
finicl6 en la tercera fase del
projecte, que ha de su posar la
reforma de les parades. El
portaveu d'IC, Frederic Llna-
res, creu que és Irresponsa-
ble iniciar' la reforma sense
saber que es tara en el futur.

Vlctor Forgas, president del
Grup Municipal Socialista, va

lamentar que el govern muni-
cipal no busqués el consens
per aprovar la reforma i va
acusar CiU de no voler pren-
dre decisions pel que fa a les
reformes de les parades. No
obstant aixó, va reconeixer
l'estorc efectuat per tal de con-
vencer els paradistes de la
necessitat de la reforma,

Josep- Tomas Alvaro,
d'ERC, va criticar també la in-
certesa de la tercera fase del
projecte. No queda ciar quí-
nes parades hauran de sor-
tlr. Com IC, també va reclamar
que s'aclareixi si les parades
que han realitzat inversions tin-
dran indemnitzacions quan es
porti a terme la reforma. Es va
mostrar contrari al fet que
l'Ajllntament demani el prés-
tec que faran servir els para-

distes. Cada empresarl juga
amb els seus dlners, va dir.

Santi ROdriguez, del PP,
va criticar que s'estigui parlant
de la reforma del Mercat des
del 1996 i que ara tot s6n
corredlsses per acabar-lo
abans del mes de juny. Ro-
driguez va recordar que les
propostes del PP van ser reco-
lIides en el projecte de remo-
delaci6.

L'acalde, Esteve Orriols, va
dir que la reforma no és cap
Improvlsacl6. Varecordarque
aquest tipus d'obres s6n es-
traordlnárlament complexes
i va afegir que la Irresponsa-
billtat seria no actuar-hl, per-
que esta tora de normativa.
Seria més greu que és pro-
duls alguna elrcumstáncla
desagradable.
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Arriba la
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~ Les obres del'Eurocentre

comenearan al novembre
i podrien estar acabades
a I'estiu de I'any que ve

Irp-ág-. -18-i~19'1

• 109 afiliats del PSC·
voten per Sixte Moral i
.91 per Carolina Orriols
a les prlrnárles del PSC
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reforma del Mercat
LES OBRES DE LA PRIMERA FASE

Dibuix
a terra que
recordara
I'antiga illa

. del peixe Passa-
d t s s os
centrals de
4 metres
d'amplada

• Pavi-
m e n t
continu de
resines de
colorblau a
la playa del
peix

e Pavi-
ment de
terratzo de
color crema

LA DADA

PSC: "No volem ser cómplices''
El 'PSC critica que la re-

forma del Mercat es faci en
dues fases perque d'aquesta
manera "s Iencariran elscostos",
segons diu el portaveu del grup
municipal socialista, Víctor
Forgus, "Aquest projecte x'ha
dafrontar d'un sol cop", sosté
el regidor del PSc. Segons
Víctor Forgas. a rnés a rnés, es

desconeix encara com els
venedors podran atendre la
inversió requerida. També,
apunta el porta ve U socialista, cal
un pla de dinamització del
Mercar Públic, Davant d'aquests
intcrrogants, Forgas assegura
que el seu grup "no vol ser
cornplice", i ha reclamar un
rnajor consens entre els partits.

x.c.
I L' Associació de Comer-

ciants Concessionaris del
Mercar Públie reeorda que el
canvi del paviment.Ia renovació
del sistema de I'aigua i de la
Ilum (les obres previstos .en la
primera' fase) 56n rnesurcs que
ells vénen reclaman¡ des de fa
anys. ates que es trncta U~ posar
el Mercar al dia,

En una assernhle.a.
organitzada pels venedors, 47
daquests van votar a favor
d'iniciar la primera fase de les
obres, mentre que 18 haurien
preferit que la remodelaeió fos
integral i d'un sol copo Entre
aguests 18vots, 15 corresponien
al sector del peix.

En qualsevol eas. i segons
afirma la regidora de'
Dinamitazi6 Económica, Marta
Ll orens , portar a ter me la
remodelaci6 en una] sola fase
obligaria a tenir tancat el Merca!
dúrant uns nou mesos] "En altres
ciutats van fer aixo i després va
costar molt que els clients
t6rnessin al mercat, perque es
va perdre I'habit", diu L1orens.

I Segons Salvi Alba, el
.govern municipal de Vilanova i
laI Geltrú ha demostrat tenir
"Jensibilitat" davant deis
vJnedors. "Este m en el 'eamí
correcte de la reforma", assegura
ellportaveu deis eomerciants.

IC: "É~una irresponsabilitat"
Els tres regidors d'lnicia-

tiva per Catalunya (lC) tarnbé es
van abstenir en la votació de
dilluns passat (per aprovar la pri-
mera fase de les obres) malgrat

I
que tenien "argurnents per votar
en contra", segons va afirmar el
regidorFrederic Linares. "És una
irresponsabi Iitat plantejar aquest
projecte arquitectonic mancat

d'un estudi de eompetitivitat o
de dinamitzaeió del Mercat", va
afirmar Linares. El regidor
d'IC va 'recordar que caldria
aclarir temes corn I'ampliació
d'horari s, e ls acce ssos. e ls
productos a potenciar. etcétera. i
també es.va queixar per la poca
informaci6 facilitada fins ara pel
consistorio

PP: "El projecte s'ha de rectificar" ERC: "És lIastimós com es fa"
'. .

El PP va ser l' únic grup de
l' op();ici6 municipal '1uc va vo-
utr l\ fuvor M l'ilVilliljit'1)~~lij \iu
rcmodelació del Mercar i de
I'iniei de les obres de la primera
fase. No obstant al xó, el regidor
Santi Rodrígüez va assenyalar
que l'avantprojecte presentar
"s'ha de rectificar" i la primera
fase de les obres també té

aspectes a millorar. Perexemple.
va recordar Sunt i Rodrtguez.
l'iI~I,11\1 II~~~" d~ 1II ~lItij 11"1
carrer Llunza "no compleix les
normes de salut" i "tampoc no
es preveu la normativa anti-
incendls", va afeglr, A més, San ti
Rodrlguez tumbé va lamentar
"la poca informació" que ha
donat el govern municipal.

ERC considera que el
projcctc de remodelació del
M~I'~1I1 N'g"t~ )Jhtli\l1i JI i~tm~
d'unu rnuneru "l lusti mosu",
segons l'opini6 manifestada per
l'tlnic regidor d'aquest grup,
Tomás Alvaro. "Si jo governés,
aquest seria un' projecte
ernblernatic. En eanvi, aixó
quedara emppntanegat perque

queden molts caps per lligar", va
dir el regidor. Tomas Álvaro crcu
~U.1'~.~~~.ilÍ \I~I I'r'nJ~"I~ I'~t
fases QS "normal" pcrf' discrepa
sobre al tres qüestions: "Quant
duraran les obres'? Quins
venedors aniran a la carpa exte-
rior? Quant costara la carpa?
Quantes paradcs desapa-
reixeran 7'\ es pregunta Alvaro.
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L'AV del Tacó
celebra la gala
deis Oscars
al Principal

L' Associació de Verlis··
del Tacó celebrará demá, a la
nit al Teatre Principal la UNit
deis Oscars, L'espectacle co-
meneara a les 21bi representa-
ra la darrera activitat del Car-
naval de l' AV del Tacó.

Un cóctel-de benvinguda
rebrá els ISO convidats a la
cerimonia, a la 'qual els convi-
dats aniran arribant amb cotxes
de luxe.',

Acte seguit, tindra Iloc un
sopar de gala a' l' interior del
Princi pal, que donara. pasoa la

\ cerirnónia d'entrega deis Os-
cars. Entitats vilanovines i per-
sonatges coneguts del Tacó i de
la resta de la ciutat participaran
a la gala, que l' any passat va
ser tot un exít.

La sexualitat
en la gent
gran,a debat
avui a l'Aula'

22

Mans unídes
organitza
avui el Sopar
de la Fam

'l'Horo

l'Horo

L'Horo

. .

La reducció d'espals.prlnclpal punt
feble .del Mercat provisional ja obert

• Malgrat aixor els venedors confien que 1(1 gent no perdra I'habit d' anar al Mercat
• Lesobres de remodelació de I'edificihan comencot i esperllongaran fins al juny

Xavier Canalis

- \ -«".-
Aspecte interior de la carpa que acull el Mercar de Vilanova de manera provisional

El"Mercat també obrira els
dlmarts i dívendres tarda

Passadissos i parades han
hagut de reduir el seu tamany.a
causa de la Iimitació de mides
imposada. per la carpa. En al:
guns establiments fins i tot te-
nen dificultats per obrir i tan-
car neveres ofrigorífics. El bar
del Mercat, situat en un canto-
nada que dóna al carrer Llan-
za, també s'ha quedat forca
reduit.

Una altra queixa exposa-
da per alguns clients és l' alcada
de les parades,- massa alta, i
que impedeix a la gent veure
bé els l'roductes exposats. La.
distribució deis establirnents
tampoc no ha quedat resolta de
manera plenament satisfactoria,

ates que les parades d'un ma-
teix sector es troben massa se- -
parades entre elles i així a la
gent Ii resulta difícil comparar
preus. Arnés, els venedors
creuen que- la.carpa no és prou
alta. 1 és que la gran alcada
característica deis mercats evi-
ta que es barregin les olors deis
productes frescos. Un altre pro-
blema afecta la -carrega i 'des-

. carrega, que s'haurá de fer pel
carrer Llanza Ien un tram de la
placa Soler i Carbonell.

Malgrat aquestes rnan-
cances, el representant deis ve-
nedors del Mercat es mostra
optimista, perque en general la
instal-lació provisional reuneix
uns requisits mínims. Salvi
Alba recorda que ha estat mi-
¡jor la solució de la carpa que
no mantenir tancal el Mercat
durant els quatre mesos que es
perllonguin les obres,fins al
juny .. "Aixf .la gent no perdrá
l' habit de venir a comprar al
Mercat", assegura.

L' Aula d'Extensió Uni-
versitaria de la Comarca del
Garraf organitza avui divendres E I mercat provisional si-
una conferencia que porta per tuat a la carpa va obrir
títol Sexe i afectivitat en la gent . dirnarts passat les' se-
gran. La xerrada anirá a carrec ves portes i de seguida vene-
de Lluís Fortuny; IIicenciat en dors i clients van comprovar
Psicologia i amb masters en que és massa petit per a les.
sexualitat humana, Aquest sera -seves necessitats. No obstant
el tercer cop que Fortuny visita -aix.o,. el president de
l' Aula. l' Associació de Concessiona-

La conferencia tractara ·iist,.Salvi Alba, ha valorat po-
aspectes com els mites i els sitivament el fet que gracies a
prejudicis sexuals, la sexualitát aquesta instal-Iació la gent no
abans. i ara, I'educació sexual perdrá l'hábit danar a com-
de' fills i néts, I'evolució sexo-. prar al Mercat. Les obres de
afectiva alllarg del temps i la remodelacióa l'edifici del Mer-
sexualitat com a factor caí han cornencat aquesta set-
d'equilibri personal, entre al- mana i es perllongaran fins al9
tres. de juny, .

La xerrada sera a les set
del vespre a la sala d'actes .de
I'Escola Universitaria.

Una de' ¡es
novetats que repre-
senta la posada en
marxa del 'Mercat
provisional és
I'ampliació de

Mans Unides organitia l'horari d'obertura,
aquest vespre una novl edició que ha guanyat una
del Sopar <lela Fam, una activi- tarda. Així dones, el
tat solidaria ja tradicional ep .mercat obrira de di-
que aquest col-lectiu inicia una _lIm)s a divendres de
nova campanya amb el lema 8 hores a 14:30 ho-
Arrisca 't, escolta la seva veu. \ res; pero també els

.L'acte COrp.en9araa les . dimarts i els diven-.
nou 'del vespre itindra 110': a dr¡;s~.d~17 a 20 hores. Arnés,
l'Orfeó Vilanoví, al carrer. de .els cfissabtes es m~'ntindra
I'Església número Í4. l'horari de 7 hores a·14 hores.

Francesc Bundó,. capella Arribar a aquesta decisió,
sncarregat de la cornunitat del . p~ro, no ha estat fácil, ¡segons
Tacó, explicara les seves expe- reconeix Salvi Alba. Mentre que
riencies a Santo Domingo, i . alguns venedors voldrien obrir
també hi haurá un petit concert . totesles tardes, d'altres són re-
a carrec del Grup Instrumental ticentsa aquesta mesura. A la
de Ía Geltni. . Ilarga, pero, SalviAlba creu que

•••••••••••• _'-.!l·······, .

TOT'ELCARNAVAL A CANAL
BLAUINFORMACíó

O GAIREBÉTOTI'

"per convenciment, no per im-
posició" el Mercat 'haura
d'ampliar el seu horari comer-o
cial per competir amb les grans
superfícies comercials. "Ens
hem de.posar en les necessitats
del consumidor, donant-Ii faci-
litats perque vingui, perque els
habits de compra no són els
mateixos de fa 50 anys", diu.

. / • DISSABTE I DIUMENGE •.
Des de les 73.00 botes:

ESPEC1AL CARNAVAL
amb totes les imatges de xatonades,

merengades, carnavals infantils, coros,
. . vidalot~, octesesportius.v.

• DISSABTE NIT •
L'Arrivo i el Caramel

• DIUMENGE NIT •
LesComparses i 1;enterro
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Irades qneixes deis paradstesa causa
L'Ajuntament es defensa de les protestes assegurant que el Mercat provisional és deis'

puntualítza.que no tot han de
ser queixe, ja que la gent ha

Veureel genere depunte- d'entendre que teta .lns-
tes per I'excessivaalcadadels 'taHacló provisional té man-
taulells frigorífics o no poder cances. '
obrir les cambres frigorífiq4es El sorollque hi ha dlns la
situades sota als taulells .de carpa: la concentracíó.d'otors
moltes paradss perculpa dela . s6n 'álguns altres problernes
disposici6 de les barres ".que aixequen crñlques, tot i
rnetál-Ilques que agUanten que .la .majoria :de .paradistes '
I'estructura són 'alguns deis censldsren que aquestes s6n
nyaps tecnlcs que hanaíxecat qüestions inevitables.
iradescrítiques 'deis paradls- 'Altresparadistes,comAde~'
tes que dírnarts van estrenar laCaamaño, que regenta una
I'envelat on s'ha traslladat el herbollsterla, o Gabriel Sán-
Merc¡¡.t.Aquest rnercat grovi-" chez i EnricFeliu, delbar Plaga,'

-slonal es mantlndrámentredurl: AámJ:>écritiqúenmqií,durarnent
la primera-fase les obres de . les;condicions ambles quals
rernodelacíó, que s'ha previst ,hag~<'jeJr~banar..Aixo és mi-
inaugurar el mes de juny. " serª!:>!e'le!lpimtós, afirmaCa-

Alguns paradlstes, com 'afnañ'ei'í'nentreque Enric Fe-
Rafael Garqallo, de la carnís- rrer, queés membre.de la juri-
seriaGerrnans Gargallo, esta- tadelspardistes;'i GabríelSán-
ven torea enfadats el rnateix : chez, asseguri!' quehauríem
dia de la il'la\lguraci6 delMer- ,prE!ferit que ens Jndemnit-
cat provisional. Cada copque tessln,abans d'haver de tre-
em tombo dono un petó a la .b¡'lUar;en,aquestescondicio-
barraaquesta, firisque·m'hens:'AixQ'és el mésgros que
trencat tes ulleres, va dir a ens' podier ter.
aquesta.Redaccíó, Aquesta Sánchez, que fa 24 anys
barra metál-üca,que en dlver- ,qúe regenta el bar de la Plaga,
sos Gasesimpedeix els para- tambécrltleá el que hauran de
distes poder obrir les seves pag¡¡f: Ha4rem de viure 200
cambresfnqorfflques, ha'cen-' ..,an.ys·per pagar .les despe-
trat bona part de les queíxes, ,~~s.Ensenterreraranendeú-
sspeciatment entre els propie- tats. Enelseucashad'afronfar
taris de lesparades més peti- una inversi6 de quatre milions
tes, queamo prou teines po- i mig de pessetesdurant els
den treballar. Aquest és el cas próxlrns deu anys.
de la carnisseria de Pere Ra- No tothorn es queixava el
mos ó la cansaladeria Santa- dia de la inauguraci6 del Mer-
cana, cat provisional. Així, Montse

L'elevaci6 de-les parades, Marcé, que regenta la parada
que tenen taulells 'frigorífic, Frultes iVerdures Montse, ex-
especlalrnent en el cas deis plicava que jcpersonalmsnt
congelats, tarnbé ha aixecat no em queixo, tot i que la
queixes. -entenc-que és possible que,

ElpollastretEmili:Maspons, ,vagin, sor:tint cosetes.
COA'): h]oLtsaltres,' lamenten Molta·gentvavolerveureel
espectalmentélterque elstec- .rnateix matíde dimarts com
nics rnunicipals no els hagin er~;el nou Msrcat. Molts para:
consultat abans de,fer'les:pá,- '.distes',·com,Montse' Marcé,
rades.laqualcósahacompor- sxpllcaven que molta 'de la
tat nyapsgarrafals.EI,mateix 'gent que-ha vingutho.ha'fet
presidentdels paradistesr Sal- perxafardelarl-mírar; no per
vi Alba, reconeix que hiha comprar. Des d'aquesta set-
hagut manca de consultes' imanael Mercathaampliat l'ho-
comunicacióperpartdelstec- rari obrint els dimarts a la tar-
nics de l'Ajuntament, tot,i que da; de cinc a vult del vespre.

RAMONFRANCAs

/:'~\Esped~'ic:iaden
';'bodas'
',.'i:o~uniories

Varios preciosen
fotografía-y video.
Vosotros, décis lo"
qué querels.gastar

, (nuevo sistema)., _,

Tarnbien tenemos
foto-dlgttal para
vuestra boda y una
novedad enla
comarca'

:::-~~_ot~·._;~~xtu:~!~~9a'l
Si vais a celebr-ae -e8t~;:8iiJ:vlie8lrO.e~~e_, o~ ~~~08

a cenar en el restaurante "A.ínore~',situado en el >

bonito paseo marítilno de Sitges.
Interesados llamar al tel. 93 894 69'48

'Ell:!a~/ELsqUiel portenlamentenla prscarletat de lEi~~ondicions.lab6rals

"Ours'ha arremangar per reformar
el Mercatha estat aquest Govem"
Afirma la regidora de Dinamitzáció"M'artalJorens

~- ~:- " '~.;' r /

R.F. Economica, Marta'tloreris.ha
EI$ §qcl~Ii,stes,endecla- ,anúnciat-aIDLI\RI q!J6'.;té

racions Ietes a aquesta "emparaul¡¡d¡l una'ajúdada la
Redacció, hantornatacarreqar Generalltat queencarase n'ha
contrala 'reforma del Mercat, dsconcretarjaquanttñaexac-

.ul)a p,t¡ra.:qu~ consideran . ta:' ,
necessárla pero de la qual 'SixteMoral hatrobatafa]-
crltlquenlalmprovlsaclé i la tar, per partdelgovern'munici-,
tormapoc seriosa amb que ha pal, .un, pía o .unestudl" de

.actuatel gcivernmunicipal. viabilitat c<;lf11elcial~r"9-!!lJtre,
El portaveu del;grug rnuni- ',de laciutat abans d'abordar la

cipal. soclalista, S¡xteMoral,reforlpa del Mercat.,. V
critica que el projecte de re- .", Martal,:lor~l'lsha.contestat ,

,forma v8'e~tarun apy aturat" 'les crftiques polltlques iañrrna
íara !I~~areeuperat a corre- que.la reforma:ha~stat,un ;
culta.' També'lamenta que no -prccés dlnamic; ,la que el,

,'s'hagin a901l~egl:Jit,recursosprolecte,s'haaratmod,ifiC¡ll1t
eC~lnOini~foradels que-han pera9.equa~-lo a I~'volunt~t
vincut a través del PCAL de la deis paradlstes I deis dl-
Diputació::,Npobstant aixO,I,a ferent$ grups municlpals.Tot
regidorade Dinamltzacló aquest esfore; no ens ha

servítde res.pelque sembta,
" 1ia. ':'reg'idora ',de

Dlnarnltzació -Econcmica ha
reconeqirt qué era logicque
hi hagué's problemes i
sabíem que la reforma seria
conflictiva.' ~.!,
; ; Marta uorens ha áf~gít, '
pero; que emfan,,riure'mplt
les,.;declar~9i~nsque, ens
'acusen d'haver actuat'defor-
,ma electoralista quan la pos-
tura eleetoralista hauriae~tat
no' fe,r-aquestaretorma; La
post,uraccovard ,!la estat la
que'es,vaadoj)tar en altres
legislatures,<!ébcarla retor-
'me peltónto que la volgués
fer. Qui ¡¡',ha'arromangat per
fer les obres tia estatequest
equipdegovern;
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deis ''nyaps'' teenies del non Mercat
millors de Catalunya i nega que no s'hagi dialogat amb els paradistes

La regidora Marta Llorens
diu que el Mercat ésvdels.
millors de Catalunya"

R.F.
Amb raó de causa,

parque n'he visitat
d'altres, puc dir que el
Mercat provisional de
Vilanova és deis millors
de catatunva. Amb
aquesta contundencia ha
contestar la regidora de
Dinamització Económica,
Marta Llorens, 'les-queixes
deis paradlstes. Llorens

. assegur,a que un mercat
provisional que és un 50%
més petit que el· de
Vilanova, reterínt-se al del
Vendrell, ha costatbastant
més diners queel nostre.
Llorens també destaca que
a Vilanovas'haestrenatuna
carpa nova, cosa que no ha
passat en la resta de
mercats provisional s que hi
ha a Catalunya.

La regidora nega que
no hi hagi hagut cornu-
nicació o manca de dialeg

amb els paradistes i afirma
que la junta deis paradistes
va veure els píánols del nou
Mercat provisional.

Pel que fa a la disposició
de les polerniques barres
rnetál-üques 'que aguanten
les parades, Llorens
assequra que es va expli-
car als paradistes les raons
tecnlques per les quals
s'han- coHocat les barres
tal com están; Sense i la
dlspostcté actual. d'a-
questes barresels para-
distes no haurlen pogut
penjar ni els retols 'de les"
seves parades, nf les ba-
lances; ni el genere.

L'alcalde de Vilanova,
Esteve Orriols, també ha
volgut entrar en la polemíca
per dir que és molt facil
veure els toros des del
darrere de la barrera, íaíxó

. que a mi no m'agraden els
toros.

- 1_, • •

Situaci6 miserable i espantosa. Es la que denuncia l'herbolária Adela Caamaño MAAY

Manca de dlaleg amb l'Ajuntament. És la principal queixa deis paradistes MAAY



___ t:2._cP_,_:JL_1_- .:::¡-~---- •V ·i Ia n o va.
/"../~

I'Horo

éLa reforma' del Mercat comenca
enderrocant I'illa central del peix
• Les obres van comenccr diious i aixecaran tot el paviment del recinte

Jordi Castañeda

L'interior del Mercat
, Central presenta un

aspecte insolit, després
de la primera setmana d'obres
al recinte, que han comencat
pei: la fase d' enderrocs, El cost
global aprovat per aquesta pri-
mera fase del projecte és de 235
milions de pessetes, que ineIou
des deles noves instal-lacions
-d'jnfraestructures com la repa-
ració de la teulada.

Les obres de la reforma ja
han tirat tota l'illa central, on es

'venia el peix, se li ha aixecat
l'enrajolati s'ha buscatel terra.
Amb els passadissos entre les
parades, també s'hi ha-aíxecat <
el pavirnent. Com comenta ~
l'arquitecte municipal encarre- ~
gada del projecte, Annabel Li
Fuentes, "hi havia línies que no
sabíem exactament pér on ana-
ven i hem,hagut d'anar amb
molt de compte, desconnectant
tram per tram", La mateixa res"
ponsable municipal ha corro-
borat que les obres que s'havien
fet amb anterioritat a les actuals
havien estat simplement "per
resoldre problernes rápida- .
ment", de manera que hihavia
casos en els quals no s'havia
tocat l' obra des que es va aca-
bar de construir el mercat, l' any
1941,

En una primera part de les
obres s' abastira de preses d' aigua
cada parada, així comes dotara
el conjunt del mercat delsser-
veis d' electricitat id' higiene que
compleixen la normativa del sec-
tor. També esta previstque hi
hagi preinstal-lacionsper a te- ,
lefons a cada parada i una mega. '
fonia general per a tot el recinte.
Aquestes operacions han de per-
metre que no hi hagi cap con-
nexió que es faci aeria, de mane-
ra que tot vagi soterrar i.amagat '
de la vista del público

Un. cop acabats' aquests
primers 'treballs, comencara el
procés d' arranjament de la te¿la-
da de l'edifici. Una gran grua

La característica ilIa central del peix ja ha desaparegut per fer la nova disposició deIs venedors

amb el brac articulat s 'installara
al costat del Mercat per fer la.
substitució de la coberta.

Alguns dels acabats de
l' obra també diferiran dels equi-
paments existents fins ara: Les
portes de fusta, perexernple, es
canviaran per fusteria d' alumini
amb el maxim de transparencia,
que s'obtindrá amb unes portes
envidriades que s'obriran i es
tancaran automaticament amb
un detector de presencia. Les
reformes també arribaran als
lavabos del Mercat i esta pre-
vist que més endavant es facin
unes rampes d'accés als late-'
rals, cosa que afectaria els ve-
nedors ambulants de fruiú!s i
hortalisses que s'Instal-Ien als
costats del mercar.

Quan els venedors retor-
nin a l'edifici del Mercat, hau- <
ran vistmillorades les seves con- ~
dicions de treball, pero els qui ~
més notaran el canvi seran les ;...¡
peixateries, 'Al centre del mer-
cat, on continuaran instal-Iats,

, tan soIs una el-lipsi amb l' es cut
,del Mercat Central recordara

que allá hi ha via l' illa central
delpeix. Un paviment blavós
diferenciara aquesta zona cen-

tral de la resta, que tindra un
color groguenc en les seves
noves rajoles.

, El paviment deIs carrers entre parades també s'ha aixecat
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Les maquÍnesentren'al Memit·
Abans deédmenºar'~¡fteball~¡>áH{cÓbertáiés f~'rauria:- bas'e de fOhnigó ar~'~\Íifn~h('

perals.paradlstes,
'Q.ura'rit les: tasques

Les excavadores han pe- .d'enderrocarnent de I'illa del
netrat per primera vegada en peix, han aparegut grans hu-
58 anys a I'interior dsl-Mercat mitats i filtracions que han obtl-
Central de Vilanova. La imat- gat ª treballar amb martells,
ge, que es pot considerar his- hidráulics. Elterra del Msrcat.
tórica, su posa l'inici d'una po- presentava torea irreqularltats.
lemica reforma que-esta pre- Durant els próxírns dies, un
víst que s'acabi el próxírn mes cop retirada tota la runa i les
de juny. Dur¡¡.ntia primeraset-- antiques.parades del peix, es'
mana de feina, s'ha enderro- cornenearáa apilarel material,
cat totalment l'illa; delpeix" i.. ne,C~~s~ri per- a.la reforma. '''',1,
s'ha cornencat á aíxecar el carrer uelda-davantcetataca-j
paviment, que será ~lJQ~tit'u'it na lateral. del Mercat, se"" ,
perun de nou.Els.treballsa la l'espai on"es diposltaran el~'~.-
coberta no cornéncaran 'fins. materials, A' més, caldra,
que sfiaqr.col-locatuqabase, lnstal-lar una o dues grues,:
de [orrniqó al terra., ,d'obra. Per.aquest motiu s'ha ..

t.'arquítecta municipal Ana- ,fet,úr]..tancament al voltant de"
bel Fuentes, responsáble téc- tot I'edifici del Mercat. ." ,
nlca del projecté, vaacompan- ,- El Mercat Central da\a de -
yar dimecres el&' mitjans de 1941. Tots els serveis que fins
cornunlcació q; l'intericr del ara es feien servir provenen
Me[ca~., Entre .e~¡:avadores i d'aquella data i les úniques
petits camions que retiren runa, íntervencíoris que s'hihan por>
I'arquitecta va assequrar que " tat a térrne han estat derrian-
s'estan cornpllnt etstermlnlsv -tentrnent. La'rnajorlade para-:
previstos, tot i qua-encara ése desdatentamcéd'aquellaepo-
molt avíat. No obstant aixó, .ca, N'hi ha poques de rehabili-
Fuentes creu que les obres tades.
poden estar enllestides a prín- El nou paviment sera de
cipis del mes de juny. Cal re- color ocre, excepte a I'illa del
cordar que les elecclons munl- .peíx, on sera blau, Al centre, '::
cipals estan previstes per al13 del Mercathi haurá una eHipse,":
de juny. ' 'que recordara I'antiga forma

"La reforma parcíal.que es de Ililla,del peix, amb I'escut
portara a terme ár¡¡ iriclou, a' del Mercat. El pressupcstde I,a
més de la rernooetaeló de I!illa. reforma és de 235 milions 9!'\'
del peix i la substltúcló del pa- pessetes, El gran envelat del
viment i la coberta.Iareneva- rnercat provisional ha costat
ció de tots els servels I;lasicsuns 70 jníüons més.
(lamplsteria, eJ méga- , '
fQnia,,~teléf' iáció,
instal,:lació antil kár.xa
desanejamént;'etc. ,.el·~nvj
délloc de les' qUqtrl'1,:'par:?des', Els tecnícs
.que~¡¡Jrényien::.el ie<;tQr;'i:lel ',,'.'e.'speren acabar,",""",-:,:'
peix i'la coHocaciQ,de,n'ove.s .- _
portes d'accés, de vldre i alu- í'.'obra a pnn:cip" is '
mini; que' s'obriran .amb-una
cel.lulafotoelectrica, Tambées del mes de juny
cariviaran els 'lavabos i se'n
construiran uns d'específics

MAAY

'REDACCIÓ

Vista de les obres.' El Mercat.canvia de lesomia MAAY Aixecant el pavíment. E~ .aíqunes zones' s'ha de trebaUá?'amb 'elnes hidrauligu~s__ ·--'-'"....7~~~ _ -' I:::--~- .:;: ---.~_. - - ~ -:-.-
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L'arquitecte municipal giu quealgunes de les demandes deis, paradlstes ~ófl'ínsalvaoles;
,.. .-, - _",'.. . J' .<';\' . "~o 1, ~";'. r-' -,. ,...- .

El mefc~t.proyisi~ñ~¡,a~~a~"
d,\:foCgaalsvílanovíns. Totjles
quei~és ~el( , .s::pels
defeqt~st e):i;tltra'
banda de. . n:¡i1joría"
delsclili:i1ts veuen bé elnou .
mercatcueesta prevlstque
estigui en funcíonarnent.ñnsal
mes de juny, Totselscllents
destaquen la.netedat del nou
mercar itambé que tingui torea
claror, L'únic problema que hi
troben és.quehí ha massa so-
roll ltambé rscorieíxen qu¡¡:'a[-,
gunes parades són massá al-
te.s:./"0~:t,'g'~}}'f' "-, ..,'<~

":'Ünacie les
'haviádl

Torres;
batro,Q
horribl

'b¡¡lifes
. ~agent,aix,oés'h$ir ós~,Ona;

altracllenta, Dolores Carmo-.
na,-qpinia):(ueel:lTlér8afll~t;! ,tot i ,q~~,\I1Q.l,II~e,SAe.m~a.nde~',
mOlt)'lé, pero elsconglllats" són insalváblestecmcament
son{niassa amuJ)l. Pero per' com és l'alcadá 'i I~ sitl:JaCi9,d~'
ser .una ,cosa:'PfOv.isiorial les .qarr~s queag,ualllen,les
!1J'!igradamol~. ,RosarioDon- parades=Fuentes explica que..
Cel"veu",el,rnateix problema, ' .. a'caus~ de la:teblesa'dels,'fo-
algu~e~.para,de~sÓn m,Olíal"'.sláro~nts, la p,Ja9as:bavja~de
tlls i'~o É!~,y:~~!g~ire,algen!!;;:" protEigir.alrnáxírn, no;e,~:,po-
re, pero e!, gen,era!est~f~rc;.a' ~ien,P'O!¡~~)l2'~?isse~;gr,ansi
bé, molt nel. . es van;b'!.v.E!r;deposar.ptlars, .

Josep Espinet també creu.quesego,,§ ,< F);jentes,pqmés
queper ser provtslonal e~tá motesten en tres parades,
forc;a bé.1 PepitaMarco, a qui L'arquítecte municipal .11.a.as-
també li agrada corn haquedat segurat que aquests"proble-
el mercat provisional, assequ- mes no.esvan poder preveure '
ra que, hi/la molt de. scroll; parqué quan.es va pr.ojectar
pero s'entéri perqueés rnés. el mercat encara no ~!1~abia
petitet, el sostreés més.baix la distribució,de les parades.

Av: Cubelles;33~35, Tel. '93 8152031. VILANO\f.All.:AGEL::rRÚ

;'gibbfl'iari
}livenil i
,:d~estudl
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Condemnats
a unany éls .' .-
.mestres del nen
que es va ofegar
a Ribes Roges

Redaccló
L'Audiéncia de Barcelo-

na ha condemnat a un any
de presó per homicidi im-
prudent els tres mestres del
nen que es va ofegar a la
platja de Ribes Roges el
mes de juny de 1997. El
tribunal considera que No-
eli M.M., José Antonio B.M.
i José María A.T., mestres
de l'escola pública Pau Ca-
sals, de Barcelona, van te-
nir una conducta greument
imprudent.

Segons l'Audiencia, els
acusats són responsables
d'una evident manca de la
necessarta vigilancia i
control deis menors. Per
al tribunal, a'qualsevctcíu-
dada rnltjá li és posslble
apreciar I'estat deJa mar i
prendre declslonsréspec-
te a la seva seguretat o la
deis qui l'acompanyen.
L'estat de la mar,' segons
els operaris de la n.~t~jf\, el
propietari d'un xirinqulto] al-
guns passejants.eraoolent,

A rnés.aquests testímo-
nis van assegurar qué-des-
prés del rescat' "deis dos
menors, deis quals un va
resultar mort i I'altre, una
nena, va poder ser reani-
mada, els protessors-no es'
van presentar fins ja inicia-
des les rasques de reani-
mació. El triburial considera
que la conducta deis tres
mestres, de desatenció
cap als menors, o si més
no cap a un d'ells, va pro-
plclar el risco Tot i la con-
demna d'un any, 'que els
tres mestres no hauran de
complir perqué no tenen
antecedents, l'Audiencia no
in habilita els protessors pro-

.tesstonatrnent. Ensenya-
ment ha anunciat que reco-
rrera contra la sentencia da-
vant el Tribunal Suprem,
parqué els condemnats
sempre han defnostrat la
seva válua i cornpetencía,

L'Ajuntament i els paradístes negocien
.avancar enla.reforma del Mercat
Es podrien aprofitar les obres actuals per rehabilitar més parades

GUILLEM MERCADER

La Regidoria de Dinamit-
·zació Económica i Social i els
paradistes del Mercat Central
estudien avancar en la refor-
ma d'aquest equipament co-
mercial i incloure en les actu-
als obres la rehabilitació d'un
més gran nombre de parades.
La reforma parcial, aprovada
pel pie de l'Ajuntament, inclou
només la reforma de les para-
des del peix, a més del canvi
del pavirnent, la coberta, els
serveis i d'altres millores.

La regidora deDinarnitza-
ció, Marta Llorens, ha reiterat
que les obres que' es porten a
terme actualrnent són exacta-o
mentles que va.aprovar slple
de l'Aiuntament.Pero afegéix ,

, que si s'arriba aun acord arnb
els paradístes, tornará a posar
sobre la taula ravancarnsnt de
part de la reforma. I alxó sa-
bent que,pc¡!ític!lI:nent és un
tema que no convé rernenar

,massa; afirma: ~.' '
ToU que Ia r,egidora no, ha

revelat quina part del M¡¡rcat
es podria afegir a l'actual refor-
ma, sí que ha afirmat que es
tracta d'un espai 011. l'Aju,nta-
ment ha pogut rescatar algu-
nes concessionsi, pertant, tot
fa suposar que es tracta de G.M.
parades de frultal verdura: La -Eldebat politic sobre la re-
configuració actúal de le!> PP- terma del Mercat'ha continuat
rades del Mercat fa que sigui aquesta setmana amb les crí-
necessária una reducció d'uns tiques del Grup Municipal d'IC
30 punts de venda. Marta Llo- i la resposta immediata de la
rens recordaque la legislació reqidorade Olnarnitzacíó.Mar-
sanitaria determina que. d~ter-' ta Llorens, Els representants
minats productes. no es-poden d'IC. entre els quals hi havia el
vendre en el rnatslx espákper cap de lIista, Jordi Valls, van
la qual cosa una reforma que visitar dimecres el mercat pro-
no modlñquésla grandª.ria visional i van repartir entre els
de les parades faria que' en paradistes una carta oberta a
algunes només es pog'úés l'alcalde en que critiquen les
vendre un producte •... 0' eco mancances, Inconcrecions i

L'objectlu de .l'Ajuntarnent .. ir.r~gularitats del, projecte.
és aconseguir rescatar el ma- IC afirma que es deseo-
jor nombre de concessions. De neixen els criteris per calcular
les 104 parad es, 8 ja estan en les indemnitzacions als para-
mans municoals leméstenen distes-que han fet obres de
un expedient obert. milloradelsseuspuntsdeven-

Represé~íani~ d'le, al Mer~at. Van repartir fulls-arnb crltiques al projecte de reforma

Les :Crltiquesd'ICal projecte del
Mercat indignen la regidoraLlorens

MARY

que va manifestar la seva in-
dignació per les crítiques d'IC,
va recordar que el maig de
1995, amb govern CiU-IC,
I'equipde govern va signar amb

, els paradistes del Mercat un
docurnent d'intencions en que
es récull fll per randa el que
I'actual equip de govern esta
lntentant portar a la practi-
ca. Lareqídora assenyala que
aouelldocurnent va, ser apro-
vat per unanimitat per la Co-
missió de Govern, 011. hi era
representada IC. ' '
"~ ::Lloreils va recordarque sls
'critertsd'indernnització van ser
lliurats a:ís grups rnunlclpals i

_rebutja les acusacions d'haver
- forcatelsparadtstesa instaHar-

----------- se al mercat provisionaL

da, i assegura que alguns
concesslonaris . han estat
tercats a ge!l1anar un 1I0c a
la carpa provisional sota
l'arnenaca de no tenlr des-
-prés un 1I0c en el mercat
remodelat. , ' ,
, La regidora de ¡jinamitza:~

ció ha rebutja! totes aquestes
afirmacions. - Marta l.lorens,

Jordi ValIs"cap de.
llista d'bíiciativa,:,
reparteíx fuDs~'

. paradistes
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L'equip de govem es plantejacontínuar
la reforma del'Mercat immediatament
La Generalitat atorga una subvenció de 31 milions per a les.obres

GUILLEM

La regidora de
Dinamització
Econórnlca i
Social de
l'Aiuntarnent,
Marta Llorens,
ha anunclat

aquesta setmana la possibili-
tat, depenent deis resultats
de les eleccions, que la refor-
ma del Mercat Central es pu-
gui continuar immediatament
Si disposemdel pressupost
necessari, va afirmar Llorens,
es podria fer tot segult. Com
es recordara, el fet que la re-
forma aprovada fos només
parcial i que es deíxés per a
més endavant la reforma de
les parades va ser un deis as-
pectes més polernics d'aquest
projecte. 'Marta' Llorens va
anunciar a la premsa la confir-
mació telefónica per part del
director general de Cornerc de
la generalitat, Jaume Angerri,
d'una subvenció de 31 milions
de pessetes per als treballs de
reforma, que es troben ja torea
avanc;:ats. Aquests diners es
destinaran, en primer lIoc, a
diferents modificacions que
s'han portat a terme en el pro-
jecte, com I'airecondicionatde
I'envelat provisional, obres a
les cambres frigorífiques o
unes piques d'alumini que
s'han instal-lat en una altra de-
pendencia del Mercat Un cap
sufragat atxo, afirma la regi-
dora, es veurá si es poden
rebaixar les quotes als para-
distes.

L'equip de govern munici-
pal afirma que la reforma, pel
que fa a les obres que corres-
ponen a l'Ajuntament; queda-
ran enllestides a finals del.mes
de juny, untermlnl genselec-
toralista, segons Marta Lío-
rens. Després hi entraran els
protessionals contractats pels
paradistes que renovaran ara
els seus punts de venda: els'
del peix i una altra illa de deu
parades aprovat a través d'un
projecte complementari, amb
un cost de 12 milions rnés.

La regidora ha afirmat que
calera avanc;:ar en'les nsqocia-
cions amb els paradistes que
hauran d'abandonar el Mer-
cat, i que es calculen en uns
30, El sector més afectat sera
el de fruita i verdura,

Treballs a la te~laija de Í'lidlflcl. S'ha hagut de fer servir una grua de grans pimensions

'Un procés llarg icomplex
envoltatde polémica

• , .~ "..-,. ¡í- ~

G.M.
La reforma del MercatCen-

tral de' Vilanova ua- estat un
procés pie de cOritta1l1cé\oris i
canvis. El primerprojectaapro-'

_ vat, gue va ,aconseguir tirar
endavant amb els vots de CiU·
i el PP, preveia remodelar I'illa
del peix i substituir el paviment
i les instal'!aci()!1s"gQoer-als,

'pero no inclota.la cobsrta de
.l'edlfici, rnolt malrnesa. Aques-
ta primera fase', .aprovada
I'octubre de I'any passat, cos-
tava 140 milions de pessetes,
d'un avantprojecte global que
pujava a més de 400. CiU va

(justificar-,Ies limitacicns de la '
primera fase per la dificultat de
posard'acord tants concessio-
riarts- i ~s situacions difícils
que alguns d'ells podrien patir.

Al desembre, l'equlp de

govern municipal va pro posar L'últlrnamodlñcaclódelpro-
ampliar la primera fase i ioclo..:, -.jecte es' va .produír el passat " ,

.ure-hí lazteulada, exclosa-en. mes de'"marc;:"quan ,s'hi,va in, - '
.un prinotpiEl principal argu- corporarta reforma de,tO no-

.rnent de l'equipde govern per', vesparadessés tractadepunts v

ampliar la reforma era que, un. dé venda de- diferents gene-
cop acabats aquests treballs, res, situats a l'esquerrade I'illa .
ja no s'hauria de tornar 'atan~,_ cielpeix.(eritrantper.Lap~rt¡i.de

: carel Mercat,quan esremgde,;'- Francesc Macla). --" ",
, lessin les parades própiament Tot aquest procés ha rebut
dites. EI'pressupost es vaete- dures crítiques per part <de
var aleshores fins als 290'mi~ l'oposlcló municipal, que -ha
lions. ' acusat l'equip de goverri.de no

controlar el procés qf3 retorrna,
no tenir una idea clara decom.
afrontar la remodelació i de no
haverefectuat un estudi econó-
mic i comercial sobre el futur
del Mercat, En canvi, des de
CiU s'ha recordat les múltiples
hóres de treball i reunions per

, tirar endavarit el projecte, que
qualifiquen de molt complex.

El projecte ha
estat modificat
almenys en tres

ocasions

FELlX

Reforma
pareialu 'total

Els cOr.lcession';;'i~"'del
Mercat s'han maoifestat '
majorttánamentparnda- --
ris de la reforma parcial,
pero. la possbil1tat
d'aprofitar les aófuals
obres per fer-hi lrnma-
diatament la' r~tQrm¡¡. de,
les parades pren.cada

.cop més forc;:a. El pro-
blema se centra:' e11 la
negociació arnb.els-pa-
radistes,:q,~e!Jí~4rªií::da •.
deixar .. les' parades.
L'Ajuntamenthi hauráde
pactar indemnitzacions a
aquests comerciants. La
fórmula no és senzilla, ja
que rnentre alguns para-
distes han fet inversions
quantioses per millorar
els seus punts de venda,
altres no I'han tocaf des
de 1941.
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La Penya
Filatelica
exposafaixes
de cigars

La Penya Filatélica ha or-
ganitzat, per aquest dissabte 25
de setembre, una exposició de
col-leccions de faixes de.cigars,
Aquesta mostra es podrá visitar
al local social de la Penya, al
carrer del Marques del Duero,
número 15.

A més, el mateix dissabte.
a les sis de la tarda: i també a la
seu social de l' entitat, Fidel
Garcia fara unaxerrada sota el
títol El present i el futur del
col-leccionisme de faixes deci-
gar.

Entre les properes activi-
tats de la Penya Filatélica en
destaquen la seva 32a exposi-
ció Filatelica, per als dies 22',
23 i 24 d; octubre, que forma
part deIs actes de -celebració
deIs 50 anys del por! de Vila-
nova. Per aquest motiu, la te-
rnática d' honor sera la naval i
hi haurá un matasegells espe-
cial que funcionara en [' estafeta
temporal de Correus el matí del
23 d' octubre.

Per a finals d' octubre, la
Penya Filatélica safegirá al
centenari del Futbol Club Bar-
celona, amb una exposició, des
del 30 d' octubre, on hi haurá
material de Filatelia i Marcofí-
lia relatiu a aquest club.

10 La policia
rescata una
tortuga
de la platja

La policia va rescatar una
tortuga de Florida que va arribar
a la platja de la zona del Recó de
Santa Llúcia, divendres passat,
Aquest animal pot morir en
poques hores en contacte amb
l' aigua salada, per la qual cosa va
ser submergida en aigua dolca.

Darrerament, 'la població
de torrugués deFloridahaciescut
molt a lazona del riu Foix.ja que
són abandonades allí quan els
seus propietaris les troben massa
grans. Aquest fet, pero, ocasiona
un perill per la tortuga autoctona,
ja que la de Florida .és més
agressiva.

L'AE Talala
comenca les
prolecclons
de muntanya

L'Hora

L' Agrupacip Excursio-
nista Talaia inaugura, aquest
divendres a dos quarts de nou
del vespre, el primer' cicle de
projeccions de muntanya. _

El local d' aquesta: entitat,
al carrer del Comete, 'acollira la
primera de les projeccions
d'aquestes imatges que, recu-
llen diferents moments i situa-
cions de la muntanya.

L'Hora

L'Hora

E·IMercat provoca un -allau de
preguntes de CiU i ~I PPal g'over-n
• Bernat VaUsrecorda que' el criteri és peder obrir per- la campenya de Nadal

• Elsgrups de l'oposició s'interessen per l'evolució de la tercera fase de la reforma

L'Horo
ls grups municipals
de Convergencia i
Unió (CiU) i del Par-

tit Popular (PP) van insistir,
en el darrer ple, en el co-
neixement de l' evolució de la
tercera fase de les obres de
remodelació del Mercat cen- .
tral. El regidor de Promoció
Económica, Bernat Valls, 'va
atendre per escrit les pregun-
tes formulades, on explicava
que "el criteri prioritari per a
aquesta tercera fase va ser
poder acabar les obres abans
de la campanya de Nadal, per
tal que en aquestes dates els
concessionaris poguessin tre- '"
ballar ja en les millors condi- U
cions". ~

Amb aquesta máxima '§ -
sobre la taula, l' Area de Pro- U
moció Económica té previst
de comencar a signar els con-
venis amb els paradistes duo
rant aquesta setmana entran!.
Tarnbé a preguntes de CiU,
Bernat Valls va indicar que
no s'ha produít cap canvi en
les concessions del Mercat
central, pero que lárea que
presideix esta estudiant totes
les reubicacions dels paradis-
tes i les inquietuds que al-
guns concessionaris els han
plantejat, sempre dins dels pa-
rametres de poder obrir cap a
'la segona quinzena del mes de
desembre.

E

Data d'obertura

Precisament, aquesta
data d'obertura fa que Pro-
moció Económica no s'hagi
plantejat cap modificació en
les condicions dúsde la car-
pa provisional, situada a la
placa de Soler i Carbonell:
"Quan comenci els solstici
d' hi vern, el 21 de desembre,
e ls concessionaris ja han

Les obres de reforma del Mercat central ban d'estar acabades el mes de desembre
J

d'estar treballant dins del nou
mercat", explica una resposta
donada pel govern al grup de
CiU.

Plantes i flors

Amb la reobertura de
l' edifici del Mercat central
també s' inaugurara un nou
servei: una parada de plantes
i flors en l'entrada per la faca-
na de l' avinguda de Francesc
Maciá. Actualment, ja es rea-
litza aquesta activitat en
aquest punt, per la qual cosa
es dignificará amb un espai
propi. "Aquest recinte esta pen-
dent del disseny concret que.
ha de tenir, pero haurá destar
d' acord amb els criteris de
l' Área de Via Pública.

Una altra facana, la del
carrer Llauca,' acollirá el sis-
tema de cárrega i descárrega
de carn. La -regidora de CiU

Enderroc

de realització de la tercera fase
ila inquietud del contractista
de complir amb els terminis"
va originar que aquests ende-
rrocs "comencessin alguns
dies, abans deis previstos" ..
Amb tot, el responsable de
Promoció Económica assegu-
ra que "aquest inici d'obra va
partir d' una analisi previa per
part del contractista, en la qual
va entendre que ja s'havien .
buidat les parades", pero re-
coneix que. "aquesta analisi
va ser equivocada ja que en

, algunes parades, tot i haver-
se comencat a desmuntar, en-
cara hi 'quedaven alguns ob-

. jectes: que, malgrat el seu poc
valor material sí que tenien un
valor sentimental". Per intentar
resoldre aquests perjudicis, els
botiguers hauran de declarar
aquestes pérdues, per tal que la
companyia asseguradora de les
obres els compensi.

Marta Llorens es va interes-
sar per "quina sera la solució .
técnica" que es donara a
aquesta operació, ja que con-
sidera insuficient la resposta
que se li va donar en el darrer
pIe, on es dei a que "la solució '
plantejada és realitzar la des-
cárrega . directament des del
camió de transport a 1;interior
del muntacárregues que es fará
dins del. recinte del mercat
amb accés directe des de
l' exterior":

Des de les files del Par-
tit Popular, Santi Rodríguez
es va interessar en els motius
de l' enderroc d' unes parades
a l' edifici del. mercat sense
I'advertiment als concessio-
naris. Bernat Valls va re-
coneixer que "la voluntat
d' agilitar al máxim el procés

Tres-cents cotxes a la nova
Fira del vehicle d'ocasió

Set expositors amb més
de 300 cotxes prendran part en
una nova edició de la Fira del
vehicle d' ocasió, que es fará el
proper cap de setmana del 2 i 3
d'octubre, a la rambla Princi-
pal. '

Aquesta nova convoca-
toria copsolida aquest esdeve-
niment r reafirma que és una
mostra que atreu molts ciuta-'
dans i crea unes bones expecta-
tives de negoci per als corces-
sionaris. .. ~;

La Fira del vehicle
d' ocasió es va comencar a fer
duran! el passat mandat muni-

L'Hora
cipal, i ja en l'última edició es
va avancar la possibilitat que
aquesta cita tingués una perio-
dicitat gairebé semestral, a cau-
sa deIs bons resultats generats o
per al sector i I'interes d'aquest ~
en fer-lo dos cops l'any. U

L'horari d' atenció al pú- ~
blic de la Fira sera de deu del '§
matí a deu de la nit, ininterrom- U
pudament.

Les set em¡:>reses locals
que hi exposaran seran Auto-
cels, Auto Garatge Vilanova,
Auto Venda Vilanova, Garatge
Fipuma, Eurocars, Novafranca
i Vigelauto. Entre tots ells, la
Fira disposará de rnés de tres-

cents "vehicles, revisats' i de
máxima garantia, que es posa-
ran a la venda amb les millors
condicions. Aquesta mostra té

el suport de Caixa Penédés i la
mútua d'assegnrances 'FlATC
i estará organitzada .per
l' Ajuntament vilanoví;
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EIs paradistes del Mermtsegueixen
L'Ajuntament de laciutat i els comerciants.assequren que, tot i les dificultats actuals, I'acord

SERGICORTIÑASROVIRA Intentant esgotar"al max/m
les vles per arribar aun

L'A}untament i un gwp consens, perittotho~ ha de. .
representant deis paradistes t.nir ciar quecallo q•• ha de
del Mercat central sequeixerr predollllnat" .és I;kiteres ge-.'
sense posar-se d'acord, Tot f, .ilerat I.alxo últlm'hl h'aquiho'
que la setrnanapassada era la: té'clar I,ho assumeíx, I hl'ha
data !ímit per signar l'extem¡iO·· qul no ..
del convEm~corresponenia la.' Valísdesitiaque lasetrnana
tercera fase de la reforma, les entranrservexi per poder
converses encara continuen. acceptarallóqueelsparadistes
Les diferencies entre les dues 'demanen. :EI¡"regidor de
partssónde caráctereconómc Prornoció Económica. del
i contractual, entre altres. consistori vilanoví adverteix
Malgrat les nombroses que s'estudiaran els
dificultats actuals, les dues problemes particulars, tot i
parts han mostrat al DIARI la que les solucions d'aquest
voluntat de posar-se d'acord tipusquecomportingreuges
ben aviat, amb altres paradistes no

Segons explica Salvi Alba, podran assumir-se.
president de l'Associació de La situació de
ComerciantsdelMercatPúblic, provisionalitat ha estat un
nosaitres és ciar que malsonpera moltsparadistes.
acabarem signant, ja que el Les elevades temperatures
que novolem és estar en suportades en els rnesos.
una situaci6 de provtsío- centrals de I'estiuiel soroll han
nalltat tota la vida. Pero estat.dues de les queíxes.rnés
signarem quan estlquern- senlid~s.. .
d'acordentotselspuntsamb Altres manifesten que han
l'Ajuntament I les aitres hagúi dellencar genere'i que,
institucions tmpttcades totpleqat, s'ha tradurt en una
(Diputaci6 i Generalitat de pérdua de clients.
catatunye). Enric Feliu, un deis

Alba, que sosté que la re- copoptetarísdelbardelrnercat,
forma del Mercat de la ciutat diu que les vendes hancaigut
era necessána.desítjaque les entre un 35 i un 40% en el
obres acabln al més aviat temps que fa que son, a la
posslble: nosaltres el que carpa provisional.
volem és vendre I la gent, Alguns paradistes lamen-
comprar. Aixl de senzill. tentamanoade sensibilitatper

El regidor de Promoció part de.l'Ajuntarnenten alquns
Económlca-Bernat Valls, va aspectes, com ara en el
assegurar ahir que cobrament de l'lmpost
l'Ajuntament és receptiu d'Activitats Económiques
davant les inquietuds (IAE). $egons el matelx Feliu,
expressades pels paradistes, la queixa es fonamentá en el
Segons Valls, hl ha un grup fet que si s'han redult els
de comerciants que en
qüestions partlculars hi
veuen uns problemes
generals que, en realltat, no
hi son. En paraules del regi-
dor, aquesta actitud de
determinats paradistes esta
complicant iviclant el procés
per aconsegulr un aeord.

Valls afirma que estem

Alguns
comerciants diuen
que les vendes han

baixat~IQAO%

PRESTIGIOSO HOTEL EN SrrG~S,
•precisa

Camareros/as. ;:

- 25 a 3) años. ' '
- Experiencia en hoteles cft 3 Y4*
- Restaurante a la Carta ¡Banquetes - 'Bar
- Se valorará c.v. (idiomas).

Interesados enviar C. V.
por fax, fftl,93_ 89499 7!J _,

'¡-rebali~'al ~~~;~,I~t~rlor. És previstque'estiguilIestel mesde desembre FEUX

Mercat p.rºlI:I~l9n.al.:¡}¡~eqiosparadisteses.q~eixeri,de les incgmoditatsque suposa, F~UX

bÉmefibis.¡, I'~s~ai¡~e:p~goci
(nombre de taules 'eri:el cas
delbar)'enJ'estadaenel mercat
provtslonat-ets ímpostos han
seguit essent els matelxosque
quan sera -a I'inié.riow,'i es

.treballava rnés. ';, =:
,. SI reduelxes5;~s"pal 1,
·taules, reduelxes,béneflcls.
És evldent. cree ; que
1"Aluntament haurla' de
compendre la sltl.ijlcloHenlr
un gest; argumenta, Ehric
Feliu.

.Enaquestsentit,Vallssosté
que l'Ajuntamentestá disposat
a estudiar casos com aquest
En parlarem I .procurarem
arribar a una soluclé justa,
afégeix.el regidor d'Esquerra
Republicana de Catalunya.

••. -Ó: . Valls -considera que

l'Ajuntamentesta posant tots
els mecanlsmes al nostre
abast per deslllurar els
paradlstes del maxlm nom-
bre de despeses Pc;lsslbles i
ler-Ies meny·s costoses,
allargant el perlode -de
ñnancement I mltlan«;¡ant
credlts tous.

L'Ajuntament, argumenta,
ha permés que el temps de'

flnan«;¡amenres 'prolongués
durant clnc-'anys, la que ha
passat ,de ,lOa: 15 anys.

Si es compleixen els
terminis previstos, les obres
haurien d'acabar el mes de
desembre-d'aquest any. En un
prínclpil'estadadels paradistes
en la-provlsionalitat havia de
serde tres mesos. pero aquest
període 's'hadupllcat, amb
totes les moíestles que aquest
tet ha suposat

Montserrat' Mareé, propie-
táriade- la parada Fruités i
Verdures Mbntse;intenta
sobreposar-se a'les dificultats
amb' optimisrne: El 'més
Importantésqü'e el client,la
nostra ra6 'de ser, no ens
deixat. Gracies,a eils hem fet
pinya i ho superem tot.

EIs. paradistes '
esmostren

cOnv~l!~tS qué,
acaf)áran signant
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•sense signar
arribara ben aviat

Obres de la tercera fase de la reforma del Mercat FELlX

Una despesa perparadista
d'entre 4 i 20 milions

SérglCortlftas necessitats de cadascun
Les despe ses que . deis, cencessien?J;is del

suposara a cada paradista' Mercat central de.ta,:ciutat. ..
I'ampliaciódelMercat cen- E;nelcasdel bªr;S\qy¡!sta
tral de Vilaneva i la Geltrú despesa 'específica' será.
oscil-laran entre els 4 i els: . moti més elevada: err la .
20 rnilionsde pessetes, El rnesuraque calposar també .Ó:

preu final dependrá del el servei de gas. par:poder
tipus concrst de parada i cuinar, a mésdeIa lltiiir ¡-
deis acabats que cada 'I'aigua corrent, ",,:' .., .

.concessionari vulgui donar . Alguns paradistes es
a cada establiment. queíxen d'alqúnes

Cadascun. deis lncornodltats derlvades-ds
paradistes del Merc.at les> obres, corn !.'ará· la
haura d'afrentar una ubícació de lsspilastres, que
des pesa que pot endetermínatscasespoden
desqlossar-se en' tres ter perdré espal. Altres -;
parts. D'unabanda, haurán. sostenen que la mida deis
de pagar una part propor- nous sostres no. és
cional deis costos del I'adequada i arranjar-ho
mercat provisional en la implicara unadespesa extra
primera i segena fase, De amblaqualno. escemptava.
la tercera se'n fa carrec De teta manera, la majorla
l'Ajuntament. deis paradistes cenvenen a

Unaaltradespesa, que assenyalar que la referma
alhora representa la més era nscessaría i que, amb
torta, és la part proporcio- les noves parades, més
nal deis costos de l'obra grans, espodran donar més
general.. Finalment, cada i mlllors serveis. ,.
cornerciant haurá fer·se la¡. Enric Feliu, un deis
parada nova. Aquesta és ceprepietaris 'del bar del
la més especíñca de les Mercat, manifesta.que el
despeses i-depsn molt de seu establiment també sera.
cada establiment. 'més gran que el d'abans,

Una vegada flnalltza- pe.ro.encanvl la,cuina sera
des' les obres ens més pelita. A sobre, em
deixaran la paret mestra cau una columna .al 'mlg
i I'arrebossat. Res jnés. que caldrir)dlssimular-Ia
Tu t'has de fer la resta, compuquem ...•,;.', '.
explica Mentserrat Mareé, Hiha qui preterelx esps-
propietaria de Fruites j rar un temps abansde valo-
VerduresMontse. Aqúesta rarsi la refermacompensara
despesa anira enfunció o no.T'hodíréd'aqiñaclne
del que es PJJguiaproñtar anys, sosté Mentserrat.
de la parada antiga j de les Mareé.'

JOROI GUINOVART
(ordenanca)

En el meu cas, m'estimo més co~prar al
Mercat central, perqus el genere saps
que és de Vilanova i la qualitat del
producte és millor.

Com a mestressa de casa, cree que
és millor comprar-al Mercat. Jo ja ho
faig per costum. Tota la-vida hi he
comprat i n'estic contenta.

M!e~timo'. més' eqmprar,al M~~cat d~
'Vilanova i la Geltrú. Un deis motius
fonamentals és que el tinc més,a'p):op~de;
casa ihi puc anar a psu. ..'".'.

~~"¡cÁRóLi~~i'é'ANO~..
.." (Prófessora'j

Prefereixo comprar.al Mercat dalaciutat.
';' 'sobretot, pel tracte, que és molt més
" casolaqu&no pasen úña gran superfície:
; 'A~é;~véu's quª'~1 ger:!eré'és)¡'ésir~sf, .

. ~~-- . -,' ",.' - - ~ .., .-
-e- :""

e.

• .,1,..

MARfA MOREJ6N .(Mestressa de casa) . .'

És millor el supermercat. El tino
més aala vera de casa. Tot i així,
¿econEl,é.quélá.q~alitat del Mercat
ésmolt bona.

~espai
A~.Cub~lI~s, 33-35. Tel. '9381520. 31. VILANOVA ILAGELTF.lÚ.

Mobil.iari
juvenil i
d'estudi

espaimoble@wirtual.es

,\>moble:. ..... J
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Assemblea
Diocesana de
Vida Creixent
a Sant Antoni
La parroquia de Sant
Antoni Abad acollira el
proper 23 d'octubre la XVI
Assemblea Diocesana de
Vida Creixent, acte que
aplaqará rnés de 200
persones de diterents
localitats de la Dióc;esi de
Barcelona.EI programa de
I'acte inclou I'assemblea,
una conterenclasobre el
Jubileu de I'any 2000 per a
la gentgran, I'eucaristia
concelebrada i un pinar de
germanor., Redacció

La Residencia
Santa Teresa
celebra el seu
patronímic
La Hesldencla Geriátrlca
Santa Teresa celebra avui
mateix la diada de la seva
patrona amb una festa als
jardins de Vilanqveta.
L'acte consistlra en un ofi-
ci religiós en, honor a San-
ta Teresa i un concert de
cant coral a carréc deis
propis residents. Dssprés
es tara un dinar de germa-
nor, un caíe-concert,
bingo i ball, Els familiars i
amics deis residents hi
estan convidats. Redacció

Ofrena floral de
l'Ajuntament a
la memoria de
Lluís Companys
L'Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú ha organitzat
avui divendres, a les 12
del migdia, una ofrena
floral en memória del
president Lluís Companys
en el 5ge aniversari del
seu afusellament.
L'acte es portara a terme
al monument al president
mártir, ubicat a la rambla
Lluís Companys cruHla
amb el passeig de Ribes
Roges. Redacció

L'Ajuntament vol que el M~:rcat;oferti
serveis sinill~ aISde,les.grans árees ' _
Uns 25 paradistesja hab signat els convenís per financar les obres
---R-E-D-A-C-C-IÓ,----·'· ,-,.' -. -. -' . -' . '- . . .' ' .-

" (équip<~e govern de',
, J'Ajuntamentde Vtlanova i la
,-Geltf~:Xóí qué~1 Mercat Muni-
'·cipa,i:¡.¡n'cop quedin enllestides

lesobreadetla seva remo-
deláció, otereixlals seusclients
uns·s.erVeiscac.I.Ífats i modeíns,
de;l'estjl¿queels ,que oterten '
'Ies.gr:ánsc supertícies com'ér-,(
dais.'" .". .', - •

Bernat V~ls, regidor de
.Promoció Econórnica, es
rnostra cencleerit quan afirma
qu~.'L~$,r,:modelaclons' que
s'estan fent als mercats, de
la.rnatélxa manera.quetes
canipanyes que s'estan fen!
d.eSl.lport alscentres:comet- >
clals tradh:~io;nals.- giréit' a
l'entorltcWeels'l114!~njsmelÍ -,
de funclonamel1l d'aquésts'
centres s'assemblln alS"de
les 9fÍllls superficies comer-
elals.

Així mateix, el regidor de-
fensa ladecisió de l'Ajuntament
d'acabar, amb una sola ac-
tuació, la remodelació del Mer-
cat. Aquest raonament
parteixde que els grups que
ara estem· governant· hem
reclamat, i 'creiem que' era
indispensable, fer primer
una diagnosi comercial i en
base d'aquesta diagnosi fer
la reforma de les pedres, I el
que hi ha és que ens vam
trobar amb la remodelació a
mlg ter, I afegeix aleshores
vam ,valorar que era més
interessant acabar-la i que
després d'aixóesfarien totes
les negociacions i tots -els
estudis per intentar comen-
trar a oterir molts més serveis
deis que s'oferten ara al Mer-
cal.

Aquestesrniliores, segpns
Valls, passarlen. entre d'altres
coses, per implantar més
serveis al Mercat, per millorar
el tema de I'aparcament i per
clarificar les zones de viabilitat.
A més, defensa una condició
que el Mercat té i que no tenen

Obres de remodelacl6 al Mercat, Han d'estar acaoades-él mes de desambre

les grans superñcles: la seva
eentralitat. Es tractad'unpunt
molt lrnportanti cal trepallar
amb la distr.!bucló domicilia-
ria, lesfaelñtats de pagam!!nt
i les campanyes promocio-
nals per potenciar I'actlvltat
del Mercat,

Peró tot aixó, segons el re-
gidorde Promoció Economica,
no sera possible sense col.la-
boració, HQ.oeixa molt ciar
quan afirma que és una feina
que s'ha de' ccrrespcnsa-
billtzar amb els ccncessto-
narls. L'Ajuntament esta
disposat a facilitar i a ea-
nalltzar, tot i que hi ha una
manca de representatlvitat, i
per alxó s'ha de canvlar la
mentalltat I que la gent
s'aboqul en aquest equlpa-
ment de la mateixa manera
que ho ha ~et l'Ajuntament.

Per la seva part, Tomas
Alvaro, portaveu del govern,
destaca ques'han slgnat ja al

voltant de 25 convenis amb
els paradistes; i.aqueeta
setmana hl -haura"noves
reunlons:,AI..desembre 'tín-
drem el Mercat reformat.

Per a Alvaro, ha estat una
.,decisló encertada: ,És'·nor-

mal que' hi· hagr probtemes

Valls demana la
, .col.laberaeié deis

paradistes per
millorar el Mercat

quan esprenen decislons (i
recorda íacreacló de la illa de
vinants), pero al ciutada 11
agrada comprar' al' Mercat i,
per tant, la gent ha de tenir
bons servels,

D'altra banda, el.grup rnu-
.nicipal de Convergencia tunto

ha J~tarribar' aicgovern de la
ciutat una .moció en que

,demana que el financ;ament
de les 'il'1versions de les-obres
de reforma delMercat recaigui
sobre els espaís.que cornpo-
sen ,les parades amb inde-
pendencia que les satisfaci
I'actual concessionari, o un de
futur en el supósit de traspas
de, l'establiment. La moció
recorda que, segons el: nou
convení. que ·s'ha lIiurat als
paradistes, .s'introdueixl'obli-
gació de liquidar-el ñnancament
de I'obra a cada paradista
abans d'un nou traspaso
Segons CiU, aixó vulneraria
I'article 27 del Reglament de
Mercats, actualment en vigen-
cia, i modifica acords anteriors
estableFts entre l'Ajuntament i
els concessionaris. Tant CiU
com el Partit Popular presen-
taran sengles preguntes sobre
aquest tema, en el plenari mu-
nicipal elel proper diiluns.
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La tercera fase de les obres
del Merc'at "es,desencalla"

• 48 del 77 paradistes han signat el conveni de la refonna

Míriam de Lomo

El conveni dé la tercera
fase de les obres del
mercat "s'ha.desenca-

11at" segons asseguren Josep
Tomas Alvaro, primer tinent
d' alcalde, i Bernat Valls, re-
gidor de Promoció Econorni-
ea de l' Ajuntament. El punt
en que discrepaven venedors i
Consistori era el fet que els
botiguers no poguessin tras-
passar els seu s establiments a
un tercer sense haver pagat el
total del cost de les obres del
mercat. Divendres passat,
pero, 48 deIs 77 paradistes que
hi ha en total ja havien signat
el conveni amb l' Ajuntament,
després d"haver arribat a un
acord.

"Portem negociant des de
fa temps", assegura Valls.
"Després d'haver acontentat
els paradistes amb aquesta re-
clamació, ja no hi ha més irn-
pediments perqué se signi el
convení".

Segons apunta el regidor,
entre els botiguers que no han
signat s'hi troben "els de fruita-
i verdura, que volen estudiar el
total del conveni i tenen els
seu s problemes particulars"
Pel quefaalaresta, Valls asse-
gura que "no tenen voluntat
de no signar. N'hi ha que estan
de vacances, i a altres els falta'
algun document per fer-ho".

Respecte el terIi:J.inide les
obres, el regidor de Promoció
Económica afirma que "están
seguint els horaris previstos,
El mercat es podrá inaugurar
per la campanya de desembre".

Per la seva part, Salvi
Alba, president de l' Associació
de Comerciants del Mercat,
sosté que "les obres segueixen

el seu ritme. No sé si s' acabaran
o no abans de Nadal, j a ho
veurem en el seu moment".

Parades transIi:J.issibles

Alba afegeix, sobre la
signatura del nou conveni, que
"ara les parades seran trans-
missibles en tot moment. El
botiguer podrá traspassar la
seva llicencia sense condicio-
nants. Abans, l' Ajuntament
posava objeccions i pegues
sóbre aixo". Pel que fa als pro-
blemes que ha provocat la re-

. forma, Alba asseguraqué"n'hi
ha", tot i que el presiilent de-
l'associació de comerciants no
vol esmentar-los "perqué vo-
lem, resoldre 'Is directament
amb 1" Ajuntament".

Aspecte renovar

La tercera fase de les
obres del mercat consisteix
en la reforma de les parades,
que presentaran un aspecte to-
tal me nt renovat. De fet,
l' estructura d' alguns establi-
-ment,sdel centre del mercatja
es pot apreciar. Altres del can-
vis que es' faran seran obres
de tipus més general, com
canvis a les oficines o al meto-
de de carrega i descarrega de
la carn.

Les dues fases anteriors
de la reforma -han suposat des
de la dotació d' aigua i electri-
citat a les, parades, o de
I'arrenjament de I'enteulatde
l' edifici finsa la reubicació de
la compactadora de brossa o la
substitució deis vitralls.

El cost total que suposa
la reforma del mercat és de 400
milions de pessetes -en un prin-

Rebutjada una mocíóde CiU
on es demanaven aluts
retroactius per a les entítats

L'Hora
El' govem municipal de

PSC-ERC-IC va rebutjar al pie
de dilluns passat una moció de
CiU en la qual es demanava que.
s'apliquessin una serie d'ajuts a
les entitats d'interes social de
Vilanova i la Geltrú i, a més a
més, amb carácter retroactiu:

Concretament, la moció
demanava que els impostos,
taxes i altres obligacions
economiques poguessin revertir-
a través d'un conveni a. les,
propies entitats. Lamoció també
reclamava "que aquests ajuts
tinguin carácter retroactip", és a
dir, que poguessin recuperar
diners corresponents a impostos
municipal s pagats durant els
darrers anys.

La regidora de Serveis
Personals, TeresaLlorens (PSC),

va, recordar que "durant els
darrers vuit anys, quan CiU· '
govemava, només una entitat va
ser declarada d'interés social,
Vestés parlen molt, pero fan
poc". Segons Teresa Llorens, la
demanda de Ciu era incoherent,
atesque "volen que fem nosaltres
ara, alló que vostés no van fer en
vuit ábys.Aquesta és una moció
desafortunada" ..

. El regidor Josep Lluís
Vidal (CiU), pero, va respondre
que l' objec'lju de la moció era
"que qualsevol pagament d'una
entitat pugui ser subvencionat,
fins i tot les contribucions
especials, Volem que s'ampliúí
les possibilitatsque hiha ara per
ajudar la societat civil".
Finalment, lamoció va ser reti-
rada per CiU perque sigui
debatuda més a fons.

cipi era de 235 milions-, que es
podran pagar en més de deu
anys. 'Un deIs principals pro-

'blemes ha estat entre els ma-
teixos venedors, j a que a)guns
apostaven per fer grans inver-
sions i d' altres per fer-ne de
més reduídes. EIs comerciants
també van acusar l' Ajuntament
de no difondre les mateixes in-
formacions a tots. >

Altres dels conflictes van ,.
. venir pel (et de no saber quants

diners havien d'aportar els ve-
nedors un cop ja havia co-
menear la segona fase de la
reforma, aquest setembre.
Mentrestant, els botiguers se-
gueixen instal.lats a la carpa
del mercat des delpassat mes
de febrer. ~

~a
Imatge de I'illadel peix del mercat, abans de la reforma déI'edifici

/
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.L'equip de govem-din que'
50 paradistes ja han ,si~at
el convenídel Mercat '

R~~:;, ,:~~rsosapáte~t~~f,~
d'aIT~~'coridiéionatde:~;.~..
l'intenor:deIMercat

Redaccló
L'equip de govern munici-

pal ha assegurat que uns .50
paradistes del Mercat Públic ja
han signat el conveni per fer
afrontar el ñnancament de la
reforma. El primer tinent d'al-
calde i portaveu del govern,
Josep- Tomas Álvaro, ha expli-
cal que les negociacions ja
estan molt avancades i I'únic
que queden són serrells molt
petits. Alvaro mostra la seva
salisfacció per com s'esta re-
solenl el problema, tol i que
admet que algun paradista
concret pugui no estar d'acord
amb la solució finalment adop-
tada.

Des que I'equip de govern
va decidir completar la refor-
ma lolalment, el Consistori s'ha
reunil diverses vegades amb
tots els paradistes. Les nego-
ciacions s'han efectual amb
molta discreció. Segons Álva-
ro, l'Ajunlamenl encara té la
possibilitat d'oblenir una nova
subvenció de la Dipulació per
a la reforma, tot i que aixó no
esta confirmat.

Com es recordara, els con-
venis que signen els paradis-
tes amb l'Ajunlament servei-
xen Par adherir-se al paga-
ment ajornat de I¡¡,quota urba-
níslicaquepertocaacadacon-
cessionarí, segons els seus
metreslineals de tacana, El fet
que alguns paradistes ja ha-
gu~ssih refcirm¡¡,tJes seves
paradas en laprirneratase de
la reforma, com ara les de 'l'illa
del peix,i (;tue d'attres hagin fel
diferenls remodélactons de la
parada durant els últlrns 'anys
han complicat molt les negoci-
acions. Finalmenl, l'Ajunta-
menl ha acceptat que la remo-
detacló-ñstca-de tes parades
es red~ei~¡" aImíni,m'" especial-
ment pel q\Je:f<l·a.I,és-situades
a les.parets laterals d~ I'edifici,
que són lesqus es troben.en
millor estat.Etque.sl que sera

.' -. ;:':'::.' ~ <-:;.. Jii.

'.
L'eqúip de. gp\te[Q ,my¡ji~ .

cipal ha rooooegut ladespa-
rició de tresapareíls d'alre
condicionar. de I'interior .del
Mercal Públic,.segons la res-
posta a una pregunta .efec-
luada pel pp. al pie munici-
pal. Els populars assequra-
ven en la seva preguota que
havien desaparaqut Ires
aparells d'aire condicionat
privals de parades, j es pre-
guntava si aquesls eren els
objectes sentimentals que
I'equip de govern deia que
s'havien fet malbé en
I'enderroc de les parades.

Segons la Regidoria de
Promoció Económica, la

reformat completamenl és el
sector de la fruila, les parad es .
del qual no havien estal reto-
cades des de lainauguració
del Mercat, a principi deis anys
40.

D'altra banda, la moció de
CiU en qué demanava que la
Iransmissió deles parades no
suposés per al paradista ha-
ver de pagar dé ,cop teta la.,
retorma.va ser' rsbutiada per, '
l'equip de govern. ti regidor'
de Promoció Econbmica, Ber-
nat Valls, va desqualíñcar la
moció explican!' que eJ que
especifica el conveni es que,
en cas de traspás de la para-
da, el nou concessionari no
podrá adherir-se al ñnanca-
ment adherit. L'equip de go- . ~
vern no considera que aquest Obres del Mercat. L;¡ r-!lfarma va per bon camí; sElgons í'eq~i¡)de'gavern
fet vulneri el, Reglamenl de
Mercats, com afirmava CiU. A
més, Valls va .recordar que
aquest punt ha estal acceplal
per la junta de concessionarla
del Mercat.

La regidora de CiU Marta
Llorens va mantenir una agra
discussió sobre aquest punt
amb Bernat Va lis en el pie de
dilluns passat. l.lorens va criti-
car que aquesía modificació
en els convenísno fos comuni-
cada al seu grup ..Valls va con-
siderar que aquest punl s'ha-
via de negociar amb els para-
distes, i no amo'roposlcló, i va
assegurar que'tinc prou edu-
cacló, lerec.que hohe de-
mostrat: . • ,

La discussió va,' provocar
un malentés entre la:regidora
de CiU il'el·portav.eu d'ERC,
Josep-Tomás Alvaro. Mentre
Bernal Valls intervenia, Álvaro
va fer un comentari irbnic en
veu balxa 'sobre I'origen de .
casa bon
de partid;"
atribuir:;;!!'
dre: do, ,rarda _~
L'anecdotasno+va passar~·;:1
d'aquí. \.: ~, e: ' " ~ "''"''''.''

:-,.",-,

.desaparició la van fer.gent
que podem quanñcar de
professional, que conelxla
;que I com ho tela, •.

-A més, l'equip de;govern .
assequra que la sostrac-
ció es va produir per algu-
na persona que té accés
al MercS) fora de I'horari
laboral, en I'adequació de
les parades remodelades
de cada concessionari.
Per evitar, que aquesta si~I
tuació es reprodüeíxí, s'ha
establert un servei de vi-
gilancia i no s'autorltzará
cap industrial a entrar en
hores consideradescom
a no laborals.

l[OL fsit~Hlim'en'tsu.un
, DltH qu~~:USuaqi bé
~HOH'R:~iq~~::U-StrillUinqui

level GJ'up'de1 Mldl
--:'M .• ,": ;:t~"''--~';-:~v..~ ~.•

11",-"1'':i~'C' .: '
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La tercera fase de les obres
del Mercat "es' desencalla"

• 48 del 77 parodistes han signot el conveni de la reforma

Míriam de Lomo

El conveni de la tercera
fase de les obres del
mercat "sha.desenca-

llat" se~ons asseguren Josep
Tomas Alvaro, primer tinent
d'alealde, i Bernat Valls, re-
gidor de Promoció Económi-
ca de l' Ajuntament. El .puut
en que discrepaven venedors i
Consistori era el fet que els
botiguers no poguessin tras-
passar els seus establiments a
un tercer sense haverpagat el
total del cost de les obres del
mercat. Divendres passat,
pero, 48 deIs 77 paradistes que
hÍ ha en total ja havien signat
el conveni amb l' Ajuntament,
després d' haver arribat a un'
acord.

"Portem negociant des de
fa temps", as segura Valls.
"Després d' haver acontentat
els paradistes amb aquesta re-
clamació, ja no hi ha més im-
pediments perqué se signi el
conveni",

Segons apunta el regidor,
entre els botiguers que no han
signat s'hi troben "els de fruita
i verdura, que volen estudiar el
total del conveni i tenen els
seu s problemes particulars"
Pel que fa a la resta, Valls asse-
gura que "no tenen voluntat
de no signar. N'hi ha que estan
de vacances, i a.altres els falta
algun document per fer-ho".

Respecte el termini de les
. obres, el regidor de Promoció

Económica afirma que "están
seguint els horaris previstos.
El mercat es podrá inaugurar
per la campanya de desembre".

Per la seva part, Salvi
Alba, president de l' Associació
de Comerciants del Mercat,
sosté que "les obres segueixen

el seu ritme. No sé si s' acabaran
o no abans de. Nadal, ja ho
veurem en el seu moment".

Parades transmissibles

Alba afegeix, sobre la
signatura del nou conveni, que
"ara les parades seran trans-
missibles en tot moment. El
botiguer podrá traspassar la
seva Ilicencia sense condicio-
nants. Abans, l' Ajuntament
posava objeccions i pegues

. sobre aixo", Pel que fa als pro-
blemes que ha provocat la re-
forma, Alba assegura que "n'hi
ha", tot i que el president de
l' associació de comerciants no
vol esrnentar-los "perqué vo-
lem resoldre 'Is directament
amb l' Ajuntament". .

Aspecte renovat

La tercera fase de les
obres del mercat consisteix
en la reforma de les parades,
que presentaran un aspecte to-
·talment renovat. De fet,
l'estructura dalguns establi-
ments del centre del mercatja
es pnt apreciar. Altres del can-

o vis que es faran seran obres
de tipus més general, com
canvis a les oficines o al meto-
de de cárrega i descárrega de
lacarn.

Les dues fases anteriors
de la reforma han suposat des
de la dotació d'aigua i electri-
citat a les parades, o de

.l'arrenjament de l'enteulat de
l' edifici fins a la reubicació de
la compactadora de brossa o la
substitució deis vitralls.

El cost total que suposa
la reforma del mercat és de 400
milions de pessetes -en un prin-

Rebutjada una moció de CiU
on es demanaven ajuts
retroactius per a les entitats

El govem municipal de
PSC-ERC-IC va rebutjar al pIe
de dilluns passat una moció de
CiU en la qual es dernanava que
s'apliquessin una serie d'ajuts a
les entitats d'Interes social de
Vilanova i la Geltni i, a més/'a
més, amb carácter retroactiu,

Concretament, la moció
demanava .que els impostos,
taxes i altres obligacions
economiques poguessin revertir
a través d'un conveni a les
propies entitats. La moció també
reclamava "que aquests ajuts
tinguin carácter retroactiu", és a.
dir, que poguessin recuperar
diners corresponents a impostos
municipals pagats durant els
darrers anys.

La regidora de Serveis
. Personals, TeresaLlorens (pSC),

l'Hora .va recordar que "durant els
darrers vuit anys, quan CiU
govemava, només una entitat va
ser declarada d'mteres social.
Vostés parlen molt, pero fan
poe". Segons Teresa Llorens.Ia
demanda de Ciu era incoherent,
atesque "volenque femnosaltres
ara, alló que vostés no van fer en
vuit anys. Aquesta és una moció
desafortunada" .

El regidor Josep Lluís
Vidal (CiU), pero, va respondre
que l' objectiu de la moeió era
"que qualsevol pagament d'una
entitat pngli ser subvencionat,
fins i tot les contribucions
especials. Volem que s'amplñn
les possibilitats que hi ha ara P5r
ajudar la socierat civil'.
Finalment, la moeió va ser reti-
rada per Ciu perqué sigui
debatuda més a fons.

cipi era de 235 milions-, que es
podran pagar en més de deu
anys. Un deis principal s pro-

.blemes ha estat entre els ma-
teixosvenedors, ja que alguns
aposta ven per fer grans inver-
sions i d'altres per fer-ne de
més reduídes. Els comerciants
també van acusar l' Ajuntament
de no difondre les mateixes in-
formacions a tots.

Altres delsconflictes van
venir pel fet de no saber quants
diners havien d'aportar els ve-
nedors, un cop ja havia co-
menear la segona fase de la
reforma, aquest seternbre.
Mentrestant, els botiguers se-
gueixen instal.lats a la carpa
del mercat .des del passat mes

. de febrero Imatge de I'illa del peixdel mercat, abans de la reforma de l'edíñcí
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Nous horaris
d'hivem per al
Mercat central
i el Mercat
de Mar

Redaccló
El Mercat provisional

situat a la Carpa ha
cornencat els nous horaris
d'hivern. De dilluns a
divendres estará obert de
les vuit del matí i fins a les
dues del migdia, i el dimarts
i divendres a la tarda estará
obert de cinc de la tarda a
les vuit del.vespre.

Els caps de setmana, el
Mercat Central estará ob.ert
des de les set del matí i fins
a les dues del miqdla.

D'altra banda, I'horari
d'hivern del Mercat de mar
va cornencar el 13 de
setembre passat. Els nous
horarissón els dilluns al matí
de les vuit a les dos quarts
de dues, i dissabte al matí
des de les vuit i fins a les
dues. En canvi, de dimarts a
divendres, el Mercat de Mar
obrirá les portes a les vuit
del matí i fins a dos quarts
de dues, i totes les tardes a
partir de les cinc i fins a les
vuit.

S'inicia el procés
electoral de la
Confraria de
Pescadors de
VIlanova

Redaccló
La Generalitat ha donat

el tret de sortida psrque les
confraries de pescadors
escullin els nous órqans de
govern i el seu corresponent
precés .electoral. Les
eleccions han de-cornencar
abans del15 de desembre i
s'han d'elegir els membres
de la Junta general i els de'
la Junta Rectora. El patró
major Pau Pon s jaha
manifestat la voluntat de no
presentar-se a la·reelecció.
Aquest fet provoca que
quedi oberta la presentació
de candidatures perque un
altre ocupi el cárrec,

Uns 20 paradistes encara no han
signat el conveni de reforma del Mercat

. .
Els despreniments de la tacana han estat. a causa de la pluja i el vent

BERNAT DELTELL i MILÁ

El regidor de Promoció
Económica de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, Bernat
Valls, ha assegurat que enca-
ra queden 20 paradistes per
signar els convenis per financar
les obres de reformadel Mercat
Central. Valls ha especificat
que els'20 paradistes que en-
cara no han signat el conveni
no ho han fet per motlus
dlferents. Hi ha gent que Ii
falta 'algun cert tipus de
documentació, que esta n
trárnlts de resoldre alguns
problemes amb les seves
parades i per moltes i altres
raons. Aixo no vol dir que
després no signinel conveni;
només dlc que encara falten
20 paradistes per signar.

D'altra banda, les .pluges i
el vent de dimecres passat van
provocar despreniments de
I'arrebossat de la tacana del
Mercat. Segons el regidor
Bernat Valls, aquest fet es va
produir a causa de les intenses
pluges que hi ha hagut aquests
darrers dies i, especialment,
les del dimecres 20 d'octubre
passat. Un total de dos metres
quadrats es van desprendre
de la tacana, tot i que en cap
moment es va haver de lamen-
tardesgraciespersonals. Valls
explica- que de moment s'ha
tirat a terraJa part més perillosa
i ja s'hanjnlclat lesobres de
la tacana. Tamoé diu que
ningú, sabia I'estat .en que .es
trobavala fagang' i ningú ens
n'havia informat. Els
despreniments que s'han
produit a la tacana obligaran a'
arreqlar-Ia, tot i queaquest fet
no provocara un augment del
pressupost-perqué [a hi ha un
partida dedicada a imprevis- .
tos, ,_ ,_

Un deis altres temes, és
I'estudi de viabilitat del Mercat
de Vilanova iquirrha de ser el
model que ha de seguir.
SegonsVal!s;.uncop solucio-

La fagana del Merca!. Ja han comengat les obres de reniodelaci6

•nada la reforma física, cal fer
un estudi que determini quina
és la viabilitat económica de
!,equipament, els serveis que

.cat anar complementant i,
també, la relació que ha.de
mantenir amb el seu entorno
Un equipament d'aquestes
caracterlstlques, di u, ha de
poder competir d'una forma
ef.icleilt amb les .. grans
superficies I alxó.només es
pot Jer dotant-los de la

.pos.sibilltat denous servels,
com ara paqaments een-
tralitzats, jacltltat ._de
pagaments amb targetes, el
treball per cemencar a-dis-

'~cuti.r els horaris. Valls vol
-deixar ciar que la reforma del
Mercat no finalitzará un cop
s'hagin acabat les obres" slnó
que- cal anar rnés- enlla i
proposar una reforma. global
que serveixi per poder compe-
tiri oferir més serveis. 1;1 que
pr~~osem amb la refor~a del

VaUs diu que es
vol que hi hagi un

també un canvi
de.mentalitat

'"Mercat és també un canvl de
m~ritálltát,tant deis vene-
dC?'rª"fQ!TI",pe.rP.8!t deis
compradors. 'Ha de ser un

·c motor-de -consoñdaclél-de
retcrcament interior .de ..Iacíutat '.-. ,.

El - regidor també tia
assaqurat que I'estudi de
viabilltat del Mercat, que es
1?0,rta'á'terJ!le ambel suportde .
l'ernprssa ..Mercasa, continua
endavant. Aquest és el motiu
pel qual Bernat Valls vaanar a
Madrid .ara . fa un: mes.
Nosaltres hem demanat un
estudl que ens marqul unes

Féux

pautes, com també hem
demanat la coHaboració de
la Generalltatde Catalunya i
la Dlputació· de Barcelona,
Qualsevol aportacíéper al
nostre Mercat sempre sera
bona i benrebuda, Aíxó no
obstant, Berna! Valls no ha
volgut concretar-el cost que
suposaun estudi d'aquestes
caracterlsttques.

Finalment, .el regidor"de
Dinamització 'Eco no mica es-
pecifica quefesobres s'han de
finalitzar en cer'menor terrips
possible iespera que per Nadal
bona part de "les parades ja
puguin estarinstaHades en el
Mercat centrak Els entrebancs
que s'han produrt darrerament
per rdlverses causes no
obstacuützenejprocés de re-
forma del Mercat. El que no
acabara, dlu Valls, és la
relacló del Mercat amb el seu
entorn, untema'que cal es-
tudiar a fons.



4 26 de novembre de 1999 DIARI DE VILANOV5.! ~

EIs paradistes rebutgen que el Mercat
es reobri de manera predpítada
Veuen "molt difícil, par no dir irnposslble" traslladar-s'hi abans de les festes de Nadal

GUILLEM MERCADER

Els paradlstes del Mercat
Públic no veuen gens ciar que
I'equipament es 'pugui reobrir
abans de Nadal. El president
de l'Associaci6 de Cómerciants
Concessíonarts, SalliiAlba; ha '
assegurat que no e~t~n~dispo,
sats a retornar al Mer,cat de
manera preclpltadil~ El repre- ,
sentant deis comerolants as-

'segura que velem 'molt difi-
cil, per no dlr Impossible,
que es pugul reobrlr abans
de Nadal.

La data del 18 de gener
seria moltmés benvlsta-pels
paradistes, que creueri que la
reobertura en un mes tradicio-
naírnent baix en vendes, com
és el gener; significaria un in-
centiu per als clients, En canvi,
la campanya de Nadal ja ésa
sobre i els comerciants saben
que qui més qui menys té as-
segurades les seves vendes
en aquesta epoca.dé I'any.

A tot alxó cal afegir que les
obres de reforma del Mercat
no estaran totalment finalitza-
des abans de Nadal. A moltes
parades es treballa a marxes
forcadss, pero d'altres comer-
ciants encara no han iniciat les
obres als seus punts de ven-
da. Aixo fa difícil que el Mercat
estigui a punt abans de les
festes nadalenques.

D'altra banda, un total
d'onze paradistes, gairebétots
ells de fruita i verdura, encara
no han signatamb l'Ajuntament
els convenis per al financa-
ment ajornat de les quotes de
la reforma. El Consistori ha'
advertit aquests paradistes,
que exigeixen un major con-
trol en la venda de verdura a
I'exterior del Mercat, que els ,
girara els corresponents rebuts
sense pagamentfraccionat. En
cas extrem, l'Ajuntament po-
dria rescatar aquestes conces-

Treballs al Mercat, aquest dlmecres. Es treballa de valent per reformar les parades a temps FELlX

sions per incompliment de la
normativa urbanística.

A banda deis tancaments i
la tacana, al Mercat encara
falten altres actuacions, com
s6n I'acabament de I'ascensor
j la col-locacié de la compacta-
dora d'escombraries i la rná-
quina empaquetadora.

L'Ajuntament garanteix que l'obra,
excepte la facana, s'acabara el dia 8

gat mOltlsslm, explica Fuen-
tes. Els tancaments es co-
menearan a col-locar a princi-
pis de la setmana que ve i
s'lniclara per la facanads Fran-
cese Macla,

L'arquitecta ha explicat que
fa dles que s'ha donat entra-
da a tots els paradlstes per-
qué portin a terme les obres a
les 'seves parades, Fuentes
assegura que alguns estan
endarrerits i que fins i tot n'hi
ha que encara no han contrae-

tat els índustrlals o construc-
torso

La responsable técnica de
les obres admet que el recobri-
ment i repintat de la tacana no
podrá estar enllestit per abans
de Nadal, pero assegura que
es pot treballar sense interferir
en I'activitat del Mercat. El
mateix passa amb les noves
oficinesdel Mercati de I'OMIC,
que encara no han estat refor-
madas i que no es podran aca-
bara temps.

G.M.
L'arquitecta municipal Ana-

bel Fuentes, responsable de
I'obra del Mercat, ha assegu-
rat que sera just, pero I'obra
del Mercats'aeabara pel pont
de la Purisslma. Potser
s'haurá de treballar molt ac-
celeradamentelsúltimsdles,
ha admés. El retard en
I'arribada deis tancaments del
Mercat han endarrerit els tre-
balls. El material, d'un alumini
especial de color gris, ha trl-

Una desena
de paradistes de
fruita encara no

han signat
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El gener, data
límit per aprovar
el pressupost
municipal
El pressuposl municipal
del 2000 s'aprovará a final,
de desembre o a piincipi
de gener, segóns ha
assegurat el portaveu del
govern local, Jossp-
Tomas Alvaro. Els .
regidors de 'l'oposlció ,

. podrien rebre els prírners
esborranyspressupostarts
abans d'acabar aquest,
mes i s'iniciarienles ' .
neqociaclonsa priricipLde
desernbre. Redsccíá ' .,

V~sdiu,que
s'actuarácontra
.les irregularitats a
.les obres delgas
El regidor d'Urbanisme,
Jordí Valls, ha reiterat la
voluntat de I'equip de
govern d'evitar els '
problernesorlqlnats per
les obres de -substüucló de
les canonades del gas.
vauscreu que si cal, s'ha
.detrebaUar a lesilits o
-els caps desetmana per
tal de reduir els talls de
tránsit al mínimo El regidor
va anunciar.que es

_ repararan els danys
d'aquestes obres al carrer
Teatre. Redacci6· ;',

; L'Ajootament es
persona en el cas
deis' dosaators
dé'pilÍiades'
L'Ajuntament ha decidit

, ,personar-se en-les
.actuacions judicials que se
segueixen contra els dos

'presumptes autors de
múltiples píntades-que
van ser descoberts per la

, Policia Locál. Els joves,
deis quaís. unsiqnava les
seves pintades amb el
'nom.$tim, van ser

, sorpresos fent pintades a
VilanovaPort. Bedacci6

'. "

L'Ajuntamentreitera que el Mercat
.estará acabat abans de Nadal
L'equip de govern tem que els paradistes no es traslladin .a temps

GUILLEM MERCADER

L'equipde govern de l'Ajun-
lamen! hatornat a assegurar
que la reforma del Mercat
Públic estará acabada el 12
de desembre i que, per tant,
els paradistes s'hi podran
instaHar abans de NadaL El
portaveu deL govern local,
Josep-Tornas Alvaro, vaas-
segurar aquest dimarts que
els terminis de I'obra s'es-
tan acompñnt, " . ' '

No obstant aixo,yequip de .
govern va acceptar la posslbi-

" litat que l'obertura del Mercat
, es retardr si els paradístes'

;'0 es posen a trebaUar. Se-
gó,ns Alvaro, ja hiha paradis-
tes que poden eoméncar a
portar a terme el trasUat en

, aquests moments. Josep-
Tomas Alvaro va explicar que
el Mercats'obriraencaraque
faltin tres o quatre paradis-
tes per trasltadar-se. '

El primer tinent d'alcalde
va explicar també que només
hi ha 11 paradistes que enca-
ra no han signat el conveni de
finam;:ament per Ier afrontar
les obres de reforma. El regi-
dor va advertir que, en cas
que algun concesslonart es
negui a acollir-se al paqament
fraccionat establert per l'Ajun-
tarnent (a través-d'un crédit),

, s'aplicaran les contribuclons
especials que, prevsu la nor-
mativa:

El primertinent: d'alcalde
va explicar que l'ernpresa ad-
judicatária de la .ratorma.
Obres Quintana, ha lncremen-
tat el rltrne delstreballsper tal

. de complir els termlnls previs-
tos. AixT, en éls últims dies
s'ha pogut veure com es tre-
baila en hores nocturnes i tam-
bé dissabtes i dies fesfius.
Com es recordara, I'actual
equip de govern vil decidir
acabar totalmeiit la retorrna i

.rebutlarl'actuacló per fases,

tal com preveia l'anterior go- Obres del,,Mercat Públlc,'aquesta setmana . .E,streballa a,mb lIum artificial F~UX
vern municipal.
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L'obertura del Mercat
podria endarrerir-se fins
després.d'Any Nou

• L'Ajuntament negocia diverses dates amb els venedors

l/Horo

L'obertura del Mercat
municipal, que ha estat
sotmés durant els da-

rrers mesos a unes intenses obres
de reforma, podria endarrerir-se
fins passat Any Nou. A l'hora de
tancar aquesta edició -ahir dijo-
us a la tarda- l' equip de govem
municipal va informar que enca-
ra s' estaven negociant els termi-
nis d' obertura del recinte amb
els concessionaris de les para-
des.

Des del mes de febrer pas-
sat, el Mercat va quedar instal-lat
en una carpa provisional a la
playa del costal. Un cop han fina-
litzat les obres generals de con-
dicionament de l' edifici (reno-
vació deIs sistemes d'aigua i
Ilum, canvi del paviment i del
sostre, reforma de l' illa del peix,
ampliació de les parades, etcéte-
ra) ha arribat l'hora de fer el
trasllat. Préviament, pero, els
concessionaris han hagut de re-
formar les seves parades i en
aquesta tasca encara s'hi troben
alguns d'ells.

Segons va informar per
escrit el govem municipal al pIe
de dilluns passat, en resposta a
una pregunta del PP, la data
d' obertura encara no estava fixa-
da. "Hem d' escoltar el que la
majoria de concessionaris consi-
deri adient. Cal no oblidar que el
fet d'iniciar les vendes de Nadal
al mercat remodelat és o era una
voluntat deIs concessionaris; si
aixó continua essent així, el dia
20 de desembre es podria obrir al

El govern desmenteix que
el pressupost tingui errors

l'Hora
L'equip de govem muni-

cipal ha desmentit que els esbo-
rranys deis pressupostos munici-
pals pér al 2000 als quals I!an
tingut accés els partits de
l' oposició continguin errors (ve-
geu la pagina 21), -

Segons ha explicat la regi-
dorad'Hisenda, Mari Pau Núñez,
"en la comissió informativa del
10de desembre es va fer entregar
a tots els grups d' una relació
detallada de les quantitats de les
diferents regidories dins les arees
corresponents, així com la defi-

. nitiva relació deIs ingressos i les
despeses. A més, es va lIiuraruna

. relació de distribució de les dife-
rents partides de les regidories
(...) i es van explicar i contestar
les preguntes fetes pels grups de
l' oposició". •

La regidora ha afegit: "És
cert que exístia una errada de
transcripció en una partida de la
regidoria de Comunicació i Re-
lacions Ciutadanes que va ser
solucionada en el mateix mo-

ment. D' altra banda, es va trobar
una partida duplicada a la Regi-
doria de Seguretat Ciutadana,
qüestió que també va ser corre-
gidaen el si dela Comissió Infor-
mativa, amb la qual cosa els
grups de l' oposició van sortir de
la reunió amb totes les dades
correctes", remarca la regidora
d'Hisenda.

Segons han avancat fonts
municipals, el pressupost d'in-
versions per al 2000 sera d'uns
milmilions de pessetes. "Es trae-
ta d'un salt qualitatiu, per dotar
Vilanova i la Geltrú d' equipa-
ment ", explica el regidor d' Ac-
ció Territoral,Jordi Valls. El pres-
supost ordin,. superara els 5.000
milions de pessetes, xifra que
representa un incrernent del 14%
respecte al darrer exercici. El ,
govem municipal informa quet
en les properes reuninns "espe-
rem que l' oposició ens faci les
propostes que cregui convenients
per portar-les a discussió". Di-
lluns que ve, se celebrara el pIe
deIs turrons, el darrer de l'any.
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La direcció deis supermercats
Dia diu que negocia el conveni

l'Horo
La cadena de super-mer-

cats Dia, que té set establiments
a la comarca del Garraf (tres
d' ells a Vilanova i la Geltrú)
ha manifestat que manté "un
procés de. diáleg obert" amb
e1s responsables sindical s per
negociar les condicionals la-
borals de l' empresa. Com es
recordara, la setmanapassada
el sindicat CCOO va convocar

una vaga als centres Dia de
Catalunya, tot denunciant que
les condicions laboral s en
aquests supermercats "freguen
l' explotació". Segons ha expli-
cat a L'HORA un portaveu
d' aquesta empresa, el seguí-
ment de la vaga a Catalunya va
ser del 10,8%. El mateix porta-
veu ha recordat que l'actual
conveni de supermercats estará
en vigor tot l' any 2000.

Ingressa a I'hospital el cap
de la secció de Gastronomia

dat a Bellvitge on, a l'hora de
tancar aquesta edició, continua-
va sent ates a la Unitat de Cures
Intensives. A causa d'aquesta
afecció, de la qual tots els treba-
lladors d' ambdós periódics es-
perem que es recuperi Iavora-
blement ben aviat, aquesta
setmana no surt publicada la
popular secció que confecciona
Joan Ortiz.Un aspecte de les obres de reforma del Mercat Municipal

públic, en cas que no els semblés ••••••••••
oportú, l' obertura es podria pro-
duir o bé el dia 3 de gener, o bé el
dia 10 de gener", explicava el
govem municipal en la seva res-
posta.

"En tot cas, si s' opta per
aquestes dates sera perqué així
ho hauran manifestat una majo-
ria qualificada deIs concessiona-
ris, especialment aquells que han
acruat amb la necessária previ-
sió", assenyalava la nota del go-'
vem municipal.

El primer tinent d'alcalde,
Tomas Alvaro (ERC), ha remar-
cat que quan el Mercatremodelat
obri les seves portes "aquest sera
un equipament fort i potent, ten-
int en compte que es partia d'un
projecte inicial pIe de dubtes",
referint -se a la gestió de l' anterior
govem de CiU. "El Mercat ara
tindra futur i els venedors s'hi
podran guanyar la vida", con-
clou.

1,····......... : ,'..:________________ A ~-- ••
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l'Horo
Joan Ortiz, cap de la sec-

ció de Gastronomia deIs setma-
naris El 3 de Vuit i L'HORA
DEL GARRAF, va patir la ma-
tinada de diumenge a dilluns un
accident vascular cerebral, afee-
ció popularment coneguda per
embolia, que va obligar-lo a in-
gressar a l' hospital dé I' Alt
Penedés.per després ser traslla-
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Vilanova •
I la Geltrú l'Hora del Garraf, 24 de desembre de 1999

El Mercat obrlrá finalment el 10 de.geher
per voluntat deis mateixos venedors
• Lesparades que no estiguin acabades en aquesta data hauran d' enllestir-Ies fora de I'horari públic

Anaclaudia Rodríguez

El mercat municipal no
va poder obrir les se-
ves portes el passat di-

Iluns.rdia 20, tal i com estava
previst, sinó que ho fara el
proper 10 de gener. Aquest
canvi de data ve donat, segons
va explicar el regidor de Ser-
veis Viaris, Joan Benet, per la
voluntat deis propis comer-
ciants: "vam voler saber les
opinions deis paradistes, i per
aíxo els vam passar una en-
questa. El resultat va ser que la
majoria d'ells preferien pos-
tergar la data d'obertura", va
dir Benet,

El regidor va voler deixar
ciar que "si no s' obre el mer-
cat per aquestes dates no és
perque des de l' Ajuntament no
hagi estat possible".

Tipus d'obres

En aquest sentit, Benet
va diferenciar dos tipus
d'obres: les generals (que fan
referencia a la construcció de
tota la nau i els seus equipa-
ments), responsabilitat de
l' Ajuntament, i les obres de
cada parada, de les quals s'ha
de fer cárrec cada propietari
de cadascuna.

"Ha faltat un petit esforc
per part deis paradistes, per tal
de tenir-ho tot a punt per a; 20
de desernbre", va comentar el
regidor, qui demana que els
paradistes tinguin "visió de
futur" per ineloure altres ser-
veis al mercat, com ara espais
per a infants, 'caixers i, sobre-
tot, "uns horaris més amplis
que responguin a les deman-
des deis ciutadans".

A hores d'ara, pel que fa
a les obres generals, falten per
posar les portes del mercat,
"L' Ajuntament s'ha enderrerit
només quatre die s de les dates
previste s, ates que també ho
va fer l' empresa encarregada

de posar els finestrals. També
pels imprevistos de la facana,
que ha calgut repicar", diu Be-
nel.

1 pel que fa les obres de
cada parada, moltes d'elles es-
tan posades a punt, encara que
al voltant de cinc parades no
han comencat les obres.

"Moltes de les parades
que no estan en condicions
creiem que no han fet l' esforc
perqué es mostraven reticents
a aquesta reforma o perque no
creien que les obres, responsa-
bilitat de l' Ajuntament, esta-
rien a punt per a la data previs-
ta", va continuar Benet,

Segons el regidor, la in-
tenció d' obrir el mercat el mes

..de desembre era aprofitar la
campanya de Nadal per impul-
sar la venda. "A ningú de li
escapa que el gener és la pitjor
epoca de vendes, pero nosal-'
tres respectem la decisió del
paradistes", va dir Benet, qui
va afirmar que les parades que
no estiguin enllestides per a la
data donada d'obertura, ellO
de gener, "haura de continuar
les obres fora dels horaris
d'atenció al público 1 aíxo per
moltes raons, entre d'altres per
motius sanitaris".

El pressupost total per re-
formar el mercat ha vingut de
la Diputació de Barcelona, amb
70 milions de pessetes, pel
Departament d'Indústria i Co-
merc de la Generalitat, amb 30

. inilions de pessetes, iper

. l'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, amb 50 milions de pes-
setes .

El cost de la nova
instaHas.¡ió més el lloguer de
la carpa ~xterior ha estat d'un'
total de 236.milions de pesse-
teso Quant allloguer de la car-
pa provisional, el mes de des-
embre, l' Ajuntament no havia
de pagar-lo. Ara vol parlar amb
l' empresa encarregada per tal
de no haver de pagar pels deu
dies de gener afegits.

Aspecte de les obres de remodelació del Mercat Municipal

11
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El conseUer Subirit, convidat a la '
inauguració del Mercat remodelat

Úlllms retees del Mercal públlc. Obre les portes aquesl dimarts

, ' , .',Ii., Íleltell
El regidor. de" Prornoció

Económica, Bsrnat Valls, ha
assequrat que el Mer§~t' p'ú-
blic de Vilanova inaugurara les
noves instal.lacions oficialment
divendres vinent 21 de gener
amb la presencia del cOnseller
d'lndústria, Comen; i Turisme,
Antoni Subirá, de I'alcalde de
Vilanova, Sixte Moral, i el re-
presentant de la Diputació de "
Barcelona, Jordi Laboría, di-
putat de cooperació.

Tot i que I'estrena oficial
del remodelat Mercat Públic
sera el proper 21 de gener a
les cinc de la tarda, dies abans
(concretamenl el18 de gener)
els paradistes ja vendran els
seus producles als clienls des
del rnateix Mercat. Tal i com ha
assegurat el regidor de Pro,
moció, Bernat Valls, els para-
distes tenen tres dies per fer el
trasllat a les noves instal.Ja-
cions. Aixl, explica, els dles
15, 16 J 17 es tará el trasllat,
i el18 ja hi haurá plena actl-
vitat al Mereat. Tot i així, hi ha

un tema crítlc i és el del trasllat,
que s'ha de Ieramb molta ce-
leritat, ja qúe els responsables
de la Carpa on ara hi ha ubicat
provisionalmerit el MercatPú:
blic necessiten les instal.la-cio-
ns per portar-les a un altre lloc.
Per aquest motlu, diu Valls,
reeóinanem a tóthom que
s'afanyl en el trasllat de to-
tes les seves pertinenees en
aquests tres dles que fenen
per poder fer el trasllat.

.Bernat Valls també ha in-
forrnat que s'ha creat la figura
d'Accions de Promoció del
Mercat, que anirá a carrec de
Marta Montserrat, iJosep Bas-
sa, que tara el mateix amb les

La instal-lacié
tornara a

funcionar dimarts
vinent

accions que es portin a terme
des de Tot Cornerc, El sou
d'aquestes dues persones ani-
ra én un 80 per cent a cárrec
de la Generalitat de Catalunya
i la resta es pagara des de
l'Ajuntament.la tasca a desen-
vol upar per aquestes dues '
persones és la de dinamitza-
dors eomercials.

Valls assegura que la re-
modelació del Mercat ha cos-
tat uns 450 milions de pesse-
teserure les dues fases, i que
la Diputacló ha aportat uns 10
milions més recentment. Tot i
així, encara que s'obri al públic
aquest dimarts, encara que-
daran per fer les reformes de
les oficines del centre que trl-
garan entre tres i quatre set-
manes, així com altres petits
problemes que puguin apa-
rélxer a darrera horai que ne-
cessitin un tractament especl-
fic i urgen!. El mercat quedara
acabat definitivament, en tots
els seus árnbits, a principi del
mes de febrer, eom a molt
tard, diu Valls.

FÉLlX,

T'hi esperem de nou
La setmana que ve

Vilanova i la Geltrú vlurá un
esdeveniment que a més de
molt esperat i celebrat, sens
dubte haurá significat una
de les de les transtormacl-
ons recents més importants
de la nostra vila. ,

En els darrers anys la"
nostra ciutat ha patit modifi-
cacions substancial s en ter-
mes urbanístics. Fora
d'aquestes, en els darrers
anys no hi ha hagut cap pro-
jecte que, alhora, despertés
un debat tan intens i gene-
rés unes expectatives de
canvi i m6dernització tan im-
portants. 1 aixo, malgrat que
a primera vista sembli que
sigui una actuació que afecti
tan sois un coHectiu deter-
rninat,

Hanestat molts anys els
que han hagut de passar
parque la tan necessárla
reíorma.del Mercat del Cen-
tre s'hagi fel realítat. Des de
la inquietud inicial, que cal
recordar que ve de, molt
lIuny, passant per les flsgo-
ciacions deis projectes i les,

Idiflcultatsviscudes per tots
i cadascuna deJes persones

,amb responsabilitats o arec-
tacions, fins a l'estat actual
que ens posa a les portes
de tornar a obrir un vell equi-
pament reformat, potenciat
i preparat per als reptes que
ha d'afrontar en el futur més
immediat.

No obstant aixó, la feina
i I'esfore; fet fi~s ara per to-
tes les parts encara no tés
un aturador previsible, Ens
queda la responsabilitat
d'aprofitar un equipament
modern, amb centralitat i
unes potencialitats que pocs
mercats a hores d'ara dis-
posen, t.:Ajuntament, amb el
seu impuls inicial al projec-
te i els esfore;osactuals d'in-
versió i la voluntat d'enfortir
i consolidar la seva oferta
comercial i de serveis; les
altres adminislracions que
han contribu'it, i encara ho

hauran de fer, amb inversió
i suport técníc com la Gene-
ralitat i la Diputació de
Barcelona; els paradistes
amb totes les dificultats que
han hagut de viure i els es-
fore;oseconómics i de trans-
formació que han hagut de
patir: i, per descomptat, tots
i cadascun deis vilanovins i
vilanovines, clienls potenci-
als de I'equipament i usua-
ris finals deis seus serveis i
de les repercussions que
generara la seva aclivitat.

Totes aquestes expecta-
tives i la implicació ciutada-
na que se'n deriva, és el que
demostra la importancia
d'aquesta obra, El nou Mer-
cat lía de seguir sent aquell
element cabdal que seguei-
xi mantenint viu I'esperit de
relació entre les Persones:
des de la seva concepció
histórica de lloc d'intercanvi
comercial en el qual I'únic
que comptava era I'espai fí-
sic, fins a l'actualltat, on a
rnésde retormar-ne les pe-
dres hem d'aconseguir re-
fore;ar el seu esperit, Hem
d'oferlr el caliu suficient per
acollir la societat de I'oci on
el fet de comprar és un es-
deveniment lúdic i social. '

S'ha de reconéixer, pero,
que ara queda la tasca més
important, aquella que ha de
dotar el Mercat del Centre
de tots els serveis (facilitats
d'aparcament, pagament
centralitzat, consigna i re-
partiment a domicili, com-
pres per Internet, espais per
a infants, autogestió, etc .. .)
encaminats a convertir-lo en
un centre comercial compe-
titiu, al bell rniq de la ciulat i
que aconsegueixi vertebrar
a tot el seu voltant una acti-
vitat, en la seva concepció
més ampla, humana,

Ha arribat el moment de
gaudir-ne tots pleqats. T'hi
esperem de nou,

BernatValls
Regidor de Promocló

Economica
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El febrer de l'any passat s'iniciovo una reforma al
MercatCentral que, finalment¡ va acabarla darre-

ra setmana. Si el govern de CiU hovio previst fer les
obresen dues fases separades, el govern del PSC-ERC-

1,0 Ge'1tr u,. L'Hora del Garraf,
21 de gener del 2000
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IC va optar per dur a terme la reforma seguida. Tot i que
en un principi l' edifici hauria d'haver entrat en funciona-
ment durant la campanya de Nadal, va ser aquest
dimarts quan va obrir les seves portes de nou '

El M,ercat torna a obrir les seves portes
després de gairebé un any de reformes

Centenars de vilanovins van apropar-se a l'edificidimorts, quan es va fer la reapertura

Lamajoria de les parades han estat reformades, tot ique algu'nes encara no esta n acabades

Míriam 'de Lomo

El Mercat Central va tor-
nar a abrir les seves por-
tes -ara mecániques- el

passat dimarts al matí, després de
gairebé un any de reformes pIe
de desentesos entre comerciants
i Ajuntament. Molts vilanovins i
vilanovines van' apropar-se .en-
curiosits per veure la remodela-
ció de l'edifici, que ha suposat la
reforma íntegra de gairebé totes
les parades del mercat.

Tothom que entrava al
mercat a partir de les deu del matÍ
era rebut per una comitiva ben
especial: un Toni Alba amb frac
inclos, acompanyat d'uns mos-

, sos d'hotel vestits de color ver-
mell, saludaven a cadascuna de
les persones que passaven per la
porta principal amb crits
d"emoció, repartint abracades
euforiques. Més tard, aquesta
troupe d' actors va recórrer el
mercat dedicant cancons a les
parades. "Hola, anem a cantar-

'vosunacanyó",comenyaven. "És
per a vosaltres, només per a vo-
saltres". Així, .els aplaudiments
eren constants.

A més deIs esquetxs, els
visitants van poder veure una
copa de cava i molts clavells duo
rant la reapertura. Els comentaris
més comuns eren "que maco que
ha quedat el mercat" o "quines
parades tan boniques". El fet és
que les no ves parades són basi-
cament arnplies, ates que cadas-
cuna disposa, com a ntinim, de
quatre metres de llargada. El bar
tarnbé ha estat totalement
remodelat. Una de les queixes,
pero, que es va poder escoltar va
ser el fet que el terra, enrajolat i
ben polit, pot fer relliscar algú un
cop es mulli o s'hi escampi bru-
tícia.

Per atraure clients, les pa-
rades de verdura i fruites, per
exemple, regala ven una colo un
enciam per cada compra. Arnés,
cada establiment lluía sobre el
seu mostrador safates amb pas-
tes, porrons i cava per oferir als
assistents.

No totes les parades, pero,
van poder obrir dimarts. Mentre
que un establiment encara esta
en obres, un altre encara no le~ha
cornencades. El propietari
d'aquesta parada no s'ha posat
en contacte amb l' Ajuntament ni
ha signat el conveni per fer, la
seva reforma. Ambdós establi-
ments estan coberts per les corti-
nes grises que ara cobreixen to-
tes les parades quan aquestes
romanen tancades.

Un altre deis espais no

obert alpúblic pertany a
l' Ajuntament, i podria dedicar-
se als infants que acompanyin els
seus pares a fer les compres.

Pel que fa a l' exterior del
Mercat, a la porta principal s'han
ubicat dues parades envidriades,
una de flors i plantes i una altra de
premsa.

"Estem contents amb la
reapertura del mercat, perque si
no ho estem, malament comen-

, cem", explica Salvi Alba, presi-
dent de l' Associació de Comer-
ciants del Mercat. . En 'aquest
sentit, Alba as segura que 'la re-
forma en general esta bé, Des-
prés, hi ha qüestions que no o
s' ajusten al que nosaltres hau- ~
ríem desitjat", El president de ~
]' associació, pero, sostéque "aixo ~
ja ho explicarem rnés tard". Alba l3
també afirma que "ara s'ha de
renovar la juntadel Mercar". "Fal-
ten bastants aclariments d' aquesta
reforma, hi ha certa confusió en
certs aspectes, s'han de donar
explicacions als vilanovins", afe-
geix.

Per la seva part, el regidor
.de Promoció Económica, Bernat
Valls, asseguraque "estern molt
contents i els venedors també, hi
ha unanimitat en que fer la refor-
ma seguida ha estat el millor",
Valls destaca que "hem recupe-
rat un espai vital de la ciutat, no
només comercia} sinó també de
relacions socials". "Ara hi ha
euforia, is'ha d' aprofitarper tre-
ballar tot el que ens queda".

Pel que fa al període de
reforma, el regidor sosté que "hem
hagut de parir les incomoditats
d' una negociació que des del prin-
cipi estava mal plantejada". El
regidor as segura que "durant 40

.anys no es va fer res al Mercat, i
s'havia de recuperar molt terreny

, perdut". Tot i així, Valls apunta
que "ara estem per dedicar-nos al
mercat".

Quant a la nova figura del
dinantitzador comercial, Valls

rexplica que "tindra entrevistes
'amb els botiguers i coordinara
les diferents activitats del mer-
cat, com el tema d'informació
sobre elsttoraris, deis pagaments,
ete. Arq, rcprendrcm amb, forca
les negociacions". El regidor sos-
té que "s'ha d' aconseguir que els
mateixos paradiJtes es facin ea-
rrec del dinamitzador comercial.
S'ha d'anar cap a l'autogestió
deis botiguers, implicar-los".

La inauguració oficial del
mercat es fara avui divéndres a
les cinc de la tarda. A l' acte ha
estar convidat el conseller
d'Indústria i Comerc, Antoni
Subirá.

.L'actor Toni Alba i la seva comitiva van rebre totes It~spersones que "van apropar-se al Mercat
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E Is botiguers del mercat van comens;ar a fer el
. trasllat a l'edifici el possot dissabte a la tarda, fins

el dilluns dio deis TresTombs. Lamaioria de comerciants
han deixat de bando les seves diferencies durant el•període de reformes per ocupar ara amb moltes ganes les

seves parades noves. D'altra banda, la carpa del mercat
ha comencot a desmuntar-se durant aquesta setmana
després d'naver estat oberta el públic durant onze mesos.

Els comerciants obliden les sevesdiferencies
amb l'Ajuntament un cop traslladats al Mercat

• Els botiguers van realitzar el trasllat a l'edifici durant dissabte, diumenge i dilluns

• L'Ajuntament ha comencet a desmuntar la carpa del Mercat aquesta mateixa setmana

Míriam de Lomo

E ls comerciants del
Mercat Central van es-
trenar les seves para-

des el passat cap de setmana,
quan van traslladar-se al' edifici
ja reformat. Fins el mateix di-
lluns, dia deis Tres Tombs, els
botiguers van netej ar i ultimar
els seus establiments, col-locant
els productes a les diferents pa-
rades.

"Estem molt contents.
Tinc una parada molt maca",
explicava la propietaria d'una
polleria del mercar, "Em fa pena
anar-me'n de la carpa, pero ara
la meva parada és el doble de
gran". "Aixó ens ha amomat,
per Nadal hi havia molta gent
aquí", afegia.

La majoria de botiguers
mostraven la seva il-lusió per la
reapertura del mercar, "Aixó és
com la loteria: passes per qual-
sevollloc i et toca ajudar", as-
segura va un comerciant envol-
tat de gent que anava carregada
amunt i avall,

8

Ganes de traslladar-se

"Com que anem per a mi-
llor, tenim moltes ganes de tras-
lladar-nos", explicava ·la pro-
pietaria d'una botiga de comes-
tibles. "A la carpa no hem estat
malament, pero era com una
habitació que et deixa un fami-
liar". Pel que fa al retard, la
propietaria assegurava que"és
normal que aixo s'hagi retar-
dat.. Les coses s'han de fer a poc
a poc. Ara, com a mínim, no hi
haurá paletes, El més important
és que durant tot aquest temps
no ens hem mogut del barri".

Molts curiosos van presenciar el trasllat de les parades al Merca! reforma! des de I'ex!erior de I'edifici

Durant el cap de setmana,
l' interior del mercat estava ple
de contenidors per a les deixa-
lles deIs comerciants durant al

trasllat. D'altra banda, la majo-
ria de comercos, com els de
fruita, verdura, queviures oem-
botits,ja lluien els seu s produc-

Aspec!e de la carpa del Merca! diumerige al matí
Anahí Aguado

tes a les estanteries el mateix
diumenge al rnatí. La parada
de flors de l'exterior va co-
menear les seves vendes aque-
lla mateix dia.

Bernat Valls, regidor de
Promoció Económica, assegu-
ra que "el trasllat s'ha fet amb
molt esforc per part deIs vane-
dors, perqué en poc temps s' ha
hagut de fer molta feina, pero
amb molta il-lusió".

La carpa del Mercat ha
cornencat a desmuntar-se du-
rant aquesta setmana, tot i que
el diumenge el seu interior ja
mostrava un aspecte dessola-
doro hi havia caixes i brutícia
per tot arreu, i fins i tot totxa-
nes, ates que alguns mostradors
de Iloguer havien estar arrenca-
ts del terra d' algunes parades.

Una polémica
constant entre
els botiguers
i i el govern

M.L.
Les obres de reforma del

Mercat Central van iniciar-se el
febrer del 1999, i en un principi
només consistien en una primera
fase que duraría fins el mes de
juny . La reforma consistia en
tirar tota l' illa central del Mercat,
abastir de preses d'aigua les
parades, i dotar el conjunt del
mercat deIs serveis d'electricitat
i higiene que complissin la nor-
mativa del sector, entre d' altres.
Alguns paradistes, pero, van
aprofitar aquesta primera fase per
comencar a reformar les seves
parades, i el nou govem munici-
pal del PSC-ERC-IC va insistir a
fer tota la reforma seguida, que
va acabar la setmana passada.

. La carpa del mercat va en-
trar en funcionament el mateix
mes de febrer. Des del principi,
els comerciants van queixar-se
de la poca amplitud de les
parades, de la seva poca alcada,

. que feia que es barregessin les
olors deIs productes a la venda.
Durant tot aquest temps, també
hi ha hagut lloc per tot tipus
d' acusacions entre els mateixos

.botiguers i aquests i l' Ajunta-
ment, sobretot pel que fa al tipus
de reforma que calia al Mercat,
El cost de les obres han suposat
entre 350 i 400milions de pes-
setes, deIs quals se n 'ha fet cárrec
l' Ajuntament, els botiguers la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
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ElMereat obre les portes a un futor
RAMONFRANCÁS

Satisfacciógeneral entre els 77 paradistes per la remodelació, tot i que es queixen

El Mercat va obrir les por-
tes dimarts enmig d'una gran
expectació. Mentre I'actortea-
tral Ton! Albá i un grup
d'animació. format per grums
de ficció donaven la benvingu-
da de forma eixelebrada als
clients, els operaris comenca-
ven les tasques per desmun-
tar la vela provisional on els
paradistes ásseguren que hi
han passat tantes penalitats.

El nou Mercat agrada i
torea, tant a la majoria de clients
com de paradistes. De fet, el
dia de la reoberturala Plaga es
va omplir de gom a gom.

La Plaga, situada en un
edifici catalogat que es va cons-
truir I'any 1941, no compila la
normativa actual sobre
instal-lacions, higiene i salu-
britat en la manipulació
d'aliments. Per adaptar-lo a les
normes, s'ha realitzat de nou
les installacions d'electricitat,
fontaneria, megafonia, refrige-
ració, telefonia i sanejament.
Així mateix, s'ha fet una nova
distribució-de les parades i re-
novat el paviment, així com els

, tancaments deis quatre acces-
sos a I'edifici. Entre d'altres
millo res, el Mercat Públic del
·Centre estrena portes de vidre
automatitzades.

La rehabilitació integral de'
I'edifici mantenint I'estructura
de la nau ha comportat la re-
forma dé I'illa del peix i

<l'ampliació de lasuperfície que
ocupen les parades, que ara
és de 449,21 metres Iineals ..

Les polerniques obres han
durat onze mesos i han costat,
finalment, uns 350 rnillons de
pessetes, segons el regidor de
Promoció Econórnica, Bernat
Valls. La direcció del Mercat,
pero, assequraque I'import ti'
nal de les obres ha estat de
326.581.402.pessetes. La re-
modelació també ha cornpor-
tat que el nombre de parades
hagi passat de 104 a 77. El

Toni Alba i uns especials grums. Donaven la benvinguda il'adéu als clients

regidorde Promoció Econórni-
ea de l'Ajuntament vilanoví ha
volgut deixardar, pero, que el
100% deis paradistes que vo-
llen quedar-se s'han pogut
quedar. En aquestsentit, Valls
ha afegit que molts deis que
han plegat ha estat per jubir
lació o perqus ja eren molt
grans.

Coincidint amb la reobertu-
ra de la Placa, Bernat Valls ha •
anunciat que s'estan estudiant
accions promocionals per
re activar aquest centre comer-
cial. També s'ha anunciatla
possibilitat de modificar I'horari
actual' i d'implantar nous ser-
veis, com ara el repartiment
domiciliari, centralitzar les com-
pres, la vianalització deis vol-
tants del Mercat, comprar amb
carret o repartir tiquets válids
per a dues hores de párquinq.

Actualment un 80% deis com-
pradors del Mercat hi van a
peu, segons l'Ajuntament. To-
tes aquestes mesures, pero,
encara estan en estudi. De rno-
ment el que s'ha cornencat a
fer, per part de la Regidoria de
Promoció Económica, és
I'edició de 10.000 planoís de
rna on figura la ubicació de
cadascuna de les parades.
També s'han fet 1.000 cartells
que s'han distribuH per la cíu-
tat amb el lema Mercat del
Centre. T'hi esperem de nou.

Que en pensen
els paradistes?,

El presidentde l'Associació
de Comerciants Concessiona-
ris del Mercat Públic, Salvi
Alba, diu que el satisfá molt el
remodelat Mercat i afegeixque

JUANJOV.

jo hi crec én el Mercat, sinó
fos aixi no hauria participat
a impulsar la reforma. Alba
reconeix que hi ha més d'un
inconvenient al nou Merc¡¡t,
unes deñciencies que ha anun-
ciat que explicara ben aviat en
el decurs d'una roda de prem-
sa. El president deis paradis-
tes, pero, ha puntualitzat que
no només volem parlar del
que no funciona i fer una
queixa reiterada, també par-
larem del que va bé.

Salvi Alba, com I'equip de
govern de l'Ajuntament de Vi-
lanova, també aposta per rea-
Iitzar accions promocionals i
recorda que els.paradistes van
lliurar a I'Ajuntament una lIista
d'actuacions a realitzar, que
no tenen res a veure amb
I'obra civil.

D'altra banda, Alba ha

anunciat que la junta de
l'Associació de Comerciants
Concessionaris es renovará a
tinals de mes, quan está pre-
vist que es convoquin unes
eleccions a les quals es podria
presentar a la reelecció, sem-
pre que trobi gent adequada
per formar .un equip amb el
qual treballar encara que no
compartim tots els criteris,
ja que a mi m'agráda coordi-
nar i no pas manar.

Montserrat Sendra, que
regenta una parada de fruites
i verdures, creu que la remo-
delació .ha servit perque la
Plaga sigui més ampla i mi-
lIor. Tot i que diu que encara
és aviat per' afirmar-ho, no creu
que la remodelació serveixi per
portar més clients al Mercat.

Perlasevabanda,lapeixa-
tera Dolors Bernia diu que sí
que m'agrada, sí el Mercat.
Es veu més lIum i amplitud.
Bernia, com Sendra,·no creu
que s'incrementi el nombre de
clients i aposta decididament
per a repartir tiquets d'apar-
cament. .

El pollastrer Emili Maspons r

es mostra satisfet amb la nova
Placa, tot i ser un deis primers
a queixar-se de la col-locació
de les persianes de les para-
des, que dificulten molt acce-
dir a I'interior de cadascuna.
Els tscnics municipals ja han
estudiat com arranjar aquest
problema. Maspons es mostra
partidari que s'implanti una
zona blava d'aparcament als
voltants del Mercat. D'altres
paradistes temen que el nou
paviment, tan. po lit com és,
puqu: provocar alquna rellis-
cada.

La pagesa Montse Mareé,
de Fruites i Verdures Montse,
diu que él nou Mercat m'en-
canta. Vilanova hauria d'es-
tar orgullosa del seu Mercat.
Mareé sí que creu que la remo-
delació servirá per atraure nous
clients, tot i que hi troba a faltar
papereres i algun banco
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pie de projectes per promocionar-lo
c'alqunes-deficiencies i mancances i l'Ajuntament anuncia que s'estudien nous serveis

L'antiga iIIa del peix. Ja és historia

CONTRAP-""Uo:.;NT".,. """1i{

JUANJQV.

L'antiga carpa. S'ha desmuntat de forma accelerada

Labória, avui a
la inauguració del Mercat

R.F.
El diputat provincial de

Cooperació, Jordi Labória,
sera present avui a la tarda
a I'acte d'inauguració ofi-
cial de la remodelació del
Mercat Central.

La inauguració tindra
lIoc a 'les cinc de la tarda
d'avul divendres i també hi
séran presents I'alcalde vi-
lanoví, Sixte Moral, i el regi-
dor de Promoció Económi-
ca, Bernat Valls, entre

d'altres membres de la Cor-
poració municipal.

D'aquesta manera, final-
ment s'ha descartat la
presencia a I'acte inaugural
tant del conseller d'lndústria,
Comer" i Turisme de la Ge-
neralitat, Antoni Subirá, com

.del director general de Co-
mer" de la Generalitat, Jau-
me Angerri, o del president
de la Diputació de Barcelo-
na, Manuel Hoyes, com
s'havia especulat,
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Gairebé tots els regidors de l'Ajuntament
de la ciutat van reunir-se divendres pas-

sat en la inauguració del MercatCentral, que
també va comptar amb rnolts vilanovins els

quols en ac;¡uellsmoments estaven comprant-
ni. l'olcolde de Vilanova, Sixte Moral, va
voler reconéixer "els esfor~os"realitzats per,
l'anterior equip de govern.

Lainauguració del Mercat Central
reuneix equip de govern lopostclé

Bemat VaUsva assegurar que és un mercat 11amb insíel-lcdcns com en lenen pocs"

"Ha estat una obra controvertida""va reconéixer I'alcalde de VNGl'Sixte Moral

Míriam de Lomo

18

El Mercat Central va in-
augurar-se el passat di-
vendres a la tarda, en-

tre petits focs d' artifici i dis-
cursos institucionals. Mols vi-
lanovins que esta ven realitzant
les seves compres a partir de
les cinc de la tarda van apro-
par-se a I'acte, en el qual va ser
present bona part del govern
municipal i deis regidors de
l' oposició a l' Ajuntament, A la
inauguració tarnbé van assis-
tir-hi el diputat-president de
lárea de Cooperació de la Di-
putacióde Barcelona, Jordi La-
bór ia i el president de
I'associació de cornerciantsdel-
Mercat, Salvi Alba, g

Després que Laboria ta- eS
lIés la tradicional cinta ~
d'inauguració a la porta princi- 8
pal del mercat, va arribar el torn
deis discursos, Bernat Valls, re-
gidor de Promoció Económica,
va fer historia del mercat de Vi-
lanova, explicant pero, que "cal
pensar en el present".

Valls va assegurar que
"la culminació recent de la his-
tbria del mercat es produeix
avui, perque hern decidit que
s'han de recollir els seus orí-
gens pero que hem dacarar-
nos als nous reptes". En aquest
sentit, el regidor va afirmar que
"sens obre un futur amb mol-
tes voluntats: no només perqué
poguem gaudir d'unes instal-Ia-
cions que tenen pocs mercats,
sinó perque tenim la voluntat
ferma de potenciar aquest es-
pai no només cornercialment".

D'altra banda, Sixte Mo-
ral, alcalde de Vilanova, va fer
balan, del període d' obres de
I'edifici. "Ha estat una obra con-

, trovertida, Moltes vegades, els
interessos legítims dels comer-
ciants es contraposaven als de
l' Ajuntament", va dír.

Moral també va tenir pa-
raules per al govern de CiU.
"És just reconéixer els esfqrcos
de l' alcalde de l' anterior legis-
latura -Esteve Orriols-, la regi-
dora Marta Llorens, encarrega-
da de l' área de Dinamització
Económica, i l' actual regidor,
Bernat Valls". Caf dir que tant
Orriols com Llorens van, ser
presents a la inauguració del
mercat.

L'alcalde va insistir que
"no hem acabat, avui tot just
comencern", va dir. "Un mercat
fa ciutat, relació, i sobretot en el
nostre cas fa capitalitat per atrau-
re clients rnés enllá de la nostra
comarca", Jordi Laboria va des-
tacar que "als mercats hi ha una

,
Els regidors de l' Ajuntamenr van recórrer les parades del mercar durant la inauguració

relació personal. Aquest és un
vaJor que les ciutats han de con-
servar".
_ Per la seva banda, Salvi

Alba va explicar que "és un fet
molt imporrtant per a nosaltres
aquesta reforma. Creiem que,
amb tota la modestia que calgui,
aquest ~rcat es un deis millors
des de Barcelons fins a Tarrago-
na", "Cree que aquest és el rner-
cat que es mereixen els cipta-
dans de Vilauova i de la
comarca", Un cop van finalitzar
els discursos, els membres de
l' Ajuntament i els convidats van
recórrer el mercat i van brindar
amb cava.

Unes obres cie 326 milions
M.L.

La reforma del mercat ha
costat un total de 326 milions de
pessetes a l' Ajuntament, la Di-
putació, la Generalitat i els co-
merciants del mercat, La prime-
ra fase de les.obres van suposar
un cost de 219 milions de pessc-
tes, mentre que la segona va su-
mar 107.635.970 pessetes.

Durant la setrnana passa-
da, la Regidoria de Promoció
Económica ya distribuir per la
ciutat uns 1000 cartells amb el
lema Mercar del Centre. T'hi

esperem de nou, a més de 10.000
planols de má que indiquen la
nova ubicació de les parades,
Amb la remodelació de l' edifici,
les parades del mercat són 77, a
diferencia de les 104 que havia
abans de les obres.

Pel que fa a l' horari, de
moment no presenta canvis,
L'edifici-está obert de dilluns a
diven&'es al matí de 8 a 14:30
hores, i els dimarts i divendres a
la tarda de 17 a 20 hores. El
dissabte és obert de set del matí
a dues de la tarda

TRIBUNA

Per molts anys,
Mercat

Esteve Orriols"
Sembla ahir que el veterinari
responsable de vetllar per la
salut pública municipal em co-
municava que s'havien de
prendre mesures urgents si
volíem mantenir obert el Mer-
cat Central. Per altra banda la
legislació vigent obliga a les
ciutats de més de vint mil ha-
bitants a tenir mercat
püblic.No hi havia elecció
dones, per respecte a la llei, a
la historia i a les persones.

Per altra banda era logic
que un equiparnent daquestes
característiques es rnoderni-
tzés i s' acollís a les actuals
normatives a més de mostrar-
se alternativa als costurns que
cada día imposen, fins i tot su-
bliminalment, les graos super-
fícies.

Hi havia també un altre
factor dominant en la majoria
de regidors i regidores que em
van ajudar a tirar endavant
l' acció de govern: estavem
convencuts que la qualitat de
vida passa també per les rela-
cions hurnanes i la confianca
que genera el contacte directe
entre qui serveix determinada
mercaderia i qui I'adquireix.

El comer" que és una
activitat ancestral en aquestes
terres, se sustenta molt espe-
cialment en la relació personal
i en la qualitat deis productes.
Els poders mediátics i la ver-
tiginosa manera de viure, són
enemics d' aquells conceptes,
pero en essencia hi seguim
creient. Creiem en el comer,
que dimana de l' activitat d'uns
mercats com els nostres,

Divendres passat se'n va
fer la inauguració, anys des-
prés de l' entrevista amb el ve-
terinari. Cree que podem estar
contents, Entremig queden en-
rere hores i hores de feina, di s-
cussions, reuni ons, assem-

_ blees, etc. pero a la fi una bona
obra que posa al dia alló que
es dissenyá i projectá des de
la 2a República com un equi-
pament emblernátic.

Molt especialment vull
felicitar i donar les grácies als
membres de l' Associació de
Paradistes del Mercat Central,
a la seva Junta i a tota aquella
gent que ho ha fet possible. 1
de forma més personaJe a la di-
rectora Sra. Eugénia Ríbalta,
a l'arquitecta municipal Sra.
Anabel Fuentes i la regidora
Sra. Marta Llorens. Em cons-
ta i en conec l' esforc particu-
lar.

A tots ells el meu reco-
neixement per la tasca porta-
da a terme. Són els resultats
els que justifiquen els mals de
cap i els problemes que heu
viscut, per tal que tots dispo-
séssim d' aquesta magnífica
realitat.

* Es/eve Orriols i Sendra es
por/aveu de CiU a l'Ajunta-
men/ de Vilanova i la Geltrú
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L'aIcaIde diu que la Placa "ha quedat
molt maca iha agradat molt"
Elrnercat ambulant tornara a la placa dél Mercat el5 de febrer

RAMoN FRANCÁS '

L'alcalde de Vilanova, Six-
te Moral, assegura que el Mer-
cat Públic Central ha quedat
molt maco i que ha aqradat
molt. Moral també ha afegit
que tant éls paradistes com
éls clients han quedat molt
contents.

Aquestes manifestacions
les ha fet al DIAR un cop inau- ,
gurada oficialment divendres
passat la Placa, A I'acte inau-
gural, al qual van excusar la
seva asslstencla els respon-
sables de la Generalitat, Moral
.va dir que la remodelació del
Mercat era, una obra neces-
sarta i que formula una nova
etapa, També va dirque ha
estat una obra difícil on hi
conflu'ien diversos' interes-
'50S, tots ells legítims.

L'alcalde es va felicitar del
fet que s'hagi abordar d'una
tirada.la remodelació cornple-
ta de la Placa, que ara té un
gran niveilde quaütat, No
obstant aixó, no va voler deixar
passar l'ocasió per agrair la
paciencia tant deis paradistes
com deis clients per suportar
les condicions difícils de la
vela provisional de la placa del
Mercat. '

La inauguració de les obres
de remodelació no significa per
a I'alcalde vllanoví el final de
res i va anunciar que es realit-
zaran accions prornocionals
per impulsar la Placa. En
aquest sentit; I'alcalde creu
que el Mercat encara mlllora-
rá més gracies a les campa-
nyes.de prornoció. De fet, Mo-
ral es mostra convencut que el
Mercat ha de fer cíutat i, en el
cas de Vilanova, a més; ha de
contribuir a la capitalitat de la,
ciutat.

Molts són els que vanvoler
participar en I'acte inaugural
del Mercat. De fet, la represen-
tació municipal .va ser molt
amplia, Moral, en el seu dls-
curs, va voler reconéixer la tas-

EIs llums del eamp
Municipal, de
moment al 50%
del seu rendiment

R~dacció
El nou enllumenatdel camp

Municipal van entrar en funcio-
nament durant la setmaná '
passada, pero ho van fer al
50% de la seva potencia, o
Seqonsha expncat la regidora
d'Esports, lolanda sanchez, el
retard es deu al fet que cal
instaLlar un comprador nou
i augmentar la potencia del
subministre que arriba el
camp. Sánchez ha atribuñ a
I'empresa instal.ladora, que ja
es va retardar a I'hora d'aixe-
car-Ies del terra, aquest nou
retard, A rnés, falten per dur a

Les autoritats, Van reeórrer el Merca! divendrespassat, un.cop inaugura! olieialmen!

ea engegada per I'antérior
equip de govern, especialment
per partdel'exreqldora de Dl-
namització Economica, Marta'
Llorens. Novadeixar, peró.de
destacarla tasca íntensa que
ha portat a terme I'actual regi-
dor de Promoció Económica,
Berriat Valls. '

En.aquestacte també hi va
prendre part el diputat provin-
cial de la corporació provinciai
.barcelonina, Jordi Labória, que
va justificar la presencia la Di-
putació en I'acte manítestant
que es vol estar al costa! deis
ajuntaments.

O'altres personalitatsno es
van voler perdre l'acteinauqu-
ral, com ara el cap de I'oposició
municipal i diputat al Parla-
ment Esteve Orriols, la també
diputada Assurnpta Baig, el
diputat provincial pel Garraf
Rafael Roig o el president de
la Delegació al Garraf de la
Cambra Oficial de cornerc,
lndústria i Naveqacíó de Bar-
celona,' Jordi Morera. Un cop
finalitzats els parlarnents, La- ,

D'aquí a poces
podran fer

les compres via
.Jnremet

borla, I'alcalde, el president
deis paradistes i d'altres repre-
seniants polítics van recórrer
les parades del remodelat
Mercat. "', '

, D'altrabanda, dijous que
ve, coincidint amb Sani Blai,
patró deis' líaringolegs i acvo-
cat contra el mal de coll,
I'arxipreste del Garrat, rnos-
sén Jaume B'erdoy, beneirá el
remodelat Mercat. La bene-
dicció tindrá lloc a dos quarts
d'una delmigdia del 3 de fe-
brer, seqonsha 'anunciat el
president dé l'Associacló de
Comerciants Concessionáris,
SalviAlba.

Així mateix, el mercat arn-

bulant no tornara a la placa del
Mercatfinsal dissabte 5 de
febrer, tot i que ja ha han fina-
litzat els trebátls de desmun-
tatge de la vela provisional i de
neteia de I'espai que ocupava.

El regidor de Promoció
Econórmca, Bernat Valls, ha
manifestat a aquesta Redac-
ció que aquesta mateixa set-
mana s'han iniciat contactes
arnb els paradistes amb
I'objectiu de recollir les seves
inquietuds per prioritzar les
accions que cal realitzar dins
la campanya de promoció del
Mercat. El que més preocupa-
va els paradistes, segons les
primeres converses, és el pro-
blema de I'aparcament, seqons
Berna; Valls. O'aquesta ma-
nera, primer s'intentara resol-
dre aquest problema repartint
vals per utilitzar en el párquinq
del Mercat. També próxima-
ment, entre un mes i mig idos
mesos, es vol implantar el ser-
vei dé venda via Internet, se-
gons el regidor de Promoció
Econ0"lica.

~UTH

Nou exít
del vilanoví
Francesc
Escribanoamb
'Veterinaris'

Redacció
El periodista vilanoví ~

Francesc Escribano va
aconsequlr dilluns un nou
exit després de dirigir el pri-
mer capítol de la serie docu-
mental de TV3, Veterinaris.
Amb I'estrena de la serie,
Televisió de Catalunya va'
superar el milió de televi-
dents d'audiencia mitjana
(1.016.000) i es va convertir
en el programa més vist del
dia a Catalunya.

Aquesta docusérie, ela-
borada per un equip dirigit
per Francesc Escribano, va
aconseguir una quota de

, pantalla de136, 1: deu pLints
per sobre de la quota de
TV3 del dia anterior.

'En el rnornent de rnáxi-
rna audiencia (22.02 hores)
van ser 1.113.000 els es-
pectadors davant la televi-
sió.

Aquesta nova serie do-
cumental ha .superat de
300.000 telespectadors el
primer capítol de la seva
antecessora, Bel/vitge HoS-
plte;

L'entrada i sortida de
vaixellsalport comercial dé,
Vilanova i la Geltrú entre .els
dies 20 i25 de gener, segons
ihformacions tacilitades per
la Capitania Marítima, ha
estat:

Dia 20: Gerarda, de ban-
, dera holandesa i de 2.650

tones de registre bruto
o Procedent de Vallcarca,

carrega 700 tones de
ciment arnb . destinació
Randers (Dinamarca),

Dia 25: Uphusen, de
Holanda; amb2.600 det.r.b.
Procedent de Vallcarca va
carregar 700 tones de,
címent amb destinació
Belfast (Irlanda):

El nou enuurnenat, El partit és de diumenge passat CASAS

terme petits retocs com netejar
la terra que en el seu moment
va moure per instal.lar-les.

Segons Sánchez, tot alxe
hauria d'estar resol! aquesta
mateixa setmana.

En diversas edicions del'
DIARIO DE VILLANUEVA de
final s de gener de I'any 1900 el
redactor va publicar una 'nota
que informava a tots els suos-
criptors que si no rebien aquell
dia él DIARI era perque el re-
partidor estava malalt.

Una altra de les notícies
pubscades aquell dia va ser
que la Comissió de Festes ha-
via adquirit elsgegants que du-
rante los próximos días saldrán

a lucir' su garbo por las calles
de nUestra población, Junta-
ment als gegants, el drac tam-
bé faria la sevaaparició per
celebrar els espectacles públics
durant el Carnaval.

Una altra notícia d'ínteres
polític era que el senyor Juan
Braquer Roger, que havia es-
tat primertinent, havia pres pos-
sessió de l'Alcaldia de la vila
després que eí senyor Tomas
hagués dimitit el cárrec,
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CONTRAPUNT
Intercanvi

d'experiencies
El regidor de Promoció

Económica de I'Ajuntament
de Manresa, Josep Cam-
prubí (PSC) es va reunir
dies enrere, a la capital del
Garraf, amb el seu horno-
nim vilanoví, Bernat Valls
(ERC), pertal d'intercanviar
experienoes.

El regidor de Promoció
Económicade l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú va
manifestar al DIARI que al
principi de la legislatura
totes les ciutats de l'Eix
Diagonal (Manresa, Igua-
lada, Vilafranca i Vilanova)
vam acordar articular me-
sures de col.laboració, in-
tercanvi d'experiencies i
iniciativas encaminades
a potenciar aquest Eix.

Josep Camprubí, per la
seva banda, va precisar que
des de Manresa, l'Eix Dia-
gonal el veiem amb espe-
ranca perqué mlllorará
molt les comunicacions
cap a les altres clutats.

El regidor rnanresá va
explicar que hem vingut a
Vilanova per veure- com
funciona la dlnarnitzaclé
comercial i quina és la
implicació del teixit as-
sociatiu del comerc.

Pel que fa al Mercat
. municipal, Camprubí va dir

que ens interessava so-
bretot observar com esta

. muntat, quines inver-
sions s'hán fet, com es
porta la gestió i quina és
la impliéació deis dina-
mitzadors.

Els dos regidors, que
van destacar la bona rela-
ció existent entre'Bls polí-
tics de les ciutats de l'Eix
Diagonal i que van remar-
car que es reuniran sovint,
van cornencar la jornada
de treball a les deu del matí.
Després de visitar el Mer-
cat municipal, es van des-
plagar al centre historie co-
mercial de la capital del
Garraf.

VaIIs prioritza el pitrqUing del Mercat
El pagament amb targeta i el servei a domicili estan en fase d'estudi

REDACCIÓ

Un cop inaugurada la re-
modelació del Mercat, la
intenció de I'Ajuntament és mi-
llorar la qualitat deis serveis
que ofereix.

Així, Bernat Valls, regidor
de Promoció Económica, ha
explicat al DIARI que ha man-
tingut entrevistes amb tots els
paradistes per debatre pro-
postes sobre I'aparcament
subterrani de la plaga del Mer-
cat. Per a Valls, pot ser que
aquest tema sigui el més
Ueuger de resoldre, tot i que
les negociacions s'hauran de
fer amb I'empresa que gestio-
na aquesta instal.lació. La fór-
mula encara s'ha de concre-
tar, peró consistirá a oferir
descomptes formals i més
atractius a les persones que
hi aparquen. Sí és ciar que els
costos s'hauran de repartir
entre els paradistes i l'Ajunta-
men!.

El regidor creu que s'ha
d'arribar a un acord amb tots
els párquinqs de la ciutat, tam-
bé els de titularitat privada, per
arribar a un acord que permeti,
per exemple, promocionar el
seu ús i que la primera hora
d'aparcament sigui gratu'ita.
Aquesta mesura, que s'hauria
d'extrapolar a la resta del co-
rnerc, podria.entrar en funcio-
nament ben aviat, en un termini
de dos o tres mesos.

Pel que fa a la venda per
Internet, Valls opina que
aquesta possibilitat no ha de
donar res posta a una intenció
d'augmentarels beneficis, sinó
de posar-se, tecnológicament,
al dia. HI ha experiEmcies pri-
vades i, sobretot en producte
fresc (supermercats), peró és
un tema molt complex. Amb
tot, el regidor no veu malament
fer una prova pilot, per veure
com funciona.

Molt més a I'abast (també
en un termini de dos o tres me-
sos) resta la possibilitatd'oferir
la distribució domiciliaria deis
productes, que donaria ser-
veis a gent gran o impedida,

Els regldors Berna! Valls i Josep Camprubf. Van visitar el remodelat Mercat municipal JUANJOV.

i el pagament amb targeta de
credit, Aquesta experiencia ja
s'esta portant a terme en
algunes parades del Mercat
de Mar, itotique elsoperadors

es queixen que no els surt a
compte per la poca quantia de
les comissions, si hi ha
sensibilització, es produirá
un efecte en cadena. Valls

descarta, peró, el pagament
centralitzat perqué no tenim
constancia que hagi reeixit
enUoc i perqué limitaria la
mobilitat.dels clients.

Properament el CFO La Paperera iniciara els cursos d'iníorrnatlca següents:
/

SP Facturaplus Outlook 98
Durada: 10 hores preseneials
Iniei: 07/03/00
Final: 21/03/00
Horari: dm. i dj., de 19 a 21 h.

Durada: 10.hores preseneials
Iniei: 28/02/00
Final: 08/03/00
Horari: dI., de. i dv., de 19 a 21 h.

MS Word
Durada: 20 h oresencials

Creació de pagines WEB
. Durada: 30 h oresencials
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Gentd'ahir
Jaume Barbera

Un poüfacétíc en art:
L'art ha de considerar-se,
pe! cap baix, com una de
les activitats vertebrado-
res de la convivencia, i per
tant, com un fonament no
convencional i innegable
de la societat. Mitjan<;ant
les obres d'art i la seva
contemplació, podem arri-
bar a copsar l'esséncia de

. les coses, podem arribar a
desxifrar la veritat que
s'amaga sota la materia; i
en la contemplació pura,
I'instant que copsem i ens
sostraiem del temps ... es-
tem fora del temps.

Seguint aquests princi-
pis, el vilanoví Josep F.
Batofs desenvolupá una
intensa activitat com a ar-
quitecte, dibuixant, pintor,
professor, escriptor i trae-
tadista d'art. El crític Rafael
Benet el va definir com un
humil arquitecte de la ten-
dresa.

Antoni Anquera, pas-
sió pel teatre: Primer dins
I'elenc del Círcol Oatólic i
després al Foment del Ball
Popular (Casal Catalanis-
ta). Antoni Anguera va de-
mostrar les seves quali-
tats escéníques tant en la
interpretació de papers
drarnátics com en la deis
córnics. Moltes vegades
una obra se salva va per la
seva gran ·Iabor, propia
d'un professional de cate-
goria.'·

L'Anguera era un noi
molt cultivat, car dibuixa-
va a la perfecció uns acu-
dits grafics que nosaltres
sempre cornentávern sa-
tístactórlarnent.

La cantatriu Pilar Ba-
güés: Filla de pares ara-
gonesos, va néixer a
Vilanova. Aquesta dona ja
des de molt joveneta ha-
via d'assolir merescuda
fama entre les cultivado-
res de I'art líric.

Va debutar al Teatre
Apolo com a professional
I'any 1907, en la sarsuela
del. mestre Giménez El
barbero de Sevilla, obte-
nint un éxlt sorollós. Totes
les localitats van ser venu-
des, i molts vuanovíns van
quedar prívats d'oir les pri-

mícies de la seva veu.
Va saber aprofitar les se-

ves dots artístiques, actuant
primer al Teatre Nou de
Barcelona i essent contrae-
tada després per importants
empreses.

La tiple Pilar, doncs, va
aconseguir veure complides
les seves il.lusions, desta-
cant-se en les operetes de
Franz Lehar.

Rosalia Serra, versos
d'ahir: Voler fer uri estudi de
carácter, un retrat espiritual
de' la poetessa vilanovina
Rosalia Serra Miró, és arris-
car-se molt. A la lIum del
cristall de les nostres obser-
vacions, i en el transcurs deis
anys que Rosalia escrivia els
seus versos al DIARI DE
VILANOVA, nosaltres hi ve-
iem una senzillesa peculiar-
mentfemenina, natural, agra-
dable. Lianguida i sola amb
ella -com escriuria en una
de les seves poesies-, dirí-
em que era de pensament
net i que el seu cor aletejava
per I'horitzó cercant motius
per poder combinar els ver-

. sos i I'ordre de les con so-
nants.

Les poesies de Rosalia
Serra ens feren albirar bells

. records en' un jardí florit,
sentint anima endins la me- .
lodia encisadora d'un escla-
tant pomell de flors.

Ricard Vives Sabaté, pin- .
tor i xilograf: Les qualitats
essencials en la vida d'aquest
artista van seren'prtmer ter-
me la xilografia, que domina-
va amb estil propi, i la pintu-
ra, a qué s'hi esmerava amb
tota la vocació del rnón. El

lIibre L 'humor i el treball a
Vilanova de I'infatigable
Carbonell Rovira, va ser
il.lustrat amb gravats
d'aquell vilanoví que tant
d'amor va sentir per
Vilanova.

L'escriptor Xavier
Garcia és autor d'una ex-
tensa biografia de Vives
Sabaté, amb moltes lami-
nes d'aquest artista que
va fer un treball callat pero
profundo A hores d'ara, a
Vilanova, Vives Sabaté és
un artista negligit.

Recordan<;a a I'escul-
tor Joan Rebull: Després
d'haverdedicattota laseva
vida al servei de I'art, I'any
1981 va morir a Barcelona
I'escultor Joan Rebull, que
en els anys de la Repúbli-
ca visitava sovint Vilanova,
on hi tenia bons amics.
Nascut a Reus, la seva
formació inicial va tenir-Ia
en aquella ciutat, encara
que en temporades resi-
dia ala Ciutat Comtal, on
laborava les seves obres
amb el més gran enginy i
afany .

La crítica va dir d'ell,
que destacava la seva es-
tética depurada i la seva .
simplicitat formal. Influen-
ciat per I'art egipci, sabia
fer un bon ús de la policro-
mia. Les seves figures són
esveltes i aconseguia vo-
lums tensats.

Ara se li ha dedicat a
Reus, el seu poble nadiu,
una exposició a la seva
memoria, amb un bon
planterd'esculturesqueva
deixar per a la posteritat.

Manteniment d'oficines, centres comercia/s, naus
industria/s, comunitats, col./egis ...

Teléton 93 815 96 21 Ó 600 58 89 56
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Sainets idrames al Mercat
Municipal (1)

Ángel Serrano
El Mercat de la capital del

Garraf, que s'acaba de remode-
lar, en la década deis quaranta
era un edifici gran, net i ordena!.
Un Mercat que molt poques ciu-
tats de I'Estat espanyol podrien
pressumir de superar-lo. Per
aixo, era motiu d'enveja,de tot-
hom qui el visitava.

Quan I'any 1944 vaig visitar,
per primer cop, el Mercat de Vi-
lanova, els comerciants lIulen
guardapols de color canyella, de
molta excel.léncia i eren persua-
sius i molt convincents amb els
clients, que tractaven de la ma-
nera més servicial del món. Que
és com dir amb un serviment in-
fini!. Dins del col.lectiu, n'hi ha-
via un que es dedicava a
I'estraperlo (vendre productes
intervinguts per l'Estat), pero ho
feia de manera prudent i mode-
rada. I amb molta discrecció,
dones sabien a qua s'estaven
exposan!. Els comerciants vila-
novins, a més de ser molt des-
perts, eren gent d'ordre i compli-
dors de la lIei.

Deis comerciants vilanovins
es deia, i no sense raó, que
naixien més espavilats que els
tinxs. I no s'exagerava gens ni
mica. t:esperit emprenedor de
que van fer gala els seus avant-
passats era una herencia que
conservaven i enriquien. No hem.
d'oblidar que el comen; local ja
havia negociat amb l'indianoen
el segle passat, exportant bons
vins d'Ultramar. I aixó es nota.
Com es nota un vi de solera.

Jo recordo molt bé (de vega-
des me'n recordo malament,
aquest no és el cas) la belluga-
dissa de compradors, movent-se
pel mercat, d'un lIoca I'altre, bus-
cant a1imentsque fossin assequi-
bles per a les seves economies i
els brindessin I'oportunitat de
delectar el paladar i tranquil.litzar
els cuquets de la fam.

Presenciar, els dissabtes, la
bullícia del poble, per la magnífi-
ca nau comercial, enmig d'una
cridoria ensordidora, va ser gau-
di que, amb el pas del temps, no
he aconseguit esborrar deis
meus records. Jo reconec que
sóc un xic nostálqic i sentimen-
tal, de tant en tant m'agrada fer
reviure els fantasmes de la meya
joventu!. A d'altres els dóna per
menjar cargols picants o jugar al
billar a tres bandes ...

Confesso que sempre he
sentit una especial predilecció,
com a entreteniment, cap a1spar-
lants de la fira i deis mercats (en
I'actualitat aquesta admiració se
I'emporten els polítics), per aixó
no desaprofitava I'ocasió
d'escoltar els dialegs, frescos i
espontanis, que es feien entre
I'estira-i-arronsa del que venia i
del que comprava. Divertits sai-
nets que amb la gent comuna
d'actors, portaven I'alegria als es-
pectadors.

El senyor Santiago García,
s9lgent retirat dela Guardia Ci-
vil, acostumava a visitar diaria-
ment el Mercat a la recerca i cap-
tura de la tira de cupons de
l'Organització Nacional de Cecs,
obligat per la seva curiosa parti-

cular L/ei de possibi/itats.Afició
que el mantenia ocupat bona
part del seu temps. Quin embo-
lic de'terminacions d'unitats, de-
senes de miler i centenes!

-1 creu vosts de veritat, que
així és més facil de treure pre-
mi?

-No. Pero m'hi entretinc, en
eldisbarat...

Aquesta afició desmesurada
per la lotera I'obligava a anar al .
Mercat, diariarnent,

En aquella epoca eren allá
els venedors, clrcurnstáncía que
aprofitava per comprar el seu
berenar, que mai perdonava. Al
senyor Santiago García li costa-
va admetre que, alló que havia
comprat als seus anys de joven-
tut per quatre doblers, ara es
vengués, i a quins preus..!

-Escolti, senyora! Quin preu
tenen avui les peres?

-Dues pessetes els quilo.
A I'exsergent no li va agradar

el preu. Li va semblar excessiu.
I va mirar severament amb enuig
contingut a la venedora, i li va
dir amb ironia:

-Pero me les posara vosts,
amb cua o sense cua..?

La fruitera es va quedar des-
orientada davant aquella pregun-
ta tan impertinen!. Pero, tot i així
va tenir el suficient coratge per a
contestar-li més enfadada que
una mona.

-No digui bajanades, que és
massagran!

-No se'm posi brusca, se-
nyora!

La veu del senyor Santiago
va ser de sergent en actiu, i va
sonar tan segura i desafiant que
la venedora es va acoquinar.

-Jo, brusca? Si vosts em co-
negués ..!

Coni es pot despendre a tra-
vés d'aquests petits exemples, al
Mercat, el públic, sense preten-
dre-ho, escenificava sainets que
eren autEmtiquesjoies. Qualse-
vol observació posava en marxa
el mecanisme del disbarat o del
dialeg més forassenya!. Dialegs
que, lIevat de rares excepcions,
acostumaven a girar al voltant de
la defensa de les economies do-
mestiques deis compradors,
sempre a la recerca de
I'avantatjosa ganga per a salva-
guardar els moneders, que eren
vísceres especialment delicades
i sensibles a qualsevol tipus
d'atropellament od'abús. .

-Vagin a robar a Xicago! AI-
capones! Més que Alcapones..!

Els comerciants, que estaven
acostumats a I'exabrupte i a les
sortides de to deis parroquians,
demostraven una gran paciencia
i comprensió, i rarament
s'enfadaven ...


