
lncrucijada de ~8lores
Día a día y de año en año la vida de

este maraviJIoso devenir de alegrías y pe-
sares, de quimeras y de esperanzadoras
conjeturas que adquieren lue)¡.o toda la
fuerza de una feliz y acaso ejemplar- rea-
lidad, va perfilándose para al fin matí-:
zar de forma inequívoca una serie de
hechos que considerados 'en BU

conjunto y "en su continuidad, son la
expresión viva y la prueba evidente que
marca el progreso de un pueblo, Las su-
cesivas valoraciones alcanzadas en dicha
trayecterta y el espíritu que anima a quie-
nes - en nuestro caso en lo conómico
y n lo social -, son paladines esforzado s
de este progreso; nos mueve hoy con le-
gítimo orgullo a enjuiciarlo.

Nuestras Ferias de Noviembre son un
claro exponente de los hechos económi-
cos y sociales que definen nuestras capa-
cidades y el potencial logrado y repre-
senta en su doble contenido económico
y humano, una ejemplar solución de
equilibrio entre los valores de progreso,
expansión económica, .especialización téo
níca, eficiencia comercial, alta eficacia en
los medios de distribución, transporte y
comunicaciones. Todo ello presidido por
un enjuiciamiento severo, y ejemplar por
la aplicación, de aquellos modernos siste-
mas de la economía, de la técnica y la
ciencia las relaciones humanas puesüs
a nuestro alcance en la persecución de
los fines perseguidos; y por otra parte
este contenIdo netamente humano de 1i3-

t!sfacción y regocijo que respj landece en
todos los que Integramos esta obra, esta
satisfacción que produce la contemplación
de los resultados de una noble gestión
que se ha visto coronada por los laureles
del éxito; alentadora realidad ésta presa-
giada ya en los inicios de nuestra feria,
ya que la misma nació como fruto obli-
gado de una pujante industria, de un
comercio eficaz y de un perfeccionamien-
to agropecuarío que habían alcanzado ya
una. envidiable mayoría de edad en lo
económico y una refl.exiva madurez que
les permitía encauzar los problemas des-
de lo alto, desbordándolos.

Una exhaustiva prueba de cuanto lle-
vamos dicho es que nuestra feria progre-
sa al compás del desenvolvJmlento de
nuestro complejo económico, y, por otro
lado, que ya se le ha reconocido carta
de naturaleza entre los certámenes afi-
nes, puesto sancionado por una corrobo-
rada capacidad, motlvac ~dora de ventas,
por cuanto en cada nueva edición de
nuestra feria hay un mayor número de
expositores visitantes.

Resumiendo diremos que desde un pun-
to de vista económico esta feria repre-
senta un ponderado acierto en los ana-
les de nuestra progresión económica.
Acierto además plenamente identificado
con la aplicación de la modernas técni-
cas de expansión y de economía de mer-
cados.

Desde el vértice social 'otro: a¡;jerto, por
cuanto nosotros vivimos una verdadera
comunidad de St;ntlmientos e" InCl1llehl-
des, to-das ellas plenamente compenetra-
das, cuestión ésta de mucho valor, si 'f0n-
sideramos que en los momentos presen-
tes se observa. en infinidad de lugares un
sensible desajuste entre los eternos va,
lores que son patrimonio exclusivo del
hombre )' una supermecan ízaníún no bien
matizada ni correlacionada en todos sus
aspectos.

Antonio FORN DE LAVILL;\
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P&OGRA~S DE ACTOS

JUEVES, DlA 8.

A las 19 horas: Bendición del recinto
ferial por el muy lltre. Sr. Arcipreste, e
inauguración del mismo por las digní-
simas autoridades, instalado en la Plaza
del 18 de Julio y Rambla del Caudillo,

Inauguración de la Exposición
gráfica organizada por la Sección
gráfica del Centro de Esturlios de
M. B. en Galerías Ramblas.

Inauguración de la Exposición de Pin-
turas, originales de Mauríce Timar en
los salones del Fomento Villanovés.

A las 22,15 horas: Inauguración del TI
Festival Nacional de Cine Amateur
K~PREMIO FERIAS DE oNOvmMBRE»,
en el Teatro Principal.

VIERNES, nIA 9.

A las 9 horas: apertura del recinto fe-
rial.

A las 19 horas: en el Fomento Villano-
vés, conferencia con proyecciones bajo el
tema «NUEVAS ORIENTACIONES EN
LOS CULTIVOS FRUTLCOLA y V'INI-
COLA). Disertarán don Francisco Javier
Riera y don Lorenzo Badell, jefes de los
Servicios Técnicos de Fruticultura y Vi-'
nícultura de la Excma. Diputación Pro-
vincial.

A las 19,45 en el Teatro Pr íncípal, se-
gunda sesión, Festival Nacional Cine
Amateur.

SABADO, OlA 10.

A las 9 horas: apertura del recinto fe-
rial.

A las 19: inauguración del Congreso de
Estudios Médico-Sociales, pronunciando
el discurso de apertura el Iltre. Sr. don
Vicente del Toro, Delegado Provincial de
Trabajo.

A las 2(),30 horas: Recepción ofrecida
por el lItre. Ayuntamiento a los Sres.
asistentes al Congreso Médico.

A las I23 horas: La A. E. Atalaya ofre-
o cerá a los víllanoveses y visitantes la pro-
yección de diapositivas en color, bajo
el terna: «La A. E. Atalaya va de vaca-
síories». Las sesiones se desarrollarán en
su local social.

industrial,
agrícola y

Foto-
Foto-
la B.
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S DE NOVIEMBRE
Y SUS PUERTAS

comercial
y mercado

y ganadero, ampliado
de coches usados

con exposición

DOl\UNGO, DIA 11.

A las 8 horas: apertura del recinto.
ferial.

Inauguración del MERCADO-EXPOSI-
CION DE GANADERIIA, en la calle Es·
cclapios. '

Inauguración del MER,CADO DEL
AUTOM~)vIL USADO, en la Plaza Soler
Carbonell (Mercado Público).

A las 10. Recepción de las Cooperati-
vas y Hermandades asistentes a las Fe-
rias.

Organización de visitas a Granjas y
Museos de la Villa.

El Congreso ,Médico celebrará sesiones
científicas en la Bíblfoteca Museo Bala-
guer.

A las 12,30. En el Pabellón Municipal
de Deportes. encuentro de hockey sobre
patines, Igualada-Villanueva, Oamp.eona-
to de Cataluña de Priinera División. Una
hora antes dará comienzo el encuentro
prelíminar entre equipos reservas.

A las 17 horas sesión científica, para
el Congreso M~ico.

A las tsfioras: reparto de obsequios a
los señores ganaderos particípantees en
la EXPOSIC:UON DE GANADERIA.

A las 20 horas: .acto de clausura del
Congr-eso Médico, en la Biblioteca-Mu-
seo Balaguer, en la que disertará el doc-
tor 10n Cristóbal Martínez Bordiu, Mar-
qués de vülaverde.

Cerrará el acto, el Jefe Nacional de
los Servicios del S. O. E. del l. N. P. doc-
tor don Pedro Cano, Delegado especial
para este acto.

Á las 20,30 horas: cena de gala en el
salón del Pabellón Municipal de Depor-
tes, para los asistentes al Congreso Mé-
dico.

LUNES, DIA 12.
A las 9 horas: apertura del recinto

ferial. )
A las 20 horas: acto de clausura de las

Ferias de Noviembre en 'los salones de
.Ias Gasas Consistoriales.

A las 18'y 20 horas: Proyección de
diapositivas en el local de la A. E. Ata-
laya.

A las 22 horas: nI Concurso de degus-
tación de pollos a l'ast.

DIAS 13, 14 Y 15.

A las 19,45 horas: seguirán las sesiones
del Segundo Festival Nacional de Cine
Amateur en el Teatro' Principal.

la neCe'iari08 lI"eno"adón

Partiendo de la base de que la venta es
el fin esencial a conseguir por toda empresa
comercial, podemos considerar que no pue-
de exist ir. sin que tengan lugar una serie de
fases completamente ligadas a la misma.

Conviene antes de adentrarnos en las téc-
nicas de la venta, definir que ésta queda
englobada modernamente en dos grandes
grupos. La llevada directamente por las,
grandes empresas en importantes colectivi-
dades o extensos mercados y la que se rea-
liza en mercados locales.

A esta última es a la que nos referimos
hoy ante las próximas Ferias de Noviembre,
ya que en el recinto ferial se darán cita los

j productos fabricados aquí y los elaborados
en otras localidades pero presentados por
firmas villanovesas. En la Feria, -que dicho
sea de paso convendría darla a conocer un
poco más a través de unos sugestivos carte-
les murales y otros sistemas de divulga-
ción- al igual que en años anteriores no se
reparará en gastos ni medios para conseguir
que cada, «stand» tenga la atracción publi-
cltaria suficiente y captar al futuro cliente
hacia los artículos allí presentados.

Sin-embargo, una vez transcurridos los
días feriales y desarmados los «stands»,

, vemos con pena los mismos que antes nos
habían deslumbradopresentan sus estable-
cimientos con una rutina y falta de iniciati-
va tal que hace pensar si la renovación co-
mercial es un mito. Hay, desde luego,
excepciones que merecen todo nuestro
aplauso, pero desgraciadamente son tan
pocas ....

Sabemos positivamente que en -nuestra
ciudad, al revés' de otras con 'extensa co-
marca, el poder de compra por parte del
consumidor local es limitado, pero preci-'
samente en las circunstancias difíciles es en
donde tiene que demostrarse la iniciativa
del comerciante: '

En él aspecto publicitario nos encontra-
mos con 1a misma rutina, pese a ser la Pu-
blicidad vital para la conquista y estirnu-
lación del mercado. Disponemos en Villa-
nueva y Geltrú de excelentes medios de
difusión que hacen llegar nuestro mensaje
publicitario a cada uno de los posibles
compradores. La Prensa. y Radio cuentan
con asesores para el mejor enfoque de las
campañas.

y no basta tan, sólo en renovar o pintar
la fachada para destacar, -aunque esto de
las fachadas es en nuestra ciudad punto y
aparte-, sino como decíamos al' principio,
para vender por~ pequeño que' sea el ne-
goció hay que contar con una eficaz orga-
nización comercial, un presupuesto publi-
citario adecuado, artículos de los que el
cliente lleve buen recuerdo, vendedores
can ganas de servir bien y sobre todo ini-
ciativa por parte [del ~propietario o diri-
gente.

Por nuestra particular profesión, podría-
mos abundar en casos y detalles vividos
recientemente en los que se demuestra que
en los negocios el triunfo y la suerte son el
resultado de la preparación y la oportuni-
dad unidas. Las Ferias de Noviembre son
esto, preparación y entusiasmo al servicio
de nuevas ideas y estilos para favorecer a
la industria y comercio local, pero de poco
nos va a servir [si' no sabemos aprovechar
sus enseñanzas para el resto. del año.

11

J. F. HUGUET PRATS
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En la anrigueclad Artcsc.nos e industriales
acudían ya por sí O a través de marchantes
a determinados lugares en que se cOllgreg~-
ban las personas que celebraban actos reli-
giosos o tradicionales para exhibir ias últi-
mas creaciones o novedades. En Egipto,"
Persia y la índia se celebraban anualmente
ferias en días de grandes solemnidades. Pero
a medida que las férias iban tomando más
volumen, ya en la Edad Media, las exhibi-
ciones de los productos fueron trasladados
de los recintos feriales que eran las Iglesias
y los Cementerios hacia otros lugares apro-
piados al efecto que solían hallarse en los
exteriores de las ciudades.

Es Francia 1<1 nación que más se destacó
en 1<1 exhibición de sus productos durante
el siglo' V, en Nimes y Burdeos. París cele-
bra su primera Feria en el año 629, siguien-
do después Plandes, a la que acudían pro-
ductos de todas partes, y en Bruselas se
presentaban tejidos de lo más variado y de
calidad, pero con el transcurso de los años
es Alemania quien se destaca con sus Ferias
de Francfort de Main, Leizpig, hasta que
llegamos al siglo XI en que Rusia celebra
igualmente Ferias en la ciudades de Kiev y
jarcov, concurriendo a ellas expositores de
toda Europa.

En España toman fama durante el siglo
XVI las Ferias de Medina del Campo, Alca-

.Iá de Henares, Valladolid, Medina de Riose-
co y Sevilla; en ellas se exponen y venden
nuestros productos de America.

Viene la industralización y como conse-
cuencia de ello cambia algo el carácter de
las Ferias; durante el siglo XVII hay más
movilidad en las comunicaciones. y una y
otra cosa, hace cambiar la vida de las ciu-
dades y las costumbres de las personas,
decayendo algo las Ferias. Se conservan
únicamente en su carácter tradicional, que-
dando reducidas a la quincalla y juguetería;
pero los habitantes del mundo entero se
esfuerzan en superarse, quieren competir
con sus mercancfas y la perfección de las
máquinas, unido a las facilidades de las co-
municaciones, y hacen que el hombre vuel-
va a querer estar al corriente, permanente-

~~

¿TAXIS?
TUTUSAUS

Teléfono 130
Habana.B Villanueva y Geltrú

El mejor servicio
Los mejores coches
Los mtriores precios

Dr. Fórés
y

Cirujili de Matriz - Esterilidad -
Partos - Tratamientos por,Electro-
medicina - Ultrasonldo y F.avoB X

Oxígenoterapia .
Teléfono 4112

San Gen",,;o. 1 . '1;llanueva v Gelt"~

mente, de todo. De <1111' hs Ferias pasan a
tener un carácter mis nacional o interna-
cronal, estas í'eri¡¡s de .vl u es r rn s c.c tal ca-
rácter tienen su 01 ¡gen en las ciudades de
Leizpig y Francfort (Alemania), Lyon (Fran-
cia), Utrech (Holanda), Brasilea (Suiza),
Bruselas (Bélgica) e luglat erra las organiza
ta¡~,bién en las ciudades de Glasgow y tir-
minghan.

Pero las industrias van floreciendo y los
grandes inventos se suceden durante los
siglos XVI[[ y XIX; la electricidad, la loco-
motora, el telégrafo, permite la rápida co-
municación en todos los órdenes, y las Fe-
rias aparecen como grandes certámenes a
los que 'suelen calificar como de Ferias-Ex-
posiciones; es Londres la capital que atrae
a personas de todo el globo en el Palacio
del Cristal en el año 1851, le sigue Nueva
York en 1853, Melburne y Munich en 1854
y París en 1853, esta última con más de
52.000 expositores. Rusia celebra el cente-
nario de Pedro el Grande con la exposición
de 1872 en Moscú. Los Estados Unidos la
celebran en Filadelfia en 1876, Italia exhibe
y expone en Roma en 1888 y Barcelona tam-
bién quiso ser partícipe dc estas exposicio-
nes en el mismo año, volviendo a celebrar
nueva exposición en el año 1929, siguiéndo-
le Sevilla con la Exposición Ibero-America-
na de Arte e Historia.

Pasamos por último a las Grandes Expo-
siciones, la de París en 1937, Nueva York en
1939 y últimamente la de Bruselas en 1958,
exposición esta última proyectada hacia la
Edad Atómica.

1.2 r !;¡-:.:1, pues, es la muestra de toda ac-
-ivirlad, illdli~tri:'lf, ,.\gricoÍc1( Co.ucrcial Y.
Ca!!aclct"<l i!ICiu'~I\'C, :.:q <:mbi(,!~tL" contribuye
a acrivnr lc.d::. clase de ctc:séI.rroi!o co.uc rcial

) ell JJS PC¡'SO!lC1S mtcresaclas, L:~'I ~n .rrua pa-

1abra. el lugar' dunde se halla la J";'!iquiJia, el
plano, la COJ1s'J:ta o el to lie to que los inte-
resados necesitan (;11 su tri1h~~)!)diario para
ob: cner un mejor .~el1dir'!''!iení.:o de produc-
ción, de esfuerzo humano o esrandarizacion
dé s rs productos.

Viilanueva y Geltrú va a celebrar su quin-
ta Feria, mant.enicndo paralelamente la
fcrin tradicional de tenderetes y barracas;
pero en su gran certamen introducirá otra
vez las mercancía, labradas en su propia
casa junto con ajenas, concentradas (odas
ellas en nuevos recintos habilitados al efec-
to. También acudirán mercancías y máqui-
nas de otras vecindades, análogas O diferen-
tes a las nuestras, pero sí, unas y otras,
fundidas todas, aparecerán con la última
novedad, la inventiva aplicada. el influjo del
progreso. Es pues la Feria para nosotros y
para quienes ;lOS visitan un sistema benefi-
cioso, además de una exposición agradable.

Villanueva y Geltrú no desfallece ante el
progreso, siempre supo mantener a buen
ritmo el crecimiento industrial y agrícola;
ya a fines del pasado siglo acusó su ascenso
al progreso con una buena Exposición Co-
marcal y hasta Regional; ahora que la Ciu-
dad ve compensada su industralización y
su perfección agrícola y sobre todo 'avíco-
la, se presenta desde hace cinco años como
una ciudad orgullosa, abastecedora y con-
sumidora de todo, dándole la Feria un ca-
rácter de ciudad potencial.

SEVERO COLL
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VENTANA A LA CALLE

El eterno espíritu de la feria
LA FERIA. DE LOS PEQUEÑOS

No es posible hablar de la feria, sin que la mente se des-
place a 103 años de nuestra infancia. Cuando los pequeños
de entonces, más maravítlados que los de hoy, se paraban ante
lt;,. puestos de juguetes con los brazos al aire para poder abar-
car ta-ita hermosura, los ojos brillaban de ilusión y más tar-
de las lágrimas surcaban las coloradas mejillas ante la tristeza
de no poder llevarse la. abundancia de un mundo que era toda
la felicidad que podían desear; ¡'Cuántos de nosotros como
clmnle recuerdo debíamos conformarnos con un cochecito mi-
uúsculn nue se movía. a empellones tirado por un cordel, avan-
zando al- compás de nuestros menudos pasos!

Ayer como hoy, la feria es la fiesta mayor de verdad de
la'. pequeños, estos seres incansables solicitanrlo, llegando in-
cluso - al .sntender de los padres - a ser impertinentes, círcu
lando ante las maravillas de su mundo que llena totalmente
todos sus deseos y su afán.

Irrrouastos - quien más, quien menos - del deseo de que
·n~;tro~. hijos tengan algo más de lo que ellos en su infancia
no tuvieron - la vida es hoy enfocada desde otros ángulos
y las posibHidades de adquisición son superiores - procuran
los oadres «ñr ar» a los pequeños con el juguete en el que va
unido algo de su propía ilusión; aquel juguete que ellos no
pudieron tener y que comprándolo para su ,hijo, lleva consigo
la satisfacción de, efectuada la compra, sentirse poderoso y
un algo infamtil.

El paseo por ante los puestos de quincalleria Y juguetes sería
inacabable; sería una cinta sin-fin Que iría descubriendo en
su. continuo circular nuevas y nuevas maravillas y gozos; pero
invito a los padres a una prueba. Sitúe a su hijo frente a
una de esas tiendas ambularites ; déjenlo contemplar la ex-
nosícíón y moverse a su antojo arriba y abajo; y ustedes si-
túense en ángulo donde puedan contemplar la cara de su
hijo. Verán agrandarse y brillar sus ojos como dos rutilantes
estrellas, mover sus labios fluyendo palabras que le salen del
corazón; enarcar sus cejas con un afán de posesíón ; restregarse
el brazo por su narteilla respingona y súbitamente lanzarse con
los brazos abiertos hacia la 90sesión del juguete entre tantos
escogido. Contemplar todas estas facetas de un rostro infan-
til es algo más que un poema: es historia, leyenda, ansia, egoís-
mo y deseo insatisfecho; y es amor, cuando su ilusión se rea-
liza y es ese tender los brazos al' cuello del progenitor con
toda su -Iuerza., sin, descuidar el juguete, contemplado a reo]o,

LA FERIA DE LOS MAYORES

De tres años acá, las ferias 'de .noviembre en nuestra ciu-
dad tienen un realce de tipo comercial, industrial y ganadero;
es una exposición de artículos, productos del tesón y del es-
fuerzo de unos hombres oue en lucha diária ofrecen cara al
público lo mejor salido de-sus manos. Es la unión del cerebro,
de los brazos y de las máquinas hacia una meta de sueño; la
conseeución de' sus anhelos y la satisfacción que da el reno-
varse, !lara hacer entrega total a sus semejantes de algo que
mejore su bienestar y que como ser humano debe tener.

Los múltiols «stands» que se instalan en la Plaza del 18
de Julio y que al parecer este año será ,·)nsuficiente para
dar cabida a tantas comerciales como ID nan solicitado, es
el mejor exponente de cuanto decimos. No podrá pasearse

dando simplemente ojeada a todo lo expuesto; será cuestión de
.huras el visitar detenidamente la feria, para poder percatarse
del auge que va teniendo.

Ahí en esos «stands» es donde radica la feria para los
'mayores; las máquinas necesaria. para su industria artesa-
oa; sus aparatos eléetro-doméstícos para minimizar los es-
fuerzos de ras amas ue casa; sus prouuctos alImenticios para
sus aves; sus televisores para el cine-hogar; en fin tantas
cosas que a todos y para cada uno son necesarias. Y surgirán
entre visitas los grupos conocidos de pueblos y ciudades ve-
cinas, .recordando y empalmando en la conversación trasaccio-
nes comerciales, movimientos de cifras y de mercancías. Re-
Iacíones comerciales, relacíones hurnanas.. movimientos de
masas de hombres y de mujeres, apretujones y pisadas, in-
convenientes pasajeros que mueren a flor de labio entre son-
risas y guiñes.

ViIlanueva en estos días se rejuvenece; parece", cobrar nue-
va savia; en los comercios sitos en nuestras canes y plazas,
la luz se lanza a raudales en los escaparates que parecen
corolas de flores en estallido de color. Es la ciudad nueva de
unos días con toda la prosa comercial y negociante, pero nece-
saria y real, que tiene también su poesía en la expresión feliz
de los niños y las risas de las mujeres bonitas luciendo sus me-
jores galas, esparciendo a su paso notas de primavera, de ful-
gurante colorido entre las notas, ocres y síena de nuestro
otoño mediterráneo.

VALLES



Si bien tan sólo fU8 accidental, exacta-
mente del 6 al 8 de noviembre de 1'eiQ2,
la feria pasó a tener por marco el actual
recinto de la Plaza del 18 de Julio.

Ante todo ha.ramos un pace de historia
de las venideras y populares jornadas vi-
Jlanovesas. PU3 en fecha del 3 de íuno de
13m cuando se concedió privilegio a Ber-
nat de Fortiá, camarlsngo tl.el Señor Rey
y a los hombres d·3 los Castillos de Cube-
lIas, Geltrú y lugar de -Villanueva, cele-
brase todos los años quince días de feria,
debiendo empezar el primero de novíem-
bre (1). En aquel tiempo vivían en Villa-
nueva eamossínos, pastores, pescadores y
unos yJOCOS navegantes radicados en la JVIa-
rína. La industria ,podía considerarse como
nula, el comercio muy reducido. La con-
cedida feria tenía que ser de mercancías
no cosechadas ni producidas por nuestros
contornos. En ella debían concurrir gana-
deros './ mercaderes. Tampoco faltaria al-
gún bufón y saltimbanquis para la díver-
sión del público ..

¡Pasaron los años y la feria cambió de
fisonomía, fechas y duración. En 1460 se
anunció que los festejos empezarían igual-
mente el" primero de noviembre, pero que
tan sólo durar ían diez días, siendo pleno
el dia de San Martín, o sea, el día 11. De
esta manera negó al 1672. A partir de en-
tonces y hasta mitad del siglo diecinueve,
la feria se celebraba el 6 de noviembre,
día de San Severo y duraba de dos a tres
días. Las transacciones se efectuaban en
la Plaza Mayor o «Plaga de Dalt», exten-
diéndose· también a las plazas Larga y
del Pozo, en cuyas fechas sé vendían 1'0'

pas, quincallería y juguetes. Este último
ramo-fue incrernentándose de año en año
hasta llegar a ser la nota de color de la
feria villanovesa.

IEn 1875 las «paradas» se instalaron en
la Plaza de Las Nieves. Ello fue debído a
la novedad de que 'I:¡, espaciosa plaza tu-
viese libre acceso a la Rambla desde 1&56,
año que se logró derribar tres casas que
obstruían la entrada a la príncipaq arteria
de Ia villa (2).

Yfue en 1&62 cuando por disposición de
la autoridad local, la feria acunó la Plaza

Villanueva y Gelrrú, 8 de noviembre de 1'702

Ventosa, lugar donde debian construirse
las nuevas Gasas Consistoriales, ya que
la Plaza de las Nieves resultó insuficiente
pura la exposición anterior. Así constaba e
insertado en la Sección Oficial del Ayun-
tamiento y firmado por el entonces Alcal-
de accidental, don Isidro Marqués y Riba
en fecha del 5 de novíernnre del mencío-
nado 1362 (3). Días después y según r.e
desprende del periúdico local, aquel año
los negocios entre compradores y vendedo-
res fueron mucho menores que los etec-
tuados en años anteriores. Razón de ello
era el principio de la gran crisis que se
avecinaba dentro de la industria villano-
vesa y los pésimos resultados que repre-
sentó para el comercio de la villa, debido
todo ~ la falta de algodón americano, tris-

<Jr1t.;),\··..-~..v Julio
tinuando el lunes y martes siguientes, en
vez de los alas S, 7 Y 8~ ccmo Se celebra-
ba, (6).

Fue en 1958 cuando la f.eria además de
la fisonomía infantil a ..e la caracterizaba,
empezó a cobrar nU81:'oS horizontes y se
celebro Ja Primera Feria Avícola en el
marco de Bolera Vülanueva (7). El resul-
tad~:J rus jne,';.pe!'udo y el lugar pequeño.
Prueba de ello quedó .:~ate!1te en su segun-
da edición siendo ya lD.:';Ferias de carácter
general, ínstalándose principalmente en el
actual recinto cl8 la P Iaza del 11&de Julio
(8), el! cuyo lugar s:-;ún apuntamos ante-
ríormsnts, nace ya cien años se celebró
la antigua y popular torta villanovesa.

v. e, v.

te consecuencia de a guerra civil desen-
cadenada en los Estados Unidos entre los
Confederados del Sur y los yanquis del
Norte (4).

Por la Sección Oficial del primero de
noviembre de 186·3 nos enteram-os que la
feria se celebrará en la Rambla, empezan-
do desde el estanque de la Fuente del Ge-
nio y prolongándose hacia la parte Sur
(5).
En efecto, el año que viene será el ceno
tenario de la instalación de los primeros
puestos en nuestro bello paseo y según
parece, por' idénticas causas apuntadas
anteriormente, tampoco resultó bríllante
en animación.

Desde 1864 la feria se celebra en segun-
do domingo del mes de noviembre, con-

(1). Archivo de la Corona de Aragón,
documento n,v 938, folio 55. A. Virella
(~Imatges de la Ciutat i de la oomarca»,
pág. 41.

(2). A. Virella. Obra citada, pág. 114.
«VilIanueva y Geltrú» n.s 51211,páig .. 4.

e~). «Díar ío de Villanueva y Geltrú» del
6 de noviembre de 1862.

(4). «Diari-os» de los meses de novíem-
bre y diciembre de 1862.

(5). «Diario» del 1 de noviembre de 1863.
(6). José M.a Freíxa «Anales de Villa-

nueva y Geltrú», pág. 128.
(7)-. <oVHlanueva y Ge1tI1ú» mvs. 655y 6-56.

La Feria Avícola. Boletín Informativo.
1(8). «VilIanueva y Geltrú» nss. 706 "'107.

Ferias de Novíebre. Boletín Informativo.
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La Feria
•sigue

adelante
Cuando este número especial de Feria

salga a la luz, faltarán pocas 'horas para que
abra sus puertas la 'sexta edición de nues-
tras renovadas ferias de noviembre, hoy
gran manifestación comercial villanovesa
que con acentuado auge amplía cada año
su recinto, multiplica sus secciones y es
patente demostración en suma de la pujan-
za de nuestra ciudad.

SEIS EDICIONES. - La primera feria
(1958) -primera en 10 que podría denomi-

. narse segunda época- fué consecuencia
lógica de la expansión lograda por la avicultura villanovesa, que pasaba a uno de los
primeros puestos nacionales. La segunda (.1959) a la que se unieron el comercio y la
industria locales tuvo que buscar el marco más amplio de la plaza del 18 de Julio. La
tercera (1960) puso de manifiesto una faceta nueva, al parecer meramente exhibitoria,
la ganadería, cuyos sorprendentes resultados la situan entre las realidades concretas
de la Feria. En cuarta edición (1%1) aparece, al margen de lo puramente comercial,
pero integrando el conjunto de manifestaciones que ambientan tales certámenes, el 1
Festival Nacional de Cine Amateur, que seguiría vinculado a las ferias. La última cele-
brada (1902) trajo consigo una acusada ampliación del recinto [erial con la ocupación
de gran parte de la Rambla del Caudillo, irrumpiendo con inusitado empuje la motori-
zación. mecanización del campo por un lado y el moderno transporte por el otro. Sin
olvidar el mercado de coches usados ... Y llegamos ya a la actual edición; los febriles
trabajos tocan a su fin y hoy abren sus puertas las «Ferias de Noviembre 1963».

lNNOYAClONES.- De esta superación' lograda año tras año, que de forma es'
cueta hemos apuntado; ¿qué nos depara la actual Feria? De ello podrá hablarse' una
vez vista. No obstante, podemos adelantar que se presetan tres nuevas facetas. La más
importante, un Pabellón de Comercialización de productos avícolas. Si en años ante-
riores se evidenció la capacidad de producción local, tanto en pollos como en huevos,
hoy se trata de encauzar de forma moderna esta producción, para que tenga salida
eficaz. La segunda de las facetas es del carácter que definíamos como ambiental y se
trata de una interesante exposición de carr}lajes centenarios, entre los que figurará el
carro 'de bonberos cuya fotografía ilustró no hace mucho nuestra portada. En cuanto
a la tercera faceta es de tipo propagaadístico, de difusión de nuestras ferias. Se trata
de una idea que ha sido puesta en práctica de forma muy lograda; la edición de unas
viñetas o sellos con fotografías o dibujos de nuestra ciudad y de aspectos de las
Ferias. La Feria, pues, se renueva y sigue adelante.

Natalicio

El pasado día 25 el. hogar de los jóvenes
esposos José A. Juncosa Ferrán y Concep-
ción Montoliu de Ferrán vióse alegrado
por el nacimiento de su segundo hijo, una
niña, que en las Pilas Bautismales recibirá el
nombre de Concepción, siendo apadrinada
por sus tios don Ramón Montoliu y doña
Carmen ]uncosa de Font.

]. C.

Bodas de Oro

El pasado día 23 de octubre y en el San-
tuario de Nuestra Señora del Yinyet, en
donde hace 50 años contrajeron matrimo-
nio, celebraron sus Bodas de Oro dentro de
la intimidad familiar, el conocido industrial
de esta villa Don Oscar Tort y Doña Sara
Rocaballera de Tort.

Nuestra más cordial enhorabuena.

Misa por los caídos
El Día de los Caídos fué conmemorado

en nuestra ciudad el pasado día 1, Festivi-
'dad de Todos los Santos, con una Misa ce-
lebrada en la capilla del cementerio. Asis-
tieron al acto Autoridades, Jerarquias,
familiares de caídos y gran cantidad de
camaradas,

Concierto
El pasado domingo por la noche tuvo

lugar en la Biblioteca-Museo Balaguer, or-:
ganizado por la sección musical del Centro
de Estudios, un concierto a cargo de la
orquesta de cámara «Arnics deIs Clássics»,
con la colaboración del violinista Juan Oli-
vé y bajo la dirección del maestro Juan
Palet Ibars. Interpretáronse magnificamente
obras de]. F. Haendel, J. S. Bach, E. Grana-
das, E. Ribó, L. Albert, E, Grieg y
]. Brahrns, obteniendo singular relieve, por
cuanto representa para Villanueva, las inter-
pretaciones de «Nocturn de Vistes al mar»
del malogrado maestro E. Toldrá y Dansa
de la Mort de Vilanova i La Geltrú, de Luis
Albert.

El selecto público asistente tributó calu-
rosos aplausos a los actuantes.

Noticias cortas
CONCEJALES.- El pasado domingo día 3
quedaron proclamados concejales por el.
tercio familiar, los dos únicos candidatos
señores Bernad Claramunt y López Se-
púlveda.

Por el tercio Sindical, cuyas elecciones
tendrán lugar el proximo domingo día ID,
había al cerrar nuestra edición cuatro can-
didatos para dos puestos a cubrir.

EXPOSlCION. - Ha quedado instalada
en los salones de Galerias Ramblas la expo-
sición fotográfica Premio Ferias, cuyos par-
ticipantes deben pertenecer a 'las categorías
de afícionados y principiantes. El número
de obras expuestas es numeroso contándo-
se entre ellas algunas de gran calidad.

TEATRO.- El pasado domingo se inició
en el Teatro del Círculo Católico la tempo-
rada teatral con la puesta en escena de la
rondalla en tres actos, original de Clovis
Eimeric "El Gat amb botes». La representa-
ción, a cargo del nuevo elenco titular, resul-
tó francamente aceptable saliendo el públi-
co asistente muy satisfecho.

MARCHA.- Ha fijado su residencia en
Sabadell, por motivos profesionales, nues-
tro particular amigo el concejal cesante del
Ilmo. Ayuntamiento y Delegado de Depor-
tes del Movimiento, don Ramón Pascual
Colom. No hay que decir que sentimos
enormemente la marcha del Sr. Pascual
al mismo tiempo que hacemos votos para
que su nueva residencia le sea próspera.
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La Feria - la (1UC se hace para 103
niños, que no piensan en transaccio-
nes comerciales ni en superar niveles
económicos - es hoy exactamente
igual que veinte, treinta años atrás.
Las mismas barracas repletas de ju-
guetes .- en los que el plástico ha su-
plantado la madera -,- y casi, casi, las
mismas caras, los tipos de [eriantes
que siempre se quejan de no loqrer
en Villanueva una holgada venta.

El público que acude a a Feria de
los pequeños es un público que parece
mirar con indiferencia el aatiburillo
de objetos expuestos, en las barracas.
Sólo los niños saben contemplar con
los ojos muy abiertos, expresivos, los
juguetes que más les gustan. Creemos
que es en estos días cuando la infan-
cia siente verdaderamente afán de po-
der, que dista mucho de las apeten-
cias de lucro qué sienten los mayores.

La Feria, multicolor, llena de colori-
nes, de muñecas, de trompetas y de
tambores, siempre será la misma si
nos acordamos que nosotros también
hemos sido niños, y que en la eesoirée»
popular de la Rambla andábamos [u-
bilostimenie, hace veinte o treinta
años, coouiitos de la mano de nues-
tros padres.

* • •
Pero hoy, claro está, todo se ha su-

perado. A la antañona Feria glosada
por el extinto compatricio José Fe-
rrer Ferrei en su libro eeMinucias», ha
sucedido una manifestación del volu-
men industrial, comercial y agrícola
de nuestra población. Las candorosas
imágenes de aquellas atracciones que
se exhibían en barracones de lona, ta-
les como «Dorita, la reina vaca», «Loe
liliputienses más pequeños del mun-
do» o «El hombre de la barba de dos
metros», ya no existen. Pertenecen a
otra época, a otro mundo de fábula.
Hoy las atracciones tienen un carácter
más espectacular, más deportivo, y

pOi' ende, menos fantasmagórico que
en los tiempos de la luz de gas. Pero
la fantasía del público siempre es la
mixmo; porque hace alterar las cosas
tan reales como se quiera, y al mismo
tiempo soñadas. «El. ensueño - ha di-
cho un escritor - es un nuevo modo
de ver las cosas, hacia dentro o hacia

Las modernas estructuras de los anun-
cios parecen nacidt¡s de un sueño. Lue-
rf'J, 103 iicslurnbraáores escaparates de
103 estootecimientos de la ciudad, que
no olvidan detalle alguno para llamar
la atención del público.

El p:t30 es, pues, contemplativo y
agradable. Todo tiene un encanto cier-
to, y ea algunos lugares incluso se sa-
borea u:'! encanto de urbanismo. Si la
Feria - la de los mayores - tiende a
una modernidad reclamística, es nece-
sario que el paisaje haga juego con la
misma, como si fuera una puerta
abierta a nuevas posibilidades para el '
futuro.

¿Qué más puede decirse de la Feria
de Villanueva? La realidad corre pare-
jas con la alquitartuia tantcsia; los ju-

fuera; inalterables en su esencia, pero
no en su presencia».

* •
Irrumpe la Feria, en esos primeros

días de noviembre, en que el aire es
suave y el sol conserva aún oiao de ti-
bia fuerza. Andar lentamente por el
recinto jeruü - ¿pero no es toda Vi-
llanueva un recinto en este caso? - es
lo más a propósito para ver bien cuan-
to se nos ofrece ante nuestros ojos.
La delicia colorística de los «staruis»
es un poderoso y eficaz agente rruun-
co para que nos detengamos unos mi-
mitos en contemplar lo que exponen
las firmas indusiruiles y comerciales.

guetes son para los niños el mayor en-
canto de su tierna vida; los espectácu-
los y las buenas compras constituyen
para los. mayores asueto y prácticos
utensilios para su hogar, y los comer-
canos celebran el qusio de la pobla-
ción ornamentada y se adhieren a no-
sotros cordial y fraternalmente. Nada
más puede decirse de la Feria, si en
esos días el sol es claro y el aire quie-
to, lo que proloruja el bienestar ciuda-
dano con más ánimo de ver mejor to-
do lo que, para grandes y pequeños,
se expone con móviles puramente eco-
nómicos, ya que tanto hoy como ayer

I lo que priva es la compra y la venta.
ABEL ABRIL



por ANTONIO FORN DE LAVILLA

La feria
como símbolo

Con renovado ímpetu y significa-
cíén renace cada año nuestra feria,
fruto, como ya dijimos en otra oca-
sión, obligado y sazonado de una pu-
jante industria, patrimonio de esfor-
zado batallar en lo económico y en
lo social. Es una vertiginosa carrera
en busca de lo más idóneo, de lo me-
jor; todo ello a un coste cada vez más
bajo, lo que en definitiva es siempre
factible gracias a una incansable ac-
tividad alerta y vigilante, ejercida
constantemente sobre todos y cada
uno de los elementos que integran el
complejo mecanismo de la produc-
ción, distribución y consumo;' perfec-
ta base sobre la que se asienta el
progreso. Además deberemos coinci-
dir que aunque los momentos presen-
tes son de dura prueba, los que sin
duda han de revalidar la consisten-
cia de nuestras industrias y que ha-
brán de contestar a la pregunta de
si esta industria nació y se desarrolló
de acuerdo con'un criterio fundamen-
talmente estudiado, de un convenci-
miento total de la necesidad que ve-
DÍa a llenar o si, por el contrario, sólo
nació o se desarrolló como fruto de
una especulación más o menos ím-

provisada, lograda con mayor o me-
nor fortuna. También el momento ac-
tual viene a cerrar el alegre y a la
par que triste paréntesis de dichas
especulaciones, de tan perniciosos
efectos en lo económicó, dando paso
a un sereno futuro ya iniciado donde
los progresos son y serán sin duda
logrados como exclusiva contrapar-
tida de una exigente labor de estu-
dio, comprensión y esfuerzos conjun-
tos. No existe la menor duda de que
de esta forma se lograrán fines firmes
y persistentes estructuras económí-
micas cuyos productos dimanantes de
su funcionamiento, al ser incorpora-
dos a las áreas de consumo han de lo-
grar aquel índice envidiable de alto
nivel de vida tan deseado por todos,
por cuanto estamos plenamente con-
vencidos de que en lo econémico ja-
más puede repartirse impunemente lo
que antes no haya sido producido, por-
que lo contrario de ello siempre lo
es a costa de artificiosos y engaño-
sos equilibrios producidos y manteni-
dos por situaciones coyunturales fal-
sas, ya que en el mejor de los casos
habremos hipotecado nuestro presen-

te o lo que es peor, incluso nuestro
porvenir.

Por todo ello estamos seguros de
que la reiteración de nuestra feria en
continua pujanza en unos momentos
de decisivas pruebas económicas co-
mo ya hemos dicho, a la par que re-
valida si cabe y le otorga un califica-
tivo' de humana perennidad, viene a
guisa de símbolo a referendar de la
forma más elocuente, veraz y defini-
tiva esta línea de conducta de la má-
xima idoneidad que caracteriza los
frutos y obras duraderas a las que
tan acostumbrados estaban nuestros
mayores: todo ello por la conjunción
en admirable equilibrio de estudios,
esfuerzos y ponderadas relaciones hu-
manas, perfectamente compenetradas
y matizadas hasta los más insignifi-
cantes desarrollos del complejo me-
canismo económico en sus aspectos
de producción, distribución y consu-
mo; lográndose con ello aquel clima
de serenidad y efectividad plena de
la máxima trascendencia en lo eco-
némico que caracteriza, es patrimo-
nio consustancial y definitiva base so-
bre la que se asienta todo el progre-
so real pleno y duradero.
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L'Org;~j~~~i6 9:il~~l;~:ée~.~~~~~re' de Vilanova ila,Ge,ltr~ 1992:- , • 'ia' ~~v~fa~~i'sténcia a l'acte inaugural, que tindrá noc a les 19 hores
la Jove Cambra, preveuque:els seu s 12,000 metres quadrats de ,,~ del '5 de.r1ovembre. La Jove Cambra pretén convertir la Fira de
superñcietotal d'exposlció sigu¡'nvisitats perunes 90,000 persones, ' .' Novernbre, que se celebrara del 5 al 8 de novembre, en la primera
El presidentde laGeneralitat de,Catalunya, Jordi Pujol, ha conñrrnat " .ñra.comarcal catalana d'árnbit urbá. " , ',' ,. -

,),.':,".:-';'f~~'~,~'~'<::,:;:::i~;~~;:',' ' : ", ' ' .,;,,""~?'~';f:~:- . .-., .' , ' , -,

Els, organitzadQrs.'preveuen una assistencia 'de '90.000 visitants

JÓfd¡,p~jgll~esidira<lj)na~g~.taéió
delaFira~deiftoveD1br'lde,Vilanova

"'~'" ',,~;\ "''':!~'!i~>< l, '};; ',fiJ" ',,' ",1

Elpresidentde laGeneraütat.
de Catalunya, Jordi Pujol, ha"
confirmatalpresidentde laJove
CambraEconórnicadeVilanova
i la Geltrú, Josep A, Vallés, que
presidirá I'acte inaugural de En. I'apartat de major,
I'edició d'aquest any de la Fira , prornocíó externa, la Flra' de.t •
de Novembre, que tindra lIoc a , Navembre de Vilanova está i.
les 19 hores del die 5' de' present aquests dies a les Fires ~
novernbre. de Maig .de Vilafranca del ¡

Entre els objectius globals Penedés, La Fira vilanovina t
que I'organització ha plantejat també estará present del 15:al \ \
destaca per ordre de prioritat i 18d'octubre a les Firesde San-
importancia esmenar els ta Teresa del Vendrell.
errors I deflcléncles de Els organitzadors de la Fira
I'edlcló anterior: neteja del de Novembre també volen do-
reclnte, vlgllimcla del reclnte nar una máxima notorietat in-
de la Rambla Principal durant • formativa a aquest esdeve- '
les hores nocturnes, zones - nimentqueviurálasevasegona,
d'aparcamentl senyalllzaclO edició consecutiva després de "
de zones. quinzeanysdedeixar-sedefer. r :

La Jove Cambra també vol"
aconseguir la vinculació deis" I:!!!!IcolJectius cornarcals convidant iPI'•• -...:.. ••
entitats imitjansde comunicació !
de Vilanova, Sitges i Sant Pere' L ~,-'------------'----'

de' Ribes, convidant tots els Unas 90,000 personespodrienvisitarels 12,000 metresquadratsdelaFiradeNovembre1992 DIARI
ajuntaments de la comarca del una assisténcia de 90.000 personalitat propia quant ats bellmigdelaplac;ad'E,C, Ricart
Garraf i el Consell Comarcal als visilants I una superficie to- seus expositors. que acollirá, en horaris
actes protocolaris. tal útil de 12.000 metres El DIARI DE VILANOVA continuats, exhibicions d'arts

quadrats. D'aquesla manera, també tindrá aquest any un marcials, ballet, dansa, balls
la Fira de Novembre, en el estand a la píaca del Mercat. populars, cant coral ..,
ségon aniversarl dela seva Com a plat lort d'aquest
reedició, esdevíndra la pri- PROGRAIJlA PARAl.LEL programa paralJel es preveu

Si' s'aconsegueixen els ,. mera lira comarcal d'ámbit I'organització d'un concert de
objectius rnarcats , la Jove •• ¡¡rba de recinte ooert. " Enguany, els organitzadors rocken un recinte polisportiu de
Cambra es mostra convsncuoa " ;.' El recinte de la Fira de pretenen crear una aulentica la ciutat.
d'assolir una lira comarcal i Novembre 1992 tindra tres programació lúdica, cultural i La Jove Cambra, pero, ha
multisectorlal de primer ordre. ., 'nuclis bastes: la Rambla Prin- esportiva coincidint amb les manifestat que seguirá donant

, El!!,' organitzadors maní- cipal, la placa de la vua i la dates de la Fira de Novernbre. "suport a les inicrattve s
festen que si -els objectitJs J placa del Merca\. Cadascun ' L'eix del programa paraLlel ceiebraoes I'any passat amb

,,s'a~o3nsegueixen,~~I pr~veure",' .·p'aqu~sts espaís- tindr!.. sera u~cenari instaU~~_~I,__ m~~~~_~~_

REDACCIÓ

MÁXIMA PROMOCIÓ
EXTERIOR

La Jove Cambra també
trebauará per aconsequlr la
máxima promoció exterior
d'aquest esdeveniment que se
celebrará del 5 al 8 de
novernbre. Per aconseguir
aquest objectiu es distribuiran
cartells anuociadors un mes
abans de 1" celebració,de la
Fira,distribucióo'exposttorsuna
setmana abans i del programa
paraLlel d'actes, quinze dies
abans del 5 de novernbre.

També es contractaran ,
espais a períóo.cscom La Van-
guardia i El Periódico i en
premsa comarcal i televisions

de Iá:proxima edició

íocals dins un
qqilome,tres, .

PRESENCIA A LES FIRES
DE MAIG DEVILAFRANCA

ES PREVEUEN 90,000
VISITANTS
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XXII Setmana del Mar-Festes de Sant Pere

Segons, les conclusions de la taula rodona celebrada dimarts
passat a iniciativa de l'lnstitut Setmana del Mar, Vilanova i la Geltrú,
podria ser.etrnaro per la celebració d'una fira multlsectoríal del mar,
de caire nacional i mediterránla, sempre i quantestipuí ben plani-

" . ;>

ficada i compti amb els adequats recursos. La Cambra de Oornerc,
Industria i Navegació, tara I'estudi previ de viabilitat, mentre que la
regidoria de dinamització económica de l'Ajuntament vilanoví
coordinará les.gestions per I'organització' de la futura fira.

Pot reafirmar i potenciar la imatge marinera de la ciutat

La primera,Ffracdel Mar i de la ~escad'ambit
mediterrani pOdria celebrar-se I'any¡vinent,a Vilanova

~.¡ / ..':

REDACClÓ
el ereíxement del sector nau-"

VilanovailaGeltrúpotacollir tic -pesquer I de les seves .
al 1993, la primera edició de la Indústrles auxlllars. Actual- "
Fira del Mar i de la Pesca, ment, es gestiona la posslbl-
d'ámbit mediterrani, oberta als lItat que la clutat comptl amb
expositors d'arreu ·de restat i una Facultat de Clencles del
també d'Europa, d'acord amb Mar, 'amb tot anó que té rela- ' '
les conclusions de la taula ro- cló amb els temes medí-am-
dona que va tenir lIoc el passat blentals de calre maritlm I
dimarts a la torre de Ribes Ro- també es treballa per poder
ges, seu de l'Oñcína Municipal ubicar ar port una estacló- '
de Turisme, a iniciativa de base 'per remolcadors espe-
l'lnstitut Setmana del Mar, clalltzats en 'el salvament .•:

Aldebatvanassistir-hiJosep mar/tlm Illulta contra la con- ,~t
Gonzalez, primer tinent tamlnacló marina. "~;
d'aléalde, Enric Ferrer, regidor '~:,,:1.o.:l,,' ""~'i
de dinamització economica,"'" IMA-TGE DE'VILANOVA"~ :¡it
Doménec Bardí, patró majorde "
la Confraria de Pescadors, Eu-
sebi Ferrer, ex-president del
Posit; Isidre Also, gerent de
l'Agrupació d'Empresaris del
Garraf; Caries Babot, gerentde
Pivsam; Jordi Orriols, vicepre-
sident comarcal de la Catnbra
de cornerc, Industria i Nave-.
gació de Barcelona; Joan Fa-
bregas, vicepresident del Club
Náuñc Vilanova, JoahMartl,
gerent de Tiplay; Enrill Jardí,
director de Martronic; Josep
Méndez, director del Patronat
Municipal de Tunsme:: Pere, ,
Ortoll del Museu del Mar i Miquel.:
Ansón entre d'altres. Josep .'
Francesc Huguet i Prats, pre-
sident de l'lnstitut Setmana del
Mar, presenta i modera la taula
rodona,

INFRASTRUCTURA
PORTUARIA

Per Enric Ferrer, les pers-'
pectlves a mlg termlnl del port
no poden ser més bones.
Tenlm una amplia zona es-
portlva ocupada a la mettat
de la seva capacltat. Una gran
píaca de 10.000 metres qua-
drats amb mirador I una ter-
minal per creuers a construir
per la Generalltat. És a dlr,hl
ha un potencial I capacltat en
Inlrestructura portuárla que
no té nlngú I és píenament
adequada per ublcar-nt una
Flra dedicada al mar. •

S'ha d'afegir també la gran
placa sobre el mar quant es faci
a partir d'octubre,l'enderroc del
polémícedíñcl d'Yara i la pos-
sible ampliació de les
instal.lacions esportives per
2,300 embarcacíons. Per aixó, '
afrima Pep Gonzalez, des de
l'AJuntament cal alavorlr les
actlvltats rela~l~nades amb

Aquesta fira multisectorial, a '
més de potenciar les activitats
portuárles i proporcionar un -
destacat atractiu, Implica tam-: :
bé la proJeccló de la Imatge ;'

.. mar/tlma' de Vllanova, que ".
"malgrat tot, avul encara es :,
poc coneguda atora, en pa-',,_
raules de Josep Méndez,

En aquest parer, es va posar
de manitest en el decurs de la
taula rodona, que a la ciutat Ii"
manca definir una imatge pro-
pia,", '",

,- Disposar d'un certamen co-,
mercíald'aquestes caracterísu- .
ques pot representar per Caries :
Babot, aconsequlr relormar I
potenciar I'atractlu d'una VI-
lanOva marinera, que a més
de 'modemes Instal.lacfons
pcrtuártes, olerelx els poll-'
gons de la S/nla de les Vaques,
de l'lnstltut Cata la del 5611 de
les'Roquetes, urbanltzat per
Plvsám, pensats per a la ubl-
cacto d'lndústrles I negocls ,
vlnculats a les actlvllats mart-
times. -

Segons Isidre Also, cal lell-
citar-nos tots plegats Ja que
una vegada,consolldada la
Flra de Novembre, el mes de , -
mafg tlndrem a Vllanova el 1""'''''1••••• -~
Saló Nacional d'inventors Iara >. •
parlemde I'organltzacló d'una ~ ,

" Flra multlsectorlal del Mar, en
.' una població on malgrat les," 'L- .,- ~--:..::...-=:..~~~.-:;.~__:----Ó~---_:__

Flres del Mar de 1971-72 I 73, L'Ajuntamentes mostramolt interessaten ceiet¡raraquesta Fira.l'anyvin.ent
• organltzades per la Setmana ,', . ,

del ,Mar, no hl ha tradlcló ni
, experléncla en lertamens
, d'aquest tlpus.

Per tant , caldrla donar-Il Els assistents a la taula ro-
• al certamen unembolcall prou dona per unanimitat van donar

lnteressant.comper exerople ~~ el seu suport a la celebració
una.trobada de grans velers o -cuna Fira del Mar i de la pesca
la celebracló d'un saló Inter- que podria tenir lIoc el mes de
nacional de maquestlsme na- maig o també el mes de set-
va.k ' embre, alxó, si, amb una prl- '

La taula rooonaes va celebrar a la Torre del Patronat Municipal<l'l Turisme ·F¡;;UX

SUPORT UNANIM
mera edlcló, d'árnblt nacio-
nal I medlterranl ben planifi-
cada I amb recursos per ler
una cosa ben leta.

També es va acordar co-
menear a trebaVj3.ren el projecte,
otermt-se la délEJgació comarcal
de la Cambra de ccmerc. In-
dústria i Navégació ala reaut-
zació d'un estudi de viabilitat

L'Ajuntament a través de la
. regidoria de Dinamització
Económica, convocara una re-
unió de les indústries de la co-

'marca relacionats amb el sec-
tor mari tim i coordinara els tre-
baus' encarnínats a que Vilano-

'va Ha Geltrú, pugui celebrar
I'any vinent la primera Fira del
Mar i de la pesca de Catalunya.
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VILANOVA

"Vam comencar copiant altres tires;
ara ens copien a nosaltres"
Entrevista al director tecnic de la Fira de Novembre, Isidre Also

GUILLEM MERCADER

I

A poques hores de la inau-
guració de la Fira de No-
vembre 1995, el director téc-
nic de la mostra fa balanc deis
quatre anys transcorreguts des
de la reedició del certamen,
I'any 1991 Also parla també
deis problemes de les al/res'
fires vilanovines, principalment
de Galáctica.

-Vosté ha dirigit deu fires
en els últims quatre anys.
Que ha aprós fent aquesta
feina?

-Moltissim i en tots els as-
pectes. Per descomptat, en
I'aspecte técnic. Peró el més
important és que ens ha per-
més -no només a mi, sinó a
tots els que han fet costat-
conéixer I'entramat social tan
peculiar de Vilanova.

-Com qualificaria aquest
entramat vilanovi?

-Jo sempre he di! que hi ha
una mi noria opinant i una ma-
joria callant, observant. I el
problema -no només en la Fira,
sinó en els al/res esdeveni-
ments i festes que tenen 1I0ca
la ciutat- és que tot gira a
I'entorn d'aquesta minoria que
parla, que opina. I aixó rnoltes
vegades ens fa perdre
I'orientació. En el cas de la
Fira, als organitzadors ens
preocupen les critiques, peró
no per aixó hem de perdre de
vista que la gent ve a la Fira a
buscar coses diferents. Per'
exemple, la venda directa.
Aquesta minoria que parla, que
opina, eliminaria la venda di-
recta. Peró en canvi hi ha una
gran majoria que possiblement
té I'única manera de participar
a la Fira a través de la compra
d'una cassola o un ernbotit.

-Peró vostés deuen tenir
algun tipus de mecanisme
per saber si la gent accepta
que hi hagi venda directa a
la Fira.

-En aquest cas la demos-
tració és el consum, el que
venen aquests estands. Els
expositors de venda directa
posen la nostra Fin;' entre les
millors de Catalunya. Aixó vol
dir que la gent del poble hi
compra. Per tant, no podem
fer una fira renunciant a un
apartat. Estem d'acord que s'ha
de limitar, peró no s'hi pot re-
nunciar. Si parléssim d'una
altra fira, i concretament de
Galáctica. n'hi hauria per es-
criure un lIibre sobre les reac-
cions de la ciutat, deis poders
politics i també periodistics.
Tot aixó és el que hem aprés.
I a vegades és millor dir que
t'has equivocat, perqué enca-
ra que tinguis raó, si vas a
contracorrent t'equivoques.

-Aixó és el que ha passat
amb Galáctica?

-Si. Continuem pensant
que tenim raó, continuem
creient en el projecte, pensem
que és llástirna que es deixi
perdre el projecte, peró no hem
sabut convencer. Per tant, mi-
1I0rque el deixem córrer si no
hi ha un canvi de disposició.

-Aixó vol dir que en
aquests moments no és gens
segur que se celebri Galác-
tiea al 96?

-Depén de l'Ajuntament i
exclusivament de I'Ajuntament.
És qui s'hi ha de mullar. No-
sal/res, per molts esforcos que
fem, podem arribar a un limit.
Esta ciar que el saló
d'innovacions no és un saló
per al públic en general, peró
en canvi cada cop és més ac-
ceptat pels professionals del
sector. Galáctica no pot ser
espectade, perqué una fira
d'inventors no pot ser un circ.

-Potser I'error ha estat,
dones, donar a Galáetiea
aquest caire popular?

-No. Ha estat una necessi-
tat de pressupost. Vilanova no
té una estructura fisica per

acollir una fira, no té un pavelló
ñral, Per tant, hem de crear-lo
i aixó significa una despesa
que només es pot cobrir amb
patrocinadors i entrades de
públic en general. Hi ha tota
una serie de condicionants. Si
la ciutat no es veu convenient,
doncs pensem en una altra
cosa,

-És eert que hi ha altres
eiutats interessades en or-
ganitzar Galáctica?

-Sí. Sempre hi ha hagut
contactes amb d'altres ciutats.
De fet, a Ferrol faran un certa-
men de les mateixes caracte-
ristiques que Galáctica el maig
de I'any que ve, Peró en una
segona edició volen adoptar
tot I'aspecte de Galactica, ser
el saló internacional d'invents
d'Espanya. És normal. És un
tema molt atractiu. Em consta
que l'Ajuntament de Vilanova
no ha descartat el projecte,
peró jo gairebé asseguraria
que I'any 1996 no hi haurá
Galáctica.

-Tornem a la Fira. Quan
des de la Jove Cambra es va
decidir tornar a fer la Fira fa
quatre anys, es tenia la
convicció que seria un exit?

-No ens ho pensavem,
francament. Ens va costarmolt
convéncer l'Ajuntament, amb
fets, amb un sondeig que es va
fer a diversos industrials. De
fet, rnolts deis industrials van
venir a la Fira el primer any
perqué s'havien compromés a
través de I'enquesta. Jo crec
que la Fira no era el seu árnbit
més idoni de márquetinq. El
primer any prou feina vam te-
nir amb tirar endavant I'edició,
amb problemes íoqistics. Prou
feina teniem com per pensar
que alió podia tenrr continuttat.
No és que fóssim escéptics,
perqué no ho hem estat rnai.
Simplement no hi pensávern.
Any rere any hem incorporat

Continua a la pagina següent

DIARI

L Iimpulsor de la Fira,
Galactica i la Mostra

Isidre Also -33 anys, casat i amb dues filles- era president
de la Jove Cambra de Vilanova I'any 1991, quan a I'entitat
va sorgir la idea de recuperar la Fira de Novembre vilanovina.
Also, de professió relacions públiques i director de I'agéncia
Pigmalion, va promoure també des del seu cárrec de gerent
de l'Associació d'Empresaris del Garraf (ADEG) la celebració
del Saló d'lnventors Galáctica, al qual va unida la Mostra del
Cornerc, És eldirector técnic de la Fira -responsable que tot
vagi a l'hora- des de la seva primera edició.
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Situació socieconómíca del.Garraf
.' . ':",t .,-1,,""-:'~ .. '. ,

Amb aquest aqlcle que
. slgna I.acapdel.5ervel d'lnl-

clatives Economlq¡Jes de la
Mancomul1¡tat Penedes-
Garraf, Anna M. Mlr 1.5erra,
el DIARI DEVILANOVA Inicia
avui la publicació d'unseguit
de.trebaüs, exposats 'en el
marc de le8 '1e8 Jornades

.50cl'oeconomlque8, que
Ilota el tltol de El Garraf avul
I dama va organltzar el
Consell Comarcal del Garraf
els passat81 0111 d'octubre.

;··ANNA'M.MIR 15ERRA'

, ;. El motiud'aquesta ponén-:
-"cia és donar-vos a conéixer de
" manera resumida elretrat 50-

cioeconómic de la comarca del
Garraf.

A granstrets abordaré la
situació socieconómica de la
comarca del Garraf des de

," I'órbita dernoqráfica.tcentrant- ,
me en I'evolució iestructura de
la població i el fenomen migra-
tori per, posteriorment; analit-
zar I'activitat económica i els
diversos sectors que la confi-
guren, Per finalitzar veurem.:
quins "igams s'estableixen
entre població i activitat econó-
mica tot estudiant I'evolució de
la població activa, I'atur i la
contractació a la comarca,

DEMOGRAFIA

Aixl don cs. primerament.
parlaré de I'evolució de la po-
blació. Comja sabeu, la demo-
grafia del Garra( igual quea la
resta de Catalunya. ve marca-
da pel creixement deis anys
seixanta, que si bé no va tenir
la mateixa intensitat que a les
comarques metropolitanes de
Barcelona. 51 que es va situar
per sobre de la mitjana de
Catalunya. Més recentment el
Garraf va patir una forta re-
ducció de les taxes de creíxe-
ment de la seva població,
passant del 2'5-30% de
creixement, peró va ser torea
.notable en uns moments en

cies d'activitats de la comarca.
El primer que cal destacar és

s el notable' incrernent de
,,,,I'activitat,eCcnómica de ta co-

marca,en els darrers anys, que
ha passat de les 5,200 empre-
ses al 1992 a quasi 8,000 al
1996, elque signif\C8 un incre-
ment del 50% en aquests da-
rrers quatre anys. El principal
sector que s'ha beneficiat

, d'aquest creixement ha estat
.el de la construccló, que ha
vis! augmentar el seu nombre
constantment enaquests anys
fins quasí ,duplicar el nombre

.d'ernpre,ll,ell. Aquestimpl.!ls del

.sector,d,e la construcció també
.:-.;ea"PQs_a !:de '. manifes.!, en

tevoll.lci6 ,Qels,_habitatges: ini-
ciats que han passat de 1,095
¡'any 1~92 a 1.3251'any 1996 i
que ha convertit el Garraf en la
7a comarca de Catalunya en

." .. ' .' "'.,.'-'" '." "", ,0 __",:;"." . ',"0:" ",,;,"I'.',·;,·,,:·W';;1(Y" nombred'habltatQesfmalitzats
lndústrla, L'activítat económica s'ha incrementaf,n0Ja91~!llen,t~_urant,~I!>"lifti~~ anys('d ',' ,p ':'~!3~OIARI amb prop de 1,500 I'any pass-

"~o al., ,
merit 'de població que'la'to-", menor' de, 14 anys s'ha redu'it fJel que fa al sector índus-
marca del Garraf estávivint en .,·en un 27°,(" passent deis més trial s'ha detectat en els darrers
aquests últims anys esta afa- ,de 18,000 nens ijovesmenors anys un-íncrement en el nom-
vcrint el reequilibn demcqréñc de 14 anys I'any 1981 als bre d'empreses, sobretot del
dins la comarca, 13,000 de I'any 1996, Aquest sector de la indústria transfor-

Evidentment, les taxes de fet, que juntament amb madera del meta" i altres in-
creixement vegetatiu de la I'increment de l'esperanca.de dústnes.
població -diferéncia entre na- .vida. ja provocaria un envelli- Aquest creixement en el
talitat i mortalitat- río expliquen ment de l'estructura de la pira- nombre d'empreses es pro-
ni de lluny aquest creixement. mide, es veu agreujat per dueix alhora que les grans
ja que últimament se situa per I'important augment de pobla- empreses industrials han per-
sota d'un 3%, Aixl doncs, ha ció provocat per la irnrnlqració. dut llocs directes de treba",
estat el moviment migratori el La població actual entre 45 Per aixó i després de conéixer
responsable' d'aquest creixe- i 64 anys és la que proporcio- I'explotació del padró de 1996,
ment que ha afavorit sobretot nalment s'ha incrementat rnés i per tant la població actual
el municipi de Sant Pere de gracies a la immigració ocupadaene1sectorindustrial,
Ribes i els rnunicipis petits. d'aquests darrers anys. caldrá valorar de forma molt

moderada aquest increment
del nombre d'ernpreses. '

D'altra banda el sector
serveis, tot i haver-se incre-
mentat de forma important,
representa al voltant del 80%

'del total d'empreses ubicades
a la comarca, De fet, ha perdut
3,5 punts sobre la participació
en el total d'empreses que te-
nia I'any 1992, Bona part de
I'activitat generada pel sector

qué la'prQ,vincia de Barcelona '
, estava perdent població real i
; Catalunya amb .prou feines

aconseguia 'mantenir un
creixement O, Ha estat· en
aquests darrers anys de la
década deis noranta quan la
comarca' ha vist de nou un
important augment de la seva
població, que s'ha mcremen-
tat des de 1991 a 1994 en
quasi un 21%, Supera ja els
93,000 habitants i s'ha convertit
en una de les comraques més
&:tives demoqráficament' de

atalunya. Aquest creixement
demogratic, si bé ha estat po-
sitiu per a tots deis municipis
de la comarca, s'ha concentrat
de forma notablea Sant Pere
de Ribes,

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

PIRÁMIDE ACTIVITAT ECONÓMICA

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

La pirámide de la comarca
del Garraf ha patit, respecte a
la situació de 1981. uns canvis
notables motivats per

, I'envelliment natural de la po-
blació i, sobretot, pel fort pro-
cés d'immigració sofert. La
baixa natalitat es posa de ma-
nitest, quan la població real

Un deis indicadors que ens
permet analitzar I'activitat
económica de la nostra 'co-
marca es basa en I'explotació
estadlstica de I'impost sobre
activitats económiques.
Deixant de banda les activitats
deis sector primari, es pot ob-
servar fáciíment la importan-
cia del sectorterciari a la nostra
comarca, el qual aglutina prop
del 78% del total de les llicén- P••••• la pagina aegOent
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serveis es cortcentra en el co-
rnerc i el turisme.

COMER<;

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

El principal sector comer-
cial és el d'alimentació amb un
tery de les botigues, mentre
que vestit i calcat, equipament
de la llar i cultura i lIeure, amb
un 15°'¡' aproximadamentcada
un d'ells, completen el teixit
comercial.

TURISME

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

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

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

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

-En segon lIoc s'ha -Qrodurt
un fort increment de la qualitat
d'aquests allotjaments tur!s-
tics. bé sigui per la construcció
de nous establiments o per la
reconversió d'instal.lacions ja
existents.

Aquest procés ha fet que
en I'actualitat el 47% de les
place s de Sitge'7 siguin de
quatre estrelles. rnentre que
I'any 1987 sois ho eren e117%
i a la vegada s'hagin duplicat el
nombre de places de tres es-
trelles. Aquests canvis respo-
nen a una estratégia encami-
nada a milloiar la competivitat
de I'oferta turística de la co-
marca buscant un turisme de
més qualitat i a la vegada
afavorir una .oferta més dirigi-
da a congressos. convencions
i actes culturals.

Per acabar aquesta visi6
de I'activitat económica de la
comarca caldria remarcar la
creixent importancia que esta

Turisme. Al Gamiftiiha 13.000 places entre hotels, pensions i campings

assolint una' infraestructura
básica a la comarca com és el
port comercial de Vilanova i la
Geltrú. que ha vist augmentar
el tránsit de vaixells i mercade-
ries de forma espectacular en
els darrers anys, passant deis
33 vaixells i 38.00 tones de
mercadetiesl'any1990als551
vaixells i 498.092 tones de

. mercaderies I'any 1996.

POBLACIÓ ACTIVA

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

Aixf dones. la població ac-
tiva de 1991 era de 32.600.
que representava el 42,4% de
la pobJació de la comarca.
Quasi el 60% de la població
activa es concantrava a Vila-
nova i la Geltrú. Per sexes, es
constata el predomini de la
població activa masculina que
suposava gairebé els 2/3 del
total. La població ocupada al
1991 era de 27.237 persones
tot i que representava que la
taxa d'atur se situava en el'
.16.5%.

De fet aixó ja era una írn-
portant millora respecte a I'any
1986. en qué any la taxa d'atur
era deI21.5%. Durant elperlo-
de 1986-1991 la poblaci6 acti-
va va augmentar un 22%
mentre que I'ocupada ho va fer
quasi un 30%.
') Aquest creixement de la
població ocupada s'ha basat
en un fort increment en el sector .

. serveis. que va créixer en
aquests cinc anys un 53% i va
passar de donar el 47% de la
població ocupada durant 1986
al 54% al 1991. S'ha produrt,
dones, I,In prccés de tercia lit-
zació de la nostra comarca.

Les dades d'evolucíó del nom-
bre d'ernpreses comentades
anteriorment i referides a da-
des més actuals, juntament
amb les dades del mercat la-
boral que a continuació es co-
mentaran confirmen aquesta
tendencia de predomini del
sector serveis del pertode ac-
tual de I'economia del Garraf.

ATUR

Tot i que no es disposa de
la informació del padróde 1996
i per tant no hi ha dades segu-
res sobre I'eilolució de la po-
blació activa i la població ocu-
pada de la comarca, sl que es
coneix I'evolució de la pobla-
ció aturada segons les dades
facilitades per I'INEM.

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

"S'ha produít un
procés de

tercialització de la
nostra comarca"

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

Actualment són les dones
les que pateixen més la' pro-
blernáfíca de I'atur a la nostra
comarca,' ja que el ·53% defs .
aturats registrats a I'INEM són
dones. Aixó es forya greu si es .
té en compte I'estructura de la
població activa, que fa la taxa
d'aturentre les dones sigui molt
másdeldoble que la d'entre
els homes. L'atur afecta prin-
dpalment dones joves, el 43°'¡'
de les aturades tenen menys
de 30 anys, mentre que I'atur
entre els homes es reparteix
més homogéniamen!.

Cal remarcar la problema-
tica social que suposa que ratur
entre els homes se cantri entre'
els més joves i entre els majors .
de 50 anys.

Per áreas d'activitat
económica I'atur incideix prin-
cipaírnent en el sector serveis,
que engloba el 67% deis atu-
rats i afecta sobretot els sub-
sectors del comerc i hostale-
ria. El 20% deis aturats per-
tanyen al sector industrial i el
13% restant a la construcció.
L'atur en el sector primari és
insignifican!.

MERCATLABORAL

Val la pena esmentar que

D1ARI

des del juliol de 1995 la Man-
comunitat Penedés-Garraf
edita amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i el FSE,
I'Observatori del mercat de
treball que trimestralment ofe-

. reix una informadó exhaustiva
sobre la situadó de I'atur a la
comarca del Garraf. En
aquesta maleixa publicació
s'analitza també revolució del
mercat de treball 'tenim en
compte I'explotadó estadfstica
deis contractes registrats per
I'INEM.

És precisament aquesta
informació sobre I'evoludó de
les contractacions el darrer
indicador soci0eC6nomic ana-
lilzat en aquesta ponencta. Aixr
dones, des deis juliol de 1995
fins al desembre de 1996 es
pot observar una clara tendén-
da a I'increment del nombre
de contractacions. Bona prova
d'aquest fet és raugment en
.un 18% deis contractes realit-
zats tant el tercer i quart tri-
mestre de 1996 respecte als
mateixos perlodes de I'any
1995.

Deis més de 15.000 con-
tractes registrats a la comarca
durant 1996, prop del 41%
corresponen a Vilanova i la
Geltrú. 5itges, grácies al sec-
torturlstic ésel sagon munidpi
en nombre de contractes, ja
que en realitza el 36%. La con-
traelació pateix un fort efecte
estacional cantrat en els mesos
d'abril a jufiol en clara relació
amb la demanda de treball en
el sector turlstic.

56n els homes els més
afavorits per aq uests contrae-
tes ja que han rebut gairebé el
.60% de les ofertes. Pel que fa
a I'edat deis contractats el 33%
són menors de 25 anys i el
67% menors de 35 anys.

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

Els contractes fixes han
estat, durant I'any 1996. 497,
que representen un 3,5% del
total.

LITUSA
~ Limpieza dill Tuberías, S.A.)

Canonades embussades ...?
No trenqui res i cridi respecialista

(núln. 1)
Lí desembussará 1desíncruetará les seves canonades
de la forma més neta. rápida t económica. Butdatge

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

Te!. 81508 19
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El Garraf, una comarca de serveis
JOAN ANTON MATAS

,.~'.
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La tendéncia del Garraf és
convertir-se en una comarca
de serveis. Té gairebé tots els
ingredients per poder ser pun-
tera en aquest sector. Está ben
comunicada (i aviat he estará
més), té qualitat de vida, zo-
nes residencials de tots els
nivells, una oferta náutica im-
portant, unes instal.lacions tu-
rístiques de primer ordre, una
oferta comercial digna, una
gran oferta gastr6n6mica i una
important oferta cultural. Així
mateix, . té s61 industrial per
completar el sector serveis, un
microclima fantástic, un Pare
Natural, un aeroport molt pro-
per i centres de congressos.
Tot i aixó, I'oferta lúdica és
bona pero insuficient.

El Garraf, pero, també té
mancances. Ens manca oferta
complementária, infraestructu-
res lúdiques, pares ternatics,
sales de festes amb especta-
cles, un casino ... A rnés, hau-
ríem de ser més sensibles, tots

'plegats, amb alió que els clients
ivisitants esperen de nosaltres.

No n'hi ha prou que alguns
sectors s'esforcin a oferir qua-
litat, amabíütat i bons serveis.
Cal que l'esforc sigui de tot-
hom: des del cambrer, el taxis-
ta, el policia local, els mateixos
ciutanads i, fins i tot,
l'Administraci6, creant facili-
tats. El vísltant ha de percebre
que li oferim bons serveis i
millor atenci6.

SITGES, L'EVOLUCIÓ
DEL TURISME

Sitges depén des de fa
molts anys gairebé exclusiva-
ment del sector terciari, espe-
cialment del turisme. Es pot dir
que des de principi de segle
vivim grácies al sector serveis. '

En aquest procés s'han
viscut tres etapes forc;:a dife-
renciades: principi de segle,
les décades deis anys seixan-
ta i setanta i les décades deis

Sítges. La vi/a ha trencat I'estacionalitallurlstica

anys vuitanta i noranta,
El que tenim ara és fruit

d'una lIarga trajectória. L'any
1901 es va crear l'Associaci6
d'Alracci6 de Forasters i qua-
tre anys després l'Ajuntament
de Sitges creava una Comis-
si6 de Turisme.

Ja al 1912 s'urbanitza el
sector residencial del Vinyet i
el 1916 s'inaugura I'Hotel Su-
bur. Dos anys després es
projecta el nou passeig Marl-
tirssitgetá i el 1920 s'urbanitza
la ciutat jardí de Terramar, es
dissenya el camp de golf i
l'Ajuntament denega la
instal.laci6 d'una fábrica de
Pirelli.

O'altra banda, el 1923 es
construeix l'Autódrom i deu
anys més tard s'inaugura
I'HotelTerramar.1 el 1944 neix
el Foment del Turisme de Sit-
ges. Posteriorment (el 1959)
es protegeix la fac;:ana rnarí ti-
ma a través del Pla General de
Sitges, grácies a la voluntat
popular i polftica de conserva-

ci6 d'aquest espai. Tot i aixó,
peró, en aquesta etapa no hi
havia encara una bona cornu-
nicaci6 d'autocars.

DEPENDENCIA
DEL TURISME

La dependéncia del turis-
me era ja prácticament total en
aquella época. En un estudi fet
per la directora del Patronat
M.unicipal de Turisme de Sit-
ges, Vinyet Villa, se senyala
que I'any 19751a dependéncia
total o parcial del turisme de la
poblaci6 de Sitges era supe-
rioraI80%.

Aquest panorama es va
mantenir fins al final de la dé-
cada deis anys vuitanta, quan
Sitges va ser objecte d'un im-
portant canvi en la seva oferta
hotelera:".:'> .

L'anunci de la celebraci6
deis Jocs Olfmpics a Barcelo-

>na va despertar I'interés pel
futur a Sitges. Aleshores te-

nlem una planta hotelera i de
restauraci6 un pél desfassa-
da. Els hotelers de Sitges van
comenc;:ar a actualitzar les
instal.lacions fent importants
esforc;:os, ja que eren cons-
cients que per poder subsistir
calia millorar la qualitat de les
instal.lacions i els serveis.

El tomb més important que
ha experimentat Sitges durant
els últims anys ha estat el tren-
cament de I'estacionalitat tu-
rística. Sitges ja no viu única i
exclusiv¡¡ment del turisme de
sol i platja sin6 que s'está con-
vertint en un poble de serveis
turístlcs amb un centre de
congressos d'ámbit nacional i
internacional i en una vila pio-
nera en l'organitzaci6 d'esde-
veniments lúdics.

Aixó és el que fa fidelitzar el
visitant. És per aixó que les
perspectives de Sitges, a curt
termini, s6n molt bones. No
podem, petó, baixar la guárdia
perqué, tot i que ara estem en
un exercici molt be, el millor de

I'última década, no hem de
pensarquejaestátotfe!. Totel
contrario Hem de continuar co-
mercialitzant i promocíonant
com ho féiem durant les épo-
ques més dures. Hem de tenir
en compte que el creixement
ha estat global. Per tant, una
part del creixement ha estat
conjuntural.

PLANIFICACIÓ
CONJUNTA

Ft:UX

Si el que volem és impulsar-
el sector serveis, la comarca
hauria de fer una planificaci6
conjunta en la que hi partici-
pessin tots els municipis.

O'altra banda, pel que fa a
I'oferta complementária, un
estudi de la Oiputaci6 de Tar-
ragona ja apuntava que la si-
nergia causada per PortAven-
tura s'havia d'aprofitar percrear
altres ofertes de lIeure, com
ara pares temátics., i convertir
aquesta zona de Catalunya en
l'Orlando d'Europa.

L'apanció del Club deTast
va ser determinant per incre-
mentar la qualitat de la restau-
raci6, per la recuperaci6 de
plats perduts ... Tot encaminat
a recuperar I'acurada gastro-
nomia deis nostres avantpas-
sats. Ara el visitantve a menjar
a Sitges. Abans pernoctava
aqul pero els ápats els feia
fora.

La feina del Gremi
d'Hostaleria de Sitges pel que
fa a la formaci6 també ha estat
determinan!. ,

Van aparéixer nous pro-
jectes de construcci6 d'hotels,
tot i que el més important i el
que ha ajudat a trencar
l'estacionalitat del turisme ha
estat el projecte del palau de
congressos i convencions de
I'hotel Gran Sitges.

,També ha estat determi-
nant la construcci6 deis Tú-
nels del Garraf. .

Joan Anton Matas
és Presldant dal Greml
d'Hostaleria da SlIges
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EL

justificació dubtosa" i comen-
ta: "La nostra organitzacio sern-
pre ha estat vocacional, i hem
arribat a' deixar la Fira en un
bon lloc, entre les mill~rs fires
d'nqucst tipus de Catnlunya. Per
tant, hem cobert una etapa", En
aquest sentit, AIso explica: "No
ens hem sentit a, gust organit-
zant aquesta edició de la Fira i
hi ha hagut animadversions que
no he d'aguántar",

El finsenguany director
de la Fira diu: "Si elproblema
és que aquesta direcció de la
Fira no som ben vistos, doncs
ho deixem i que vingui una al-
tra.direcció que sigui.més ea-

': " pac d'aglutinarsim-
paties i il-lusió".

. AIso no ha
volgut concentrar
les crüiques 'en el
confl icte entre
l' organització de la
Fira i els botiguers
del centre de la
Rambla, per la si-
tuació dels estands
de la mostra de de-
coractó, pero creu
que "si no ¿s fa un
esforc per adaptar
uns dies el .centre
de la vila a la Fira,
dones potser
s' hauria de plante-
jar fer la Fira a la
sorra de la platja",

, Arnb tot, I~i- '
dre Also insisteix
que, "par damunt
que ens hágirn sen-
tit més o menys
dolguts per algunes

" actituds, preval un
criteri recn ic
que cree que s'ha
de plantejar
l' Ajuntament, per
tirar endavant una
política firal que
promocioni el mu-
nicipi". Malgrat
tot, AIso "reconeix
que sera difícil fer
un nou organigra-
ma per enl;ara'j· amb
nous 'horitzoils 'el
calendar! firal v!-,',
lanovf havent-hi
eleccíons munícl-

~"'..lA~:';':¡;"":':;:'¡~;""~~ __ ~_.J pul. 01pn,pcr mo.
de juny.

La Fira tanca una'
etapa amb J'adéu
de 'la direcció técnica

El director d'enguany, Isidre Also, creu que és
I'hora de retormular la polítlcamunlclpal de tires

• L'organitzaciórecone¡x: "Noens hem sentit aqust
organitzant la tira d'aquest any"

Jordi Castañeda

P rou. L'actu. al direcció
técnica de la 'Fira de

, Novernbre, amb el seu
rnü x irn responsable,' lsidrc
Also, al duvunt, ha decidit que
no tornar" a organitzar rnés
aquest certamen vilanoví.

Per a lsidre Also, és l' hora
de plantejar-se un punt
d'inflexió/e'n I'estructura de la
Fint i/{n lú política firal dél
municipi, per una banda, pero
taní'poc no amaga que hi ha ha-
g~t actitüds d'alguns col-lectius
de la ciutat que ha trobat fora de
lloc i desrnesurades. Also afir-
ma quej'hi ha hagut aftj¡ud.s de

"".; .i~20

Un deis estands de la pla~ de la Vila, espal
dedicat a! sector de moda, estetlca I de nuvls

El director genera! de Comerc, Jaume Angerrí,
, u l'estand de L'HORA, un hit de públicr '

Continua a la pAgina 22

Les entitats,
insatisfetes ;'
pel poc espal
que tenien

Serqio. Pérez
A la present edició de la

Fira de Novembre, els respon-
sables de la Fira d' Associacions
opina ven que la zona i els
estands designats tancaven el
pas al personal, i, a més, eren
d'escasses dirnensions. Aquest
fet es' va poder apreciar en
l'atapeúnent de persones, qúe
sovint .provoca va que els
representants de cada entitat no
poguessin seure ni un moment,

D'altres participants
apuntaven que la zona no era
del tot dolenta, ates que les
parades eren de gran visibilitat,
en especial les localitzades als
extremsde I'avinguda Francesc
Macillo Aquest era un punt de
tránsitintensdepersonesdetctes
les edats, en especial, deIs més
menuts, que gaudien amb les
múltiples activitats que molts
del~ estands preseritaven, '

, 36 entitats

El passelg ceoÍral de la Rambla, que acoUia els exposlton de decorad6

Toteslesentitats d'aquest
tram (un total de 36) tenien en
comú l'objectiu de donar-se a
coneixer, amb la qual cosa es
descartava la possibilitat que hi
hagués un ti comercial. En tot
cas, tal ti quedava en segon pla,
. Aixf dones, la tinalitatde

molts estands consistía a donar
a coneixer l'entitat en concret
per aconseguir així nous socis. '
En 'd'altres casos, les
associacions es dedicaven a re-
cordar als visltants I'existencia
de certes institucions o penyes,
quenecessitensuporteconórnic.

La situació d'aquests
tipus d'estands dins del recinte
firal va ser un al-licient perque

.lels diferents responsables
tlnguessin unes óptirnes
expectatlves. Molts deis
assístents destaca ven que lino
irnportava gaire I'~"it, oin6
l' objcctiu plantejat óid com la
possibilitat d'unir difusié co-
mercial icultural en un mateix
esdeYeniment~'" ., ,'1 ••1, r ,~, , ElI botl¡¡uen de la Rambla van .xp.......,. ~ leU maleitar perque la
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EL TEMA

El sector escomenea a moure
La visita a Granollers desperta els comerciants vilanovins

'\ ,

GUILLEM MERCADER

El president de la Federa-
ció de Comen; del Garraf (Fe-
cog), Enric Ferrer, creu que ha
arribat el moment que les
associacions de comerciants
de Vilanova inicün accions con-
juntes de promoció. La visita a
Granollers del Consell Munici-
pal de Cornerc sembla haver
despertat els comerciants 10-
cals.

Enric Ferrer afirma que
cada cop més, la sócletat
guanya temps de lIeure I
cada dla hl ha més compe-
tencia per Intentar atreure al
maxlm de gent en un entorno
El president de la Fecog afir-
ma que alxo només s'acon-
seguelx buscant una certa
slngularltat. Aquestaoferta no
ha de ser només comercial,
segons Ferrer, sinó també el-
vica i cultural.

La pérdua de pes especffic
que pateixen els centres de la
ciutat obliga els comerciants,
assenyala el president de la
Fecog, a iniciar un conjunt de
mesures que atorguin un ele-
ment diferenciador: no és una
única cosa, com ara la
lI.1umlnacló, I'aparcament,

R" M 8 LA

cemere al centre. Enric Ferrer creu que els comerclants s'han de mobilitzar

etc. És un conjunt d'ele-
ments.

L'exregidor municipal as-
segura que ens hem d'aprotl-
tar que la Unió Europea és

sensible a aquestes qües-
1I0ns per tal de preveure el
problema. Les grans super-
ficies oferelxen només atrae-
tlus comercial s, mentre que

'. - CJaIl1QLitivero SBL9.9J
El millar per a tu.
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LA GELTRÚ

les clutats poden oferlr al-
tres coses. Ferrer creu que a
Vilanova s'está comenc;:ant a
patlr el problema comercial al
centre en dosis pelites, I cal
que ens vacunem ara. HI ha
estrategles I senslbilitats per
crear agents que puguln pro-
vocar aquesta anlmacló co-
merclall social a la clutat.

A Granollers, els comer-
ciants fa tres anys que van
iniciar les campanyes de pro-
moció conjunta, tot i que la
seva associació és la primera
que es va crear a Catalunya.
El comerc local ha ernes una
targeta propia de pagament
que permet aparcar gratuHa-
ment durant mitja hora a la
zona blava del centre de la

'pobtacíó. A més, una part de la
recaptació de la targeta es
dóna a la ciutat per a la cons-
trucció d'un nou auditori. Enric
Ferrerqualifica la visita de molt
Interessant i destaca que
I'associació de comerciants
esta integrada per gent jove.
Es va produlr un relleu gene-
racional que va Influir en
aquesta dlnamltzacló.

Per portar a term,e una tas-
ca com aquesta, el president
de la Fecog creu que calen
associacions amb gerencies
professionals que puguin ge-
nerar el callu necessari per
mobilitzar els comerciants.
Ferrer creu que en aquesta
tasca conflueixen els intereso
sos tant deis comerciants i res-
tauradors com de les adminis-
tracions.

"El centre de
cada ciutat

ofereíx diferents
atractius"

Cubellesja
ha iniciat
accions

MARY

La creació d'una illa
de vianants a Cubelles
esta cornencant a can-
viar la fesomia comer-
cial de la vila. Tota
aquella zona vluril una
reublcacló, explica
Enric Ferrer, que des-
taca també la tasca que-
s'está portant a terme a
Sant Pere de Ribes. No
obstant aixó, recorda
que els canvis en
aquest sector són lents.
La Rambla de Vilana-
va es va reformar el
1991, I els canvls no

. han arrlbat flns anys
després.

El president de la
. Federació de Cornerc

del Garraf creu que les
associacions de comer-
ciants de Vilanova es-
tan en la Hnia de la de
Granollers, pero enca-
ra no han fet el plante-
jament amb la matelxa
empenta. Ferrer creu
que aquestes accions
han de ser tenórnens
localltzats, gairebé per
carrers. En aquest sen-
tit, considera positives
les accions que estan
portant a terme els co-
merciants de la placa
de les Cols i els carrers
cornerc i Sant Sebas-
tia.

Els comerclants
ens hem de preocu-
par, a mésde la vore-
ra cap a dlns, del que
hl ha de la vorera cap
a fora. I hem de fer
una plnya, indica Fer-
rer. El presldent de la
Fecog lamenta que en-
cara hi hagi qui pensa
que I'obertura de nous
cornercos és negativa.
Que s'obrln més co-
mer!;os ens aporta
més estabilltat, més
seguretat. Passa en
tots els eamps: En
aquest sentit, assegura
que no ens hem de
mirar galre el mellc. SI
el centre funciona,

, tambéfunclonaranal-
tres zones. Per tant,
Ferrercreu que cal can-
viar la mentalltat I pen-
sar que una tasca de
promocló, que costa
uns dlners, ens bene-
ficiara a tots.

El president de la
Fecog és favorable a
campanyes de prorno-
ció com la que porta a
terme l'Ajuntament, en-
cara que lamenta que
aquesta acció no fos
decldida en el marc del
Consell Municipal de
Comercio Ferrer va
agrair, pero, la implica-
ció de l'Ajuntament en
la promoció comercial.
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L'Ajuntament llanea per primer cop
una campanya de promoció delcomerc
. , \ "

L'esloqan 'Tria i traba' pubticitará elsestabliments de Vilanava durant el Nadai
REDACCIÓ

L'Ajuntament
de Vilanova i la
Geltrú ha llan-
cat per primer
cop una cam-
pan ya de pro-

moció del comer" local, amb
l'eslóqan Tría í troba, que es
portara a terme des d'aquesta
setmana i fins a les festes na-
catenques. La campanya pu-
blicitaria es basa en el lema
que va ser escollit per concurs
i es la primera que un Consis-
tori vilanoví posa en marxa en
suport deis establlments de la
ciutat.

La regidor;a de Oinamitza-
ció Económica i Social, Marta
L1orens, ha afirmat que I'equip
de govern persequeix la dlna-
mitzacló del comen. entesa
com a model de ciutat. La
regidora afirma que per portar
a terme aquesta tasca cal la
implicacló del sector comer-
cial, que ha de marcar la pau-
ta I demanar a les admlnls-
traclons que és el que volen
per tal de tirar endavant un
model dlferenclat de comer".

Un grup de represe.ntants
del Consell Municipal de Co-
mer" va visitar la setmana pas-

, sada Granollers per tal de
conéixer la tasca de dinamit-
zació que s'esta portant a ter-
me en aquella ciutat. Llorens
afirma que el Consell de' Co-
merc és consclent d'aquesta
necessltat de renovacló de
les estratéqles cornerclals.
La ,regidora ésconscient que
com totes les coses que ne-
cesslten un canvl de menta-
IItat, es produlran a través
d'un procés que sera lIarg.

Malgrat que Marta Llorens
admet que per part deis co-
merciants local s falten accl-
ons conJuntes, record a que
la representativitat del Consell
Municipal de Comer" es me',
alta: hl ha molles persones I
totes moll vlnculades amb
el món del comere. Per a la
regidora, una altra rnancanca
en el comer" local és la forma-
cló ,1 una mentalltzacló per
posar-se al dla. Alx6 passa
pel reclclatge I perqué les
noves generaclons de les
empreses de corñerc tradi-
cional s'lncorporln de forma
activa.

Unl\tbotlga de jogul,nes del centre de Vllanova. La campanya destaca la varietat de I'oferta comercial de la ciutat

Llorens:"Volem donar
suport al comerc en general"·

Redaccló
L'últimainauguraciódel nou

supermercat de Sabeco i
I'anunci que la cadena té la
intenció d'obrir un altre establi-
ment no alimentari han tornat
a durla instal.lació de grans
superficies a I'actualitat. El OIA-
RI publicava la setmana pas-
sada la noticia que un altre
grup vol instal.lar un gran .su-
permercat a Sitges. Marta L10-
rens afirma que hem de saber
que les grans superficies
s'lnstal.laran en poblaclons

, com ara Sant Pere de Rlbes.
És Inevitable I s'ha de tenlr
en compte. La regidora de
Oinamització afirma que el
govern de Vllanova té una
polltlca de suport al comerc
en general. Les grans super-
ficies estan IImltades a tra-

del municipi. És Un plantele-
ment qu~ s'ha fet als comer-
clants I ara falta que ells di-
guln si volen partlclpar-ÍlI o
no, perque 'entenem 'que el
que cal fer és una diferencia-
cló. ,'"

Pel que fa a la possibilitat
que s'obrín noves grans su-
perficies a Vilanova, Llorens
recorda que no hl ha cap
sol.llcitud. La nostra v'oluntat
és no fer cap Increment
d'lmplantaclo~s flns que no
dlsposem del Pla d'Usos
Comerclals. Pero també te-
nlm en compte la defensa,
entre cometes, del comerc
urbá, La regidora es 'mostra
satisfeta amb la predlsposlció
d'un grup com Sabeco a arri-
bar a acords amb l'Ajuntament
i no a actuar per lliure.

Súpers de
4.000 metres

vés del Pla Territorial
d'Equlpaments Comerclals.

Llorens considera que els
dos tlpus de comerc poden
ser complementarls I hl ha
una clientela potencial per a
tots dos. La gent que va a
comprar als supermercats
també ho fa al cenire de la
clutat. La regldora recorda que
les adminlstraclons estan dis-
posades a col.taborar en la
reforma del centre comercial

La regidora
admet que es

poden instal.lar
súpers al Garraf

Les actuals dimensions
deis supermercats ubi-
cats a Vilanova i la Gel-
trú no supera els 2.500
metres quadrats, peró
lescadenes, com ara Sa-
beco, han manifestat la
seva voluntat d'aug-
mentar la superficie de
vendes flns als 4.000.
L'empresa considera
que amb aquesta gran-
daría podrlaproporcio-
nar al cllent una major
oferta Icomodltat. A més,

.els responsables de
I'empresa donen argu-
ments generals per jus-
tificar la se va peticló,
Asseguren que l'ober-
tura de nous establi-
ments en poblacions pro-
xlmes fara perdre pes
especlflc a Vllanova.
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La,cruilla de les
Cols es potencia
com a nou eix
comercial

Redaccló
Els establiments de la

placa de les Cols i els car-~,
rers més próxims han editat -
un díptic on s'anuncien con-
juntament. Sota el nom de
CruTlla Comercial Les Cols,
els cornercos pretenen im-
pulsar i dinamitzar aquesta
zona com a nou eix comer-
cial.

En el díptic hi participen
establiments de la mateixa
placa i deis carrers Sant
Gregori, Comer", Sant Pere'
ISant Gervasi. La remode-
lació de la placa i la inaugu-
ració del nou párquínq de la
placa de la Peixateria són
utilitzats com a reclam per-
que els compradors no girin
Caputxins avall sense atu-
rar-se en aquell sector.De
let, aquesta és una de les
accions més d'aquest
col-lectiu que ha anat orga-
nitzant petites accions per
tal de dinamitzar la zona, És
'el cas de celebració de les-
tes com la Castanyada o de
la sortida al carrer per la
Fira.

La presentació
de la campanya
de comerc,
aquest dilluns

Redaccló
La regidora de Dinamit-

zació Económica i Social de
l'Ajuntament, Marta Uorens,
presentara dilluns que ve la
carnpanya de promoció del
cornerc vilanoví Tría í troba,
en un acte que tlnora 1I0c,a
la sala de Comissions de
l'Ajuntament. La campanya
s'ha iniciat aquesta setrna-
na amb anuncis a la prem-
sa. L'Ajuntament es la car-
rec fntegrament del cost
d'aquesta campanya, que
és Ia primera que porta a "
terme el Consistori per pro-
mocionar el comerctocal de
cara a les próximes lestes
nadalenques.

Vdanov~té gaírebé ;J.~ ~otj~!r~,_~és
de la meítat del total dela comarca

• ,.~ • t , ". ( • , J

El sector alimentari significa el·36% delsestabllrnents
REDACCIÓ

Vilanova i la Geltrú, segons
les dades lacilitades pel De-
partament de cornerc de la
Generalitat, disposa de més
de la meitat del cornerc de la
comarca del Garra!. Vilanova
té gairebé el doble de co-
rnercos que Sitges que, al seu
torn, té el doble de comerccs
que Sant Pere de Ribes, mal-
grat tenir una població menor.
En xilres, el cap' de comarca
tenia, al 1996, 958 cornercos,
enlront els 419 de Sitges o els
203 de Ribes, Molt per sota, a
Cubelles se'n comptabilitzaven
89, ta Canyelles 8, mentre que
a Olivella no n'hi ha cap.

Per sectors,' I'alimentari és
el més majorltañ, pel que la a
nombre d'establiments, El sec-
tor representa el 36% deis co-
rnercos de la comarca, A con-
tinuació ' vén'e'n . el sector
d'equíparnent de la persona, i
el de la llar, amb el 21 i 20% de
les botigues, respectivament.
Xilres totes que s'acosten molt
a la mitjana catalana.

Aixó la que sigui també en
el sector de l'allrnentacíó on hi
ha una menor' relaci6 entre
establirnents'lhabitants. Per a
cada botiga de menjar hi ha
147 habltants/'xlfta que baixa
a Cubelles lins als 115 habl-

Sitges té el doble
de botigues que
Ribes, malgrat la
menor 'p:obláció

tants, i puja a Canyelles lins
als 258, Sitges, amb una eco-
nomia predominant de serveis,
és en els altres sectors on
aquesta relació és menor, Així,
en equipaments de la perso-
na, per exemple, disposa d'un
establiment per a cada 135

comere a Vllanova. La capital és el principal focus d'atracció comercial de la comarca

habitants, mentre que a Vila-
nova la relació és per a cada
282 persones, En cultura i llsu-
re, la diferencia entre les dues
poblacions és de 365 habitants
a Sitges per 516 a Vilanova,
que és la segona ciutat més
equipada tenint en compte la ,
població. '

De les dades destaca, peró,
que el nombre d'establiments
comeréials es va reduir al Gar-
ral entre 1995 i 1996, malgrat
I'augment de població, Tot i
que les xii res no són gaire eie-
vades, sí que indiquen una Ií-
nia inversa a la tendencia ca-
talana on, alhora que baixava
la població total, augmentava
I'activitat comercial.

Aquestes dades van ser
aportades pel director general
de Comer" de la Generalitat,
Jaume Angerri, en laseva par-
ticipaci6 en una xerrada de
l'Associació d'Empresaris del
Garral (ADEG), Angerri va'

destacar la necessltat que el comerciants del centre de les
petlt co~er9, Iespeclalment ciutafS que s'agrupin per olerir
déls mercats, s'adaptin a les deterrnínats 'serveís als seus
noves4necessltats de la so- c1ients, con, ara targetes ban-
cletat. El director general afir- caries, descomptes en par-
ma que, per exemple, cal sstu- quings, servei de repartiment
diarl'obertura dels rnercats a; 'a domicili i-ñns í-tot carretons
les tardes, de dilluns a dissab- per 'anar a comprar al centre,

El director general es va referir
també a les inversions en co-
municació i publicitat. Angerri
és optimista respecte del futur
del comete local. L'hlper té
els dles comptats, va asse-

, gurar. El director general creu
que el cli~nt pretereix ser ates
de manera més personalitza-
da, i preveu que en un, futur
algunes botigues tradiclonals
s'instal.lln a I'interior de grans
supertícies. Angerri considera
que les promocions comercials
poden impulsar el client acorn-
prar en una determinada zona,
No obstant aixó, va recordar:
el cllent té la paella pel ma-
nec.

L'obertura de.. . . ,

mercats a les
'tardes, objecte

de debat
, ~,,¡:.~.~$

'; -te, ',> ,

Un altre deis elements que
han de treballar els cornercos
locals ,él?1$I'Jllillora de l'ate,nci6
personalltzada.ja de per si un
deis' .princlpals atractius
d'aquest cornerc. Jaume An-
gerri va reco'":inar als petits

DIAFlI
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El nivell ecenómie del Garraf, inferior a
la migana de Iaprovíncia de Barcelona
La Caixa ha editat una nova edició de l"Anuario Comercial de España'

. ";;

REDACCIÓ

La Caixa ha editat una nova
edició, la tercera, de l'Anuario

- Comercial de España, que re-
cullle dades estadístiques i les
característiques socioeconó-
miques de tots els municipis
del país. L'Anuario 1999 in-
corpora un índex industrial, que
permet comparar lairnportán-
cia de la indústria a cada rnuni-
cipi i la superfície de les activí-
tats comercials minorisfes en
l'arnbit municipal.

L'Anuario recull informació
deis 3.196 municipis de més
de 1.000 habitants que hi ha a
Espanya. La informació és de
1'1de juliol de 1998. Les dades
de població corresponen al pa-
dró de 1996. És per aquest
motiu que de la comarca del
Garraf I'estudi reflecteix intor-
mació sobre Vilanova i la Gel-
trú, Sitges, Sant Pere de Hi-
bes, Canyelles i Cubelles. Olí-
vella no ha estat inolosaper-
que segons lés dades del cens
de 1996 no superava els 1.000
habitants.

Així, l'estudiindica una po-
blació de 47.979 habítants a
Vilanova i la Geltrú, de 18.695
a Sant Pere de Ribes, de
16.801. a Sitges, de 4.715 ha-
bitants a Cubelles i de 1.291 a
Canyelles. L'índex rnitiád'atur
de la comarca coincldeix amb
el de la província de Barcelo-
na, que és del 3,6% . Pero si
diferenciem per poblacions, a
la comarca del Garraf, Sitges
és I'única que té un índex infe-
rior, del 2,7%. Canyelles, Cu-,
belles i Vilanova tenen un ín-
dex d'atur del 3,8% i Sant Pere
de Ribes del 3,9%. ", i Sant Pere de Ribes té una

Rel que fa al camp econó- renda .farnlliar mitjana
mic, I'estudi divideix els rnuní-' _d'1..400.000 a 1.600.000 pes-
cipis en 10 nivells, dep,enent. setes (nivell 6). I Cubelles i
de la renda tarniliar-rnitianade Canyelles estan a un nivell in-
laseva població. Aíx], el niv,ell" ferio/, e15, amb una mitjana de
econornic de la provincia de renda familiar d'entre

.Barcelona se situa en el nivell 1.250.000 pessetes i
7, és a dir, arnb una renda 1.400.000 pessetes.

. .' I

L'activitat comercial se centra a Vilanova. Té una bona quota de mercat DIARI

(20). El turisme és gairebé
inexistent a Sant Pere de Ri-
bes (1) i totalment nul a ea-
nyelles (O).

Vilanova és la ciutat que
presenta un índex industrial
més elevat (142). A continua-

L'estudi també analitza la
quota demercat, és a dir, la
capacitat de compra o de con-
sum deis municipis. El valor
s'obté depenent de sis varia-
bles: el nombre de població,
teletons, autornobils, camions,
oficines bancáries i activitats
comercials que hi ha al munici-
pi. Així, Vilanova ésla població
que té la quota de mercat més
elevada (se li assigna un índex
128), parqué és on es concen-
tren la major part d'activitats
comercials de la comarca. Des-
prés esta Sitges (índex 52),
Sant Pere de Ribes (46), Cu-
beiles (13) i Canyelles (4).

Pel que fa a I'índex turístic,
s'estableix segons I'IAE, el
nombre d'habitacions,
I'ocupació anual lla categoria
deis establiments. Al Garraf
Sitges és el municipi que té un
índex turístic mésalt (se li as-
signa un índex 222). Després
esta Vilanova (83) i Cubelles

familiar mitjana d'entre
1.600.000 pessetes i
1.800.000 pessetes. Al Garraf
només Sitges té aquest rna-
teix nivell, ja que la resta de
municipis esta n per sota. La
població de Vilanova i la Geltrú

Vilanova centra
l'activitat

industrial i Sitges
la turística

L'índex d'atur
al Garraf és igual

. a la mitjana
catalana

,
ció esta Sitges (53) i Sant Pere
dé Ribes (31). Molt per sota
esta n Cubelles (18) i Canye-
Iles (9).

El mateix succeeix amb
I'activitat económica. Vilanova '
registra un índex de 127, Hi-
bes de 72, Sitges de 57, Cu-
belles d'11 i Canyelles de 4.
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Les graos superficies ja poden venir,
S'aixeca la suspensió de lllcencles que ha durat un any i mig

REDACCIÓ

El Pla Especial d'Usos en
Sol Urbá va ser rebutjat dilluns
pel pie de l'Ajuntament. L'equip
de govern només va aconse-
guir el vot a favor del PP i el
text, que pretenia regular la
instal-lació de tot tipus
d'activitats econórniques i co-
mercials a la ciutat, va quedar
en no res en no aconseguir els
11 vots (majoria qualificada)
necessarís. Alxó fa que la sus-
pensió de lllcéncies que ha
estat vigent durant I'últim any i
mig s'hagi aixecat i que els
cri!eris per lnstal-lar qualsevol
activitat a Vilanova, incloent-hi
les superfícies mitjanes comer-
cials, tornin a ser els mateixos

, que determina el Pla General
d'Ordenació Urbana i les lIeis
territorials.

En la practica, alxó suposa
que les superfícies comercials
de fins a 3.500 metres qua-
drats de superfície només ne;~
cessiten la llicéncia municipal
d'activitat per poder obrir por-
tes. En canvi, els establirnents
que superin aquesta superfí-
cie continuen necessitant el
vistiplau de la Comissió Terri-
torial d'Equipaments Comer-

cials de la Generalitat.
L'alcalde de Vilanova, Es-

teve Orriols, considera que el
fet que no s'hagi aprovat el Pla
d'Usos no és cap drama, El
que intentava aquest pla era
aprofundlr 'Ia normativa ja
exístent, L'alcalde es mostra
convenc;ut que el treball que
han dut a terme els técnics
municipals per redactar
I'extens i complex pla el fara
servir ellutur govern de la
ciutat.

Encara que Orriols asse-
gura que no hi ha gaires lIi-
ceneíes pendents, el cert és
que l'aíxecarnent de la sus-
pensió pot suposar una nova
allau de soHicituds de superfí-
cies comercials mitjanes. Les
intencions d'aquestes empre-
ses eren frenades, fins ara,
per l'existéncia. de la suspen-
sió de llicéncies. '

" Víctor Forqas, presidentdel
-Grup Municipal -Soc'allsta; va
tamentar' el' retard en
l'elaboracló del pla 1 ~Iva qua-
lificar d:excessivament regla-
mentista, difícil de compren-
dre I Impossible d'aplicar.
Flns i tot va assequrar que
raneja la inconstltucionali-
tat per la seva. preteosió de

El-projecte de
la platja Llarga
tindrá espigons
de defensa

-'

DIARI

Redaccló
El pie de l'Ajuntament

deVllanova va aprovar di-
lluns-per unanimitat el pro-
jecte de' compensació del
Pla Especial de Reforma In-
terior (PERI) del sector Pla-
tja Llarga, després que la
regressió del litoral provo-
cada. pels temporals hagi
modificat la línia maritimo-
terrestre. Aíxó ha obligat a
reduir l'ámbit de la superfí-
cie privada' per tal de rnan-
tenir el sol públic. A més, els
propietaris, constitu'its en
junta de compensació, han
redactat un projecte de de-
fensa del litoral amb espi-
gons, per tal de garantir la
conservació del litoral. El
projecte, que s'eleva a uns
200 milions de pessetes i
que sera sufragat pels pro-
pietaris, hade ser aprovat
per la Den'larcació de Cos-
tes del Ministeri de Medi
Ambient.

A més, l'Ajuntament va
aprovar fambé deixar en
suspens el projecte d'urba-
nització del PERI de Platja
Llarga, ñns que no s'aprovi
el projecte complementari
de les obres de protecció
costanera.

Gran superñele, La normativa no es va aprovar

restringir les activitats. For-
gas va anunciar el vot en con-
tra del seu grup i va afegir que
la proposta no facilita'les po-
tenclalitats de la ciutat.

Frederic Linares, d'IC, tam-

E X P O SI el Ó DE PINTURA

FRANCINA
TODA
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bé va criticar el temps que s'ha
trigat a redactar el pla, va as-
segurar qüe la proposta no in-
clou criteris polítics, sinó no-
més técnlcs i va acusar-ciu de
serproteccionistes:vostesde-
fensen el lliure mercat no-
més si no afecta determinat
coHectlu. Tarnbé hi va trobar
pJnzellades importants
d'electoralisme. .. ,- . --'

Santi Rodríguez, del PP,
va justificar elseu vot a favor
per I'acceptació d'alqunes de
les seves propostes, tot i que
va demanar que etpla es sim-

, plifiqués. També va criticar que
en, un any i mig només s'hagi
fetuna reunió par discutir el
pla.

, Per a Josep Tornas Alvaro,
d'ERC, á la proposta de CiU li
manca contlngut politic. Va
acusar I'equip de govern, de
limitar-se a acceptar el que
diuen els comerclants i va
considerar que el pla posa
massa,lImitacions. Tant Al-
varo com LinareS van criticar
que el pla no ,es, discutís a la
Comissió de, Dinamització
Económica, sinó a la d'Urba-
nisrne i Planificació. '

Segons el titular d'aquesta
área, Ramon Caba, el pla no
dificulta la implantació
d'activltats, sinó que fa com-
patibles el dret a divertir-se i

. a guanyar-se la vida amb el
dret al descanso També ,va
rebutjar que es tractés d'un
text reglamentista.

Esteve Orriols va afirmar
que l'Ajuntament de Vilanova
'ha estat cridatper la Generali-
tat per presentar el seu projec-
te de Pla d'Usos a d'altres
municipis. Aquesta afirmació
la van aprofitar Forgas i Lina-
res per lamentar que la pre-

, sentació no s'hagi fet a Vilano-
va, Llástíma que nosaltres
no haguem tingut l'oportu-
nitat qUfil,.,sí que han tingut
els representants d'altres
municipis, va dir el regidor

El pIe aprova. ,
una mociódlIe
de suportal
poblekurd

Redaccló
El pie de l'Ajuntament

de Vilanova va aprovar di-
lIuns una moció del Grup
Municipal d'IC que dóna
suport a la realització d'una
assemblea del poble kurd a
qualsevol poble o ciutat de
l'Estat sspanyol, i que de-
nuncia la situació de viola-
ció deis drets humans
d'aquest poble als diversos
parsos on resideix.

El punt on es dóna su-
port a I'assemblea del poble
kurd va ser aprovat només
amb els vots d'IC i ERC. La
resta de grups s'hi van abs-
tenir. Els sociaíistes es van
afegir a IC i ERC en
I'aprovació de la resta de
punts de la moció.

D'altra banda, el PSC va
retirar la seva moció que
demanava que es prolon-
gués 90 dies més el període
d'informació pública de la
revisló' del Pla General
d'ordenació Urbana. L'equip
de govern va anunciar que
el Pía-estará en informació
pública durant 40 dies més.
Concretament, el període
d'al-leqaclons'es taricara 1'1
de maigo El pie també va
aprovar un programa
d'activitats de l'Any Interna-
cional de la Gent Gran, amb
una despesa extraordinaria
de 2,5 milions de pessetes.



.~.
Els-comer.ciants critiquengovern'¡
oposició pel fracasdel~P'I~d'usos

• L'Ajuntáment no té ara cap filtre per regular les grans superficies comercials
• Els botiguers lamenten que hi hagillicencies dencdes sense termini d'obertura

.Prolecte pilot
per potenciar
el comeré
al centre vila

R.M.
L' Ajuntament i la

Diputació de Barcelona
signaran aquest mes un acord

, peraplicaralaciutatunprojecte
pilot de desenvolupament del
centre comercial tradicional. El
projecte, amb un pressupost
proxirn als 20 milions de
pessetes, sera' financat al 50%
per la Diputació, i es' dura a
terme .aquest any amb
possibilitat de prorroga per a
l' any que ve. Vilanova sera un
deIs tres municipis catalans que
disposara d'aquest projecte
aquest any.

'El programa es planteja
com a proritat que "el centre
comercial pugui competir ambo
hit davant els centres
comercials de nova generació i
les árees comercial s d'atracció
externes". Per aconseguir-ho,:
es planteja, entre, al tres -
objectius, "adoptar les tecníques
d'organització i funcíonament
deIs centres comercials de nova
generació, fomentar la
cooperació empresarial i impul-
sar una gestió comuna .perque
el centre comercial urba
esdevingui un centre comercial
organitzat" .

El programa estudiara
diverseslínies d' acció, com in- '
fraestructura, gestíó, economía,
publicitat íformació perincidir
en aspectes corn la
senyalització, el mobiliari urbá, .
l' aparcament o la promoció.

Marta Llorens, regidora
de Dinamitzaci6 Económica, ha
explicat que el pla vol poten-

. ciar "el centre comercial com
un estil de ciu'tat" i considera
que "potenciar el centre vila és
potenciar tot el municipi".

. RaülMaigí"D' . ec.e~utsienganyats:',
, . Aixís ' han quedat els

. ' comerciants vilano-
vins després que el ple munici-
pal ',no aprovés 'la setmana
passada ef Pla, d'lIsos
Comercial s, . un document que'
.havia de regular l'activitat co-
mercial a la ciutat i que es va
portar-alple després d'un any i
mig: de negociacions en que
l'Ajúntament havia decretat la

-suspensió de llicencies, Ara,
'dones, l' Ajuntament no té cap
argument legal per frenar
l' obertura de grans superfícies
comercials. '

-c Els botiguers van mantenir
, reunions amb el govern i amb
l' oposicié- [ros al mes de juliol
p:g;'s,atper confeccionar elpla,
"EIlS' va estranyar que es portés
al' pIe tan tard, just abans de la
campanya electoral", diu Enric
Ferrer.president dela Federació
de Comerc del Garraf. Ferrer
lamenta que "no hi ha hagu~a
voluntat clara d' acord". 1

En la mateixa línia es
manifesta Eugeni Virgili, del ,
Grerni de Detallistes
d'Alirnentaci6, 'que opina que
aquest "era el pitjor moment per
portar-ho al ple, i l' oposici6 no
ha votat per l'ínteres de la ciutat
sinó per criteris partidistes,
perque no podien donar suporial
govern poc abans de les

.eleccions". A més, els botiguers
es.queixen que no han conegut la
redacció final ¡¡el' pla i que

'tampoc no' se' ls ha- avisat del.

l.'Horo del Garraf, 12 de more de 1999

Marta Lloreus, regidora de
Dinamització Económíca-

~c Ferrer, president de la
Federació de Comere del Garraf

'ciutat, mentre que la.regidorade
Dínamització Económica, Mar-
ta Llorens, ünícament ha·
reconegut la petició d' ampliació
que va fer.Sabeco .

de que disposa I'Ajuntament per
definircriteris". "No volem

, proteccionisme sin6 regular un
rñarc 00' hi capiguem tots",:
asseguren.

Les principals al-legacions
que els comerciants van fer al

, Pla d'Usos consistíen a Iimitar
les grans superfícies que es
poguessiri instal-lar a la franja
que correspon a la ronda Europa
a 3 ..500 metres quadrats .de
superficie. constnnda, que é.§ el
que lícorrespon alaciutatsegons '
la Generalitat. Ara, Vilanova esta
"saturada:' en el sector alimentari
'pero encara podría: encabir algu-
na superfície en el sector 1)0'

alimentari. EIs comerciants han
calculat una superffcie de 17.000
metres quadrats si Sabeco i
Kampió amplíessin els seu s
recintes, la qual cosa "és una
brutalitat i pot portar
conseqüencies.greus a la comar-
ea", indica Enric Ferrer, _.

Sobre si les. grans
superfícies tenen ara via !liure,
la regidora de Dinamització
Económica, Marta Llorens, s'ha
limitat a dir que tenen "Iamateixa
ara que abans de comencar a
discutir el Pla d'Usos", és a dir,
3,500 metres construits en
alimentari i fins a 7 .500 metie~
en no a1imentari, que s6n els

, límits que fixa la Generalitat,
''Lamentem profundament

que s'hagi deixat morir el pla
amb el temps. Han jugat amb .
nosaltres amb certa traidoria i
han prevalgut els ínteressos
partidistes", asseveren els
comerciants, '

9

momento en que es duria al pie
municipal.,

EIs representants deis
botíguers han fet palesa la 'seva

. "incertesa" pel que passará. ara
amb les llicéncies que hi ha

.aturades des que es negocia el
Pla d'Usos. Eugeni Virgili ha
criticat -durament el fet que
"1' Ajuntament hagi atorgat
llícencies sense obligació
d' obertura.per a les empreses.Ia
qua! cosa provoca l' especulació
icol-lapsa.la veritable.expansió
comercial de la vila". EIs
botíguers asseguren que hi ha
quatre llicencies donades a la

''Un marc per a tots"

EIs' portave.us· deis
botiguers van convocar la prernsa
dímecres per manifestar el. seu '
malestar. Enric Ferrer, Eugeni
Virgili, Francesc Ferret,(uni6 de,
Botíguers ti Salvi Alba 01enedors
del Mercat) han coincidit a sentir-
se "sols" defensant un document
que "és un element clau, l' eina

-Els botiguers insisteixer: que el pla d'Usos
ComerCials és tina eina irf"/pQrtantíssimaper
regular l'act¡'vitatcom~rcial de la ciufat

lO •••• , •••- .
• • • • lO, • • • .~.". • • •
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ElconseUer
Macias presidéix
la constit\lció,del
FronfPortUaÍi

;.!~,Il: ~. ¡ ','''''.

Redaccló
El conseller de Política

Territorial iObres Púbílques,
Pere Maclas; presidirá avui
a Vilanovala cónstitució del
Front Portuari cataia, que
signaranla Generalitat llss
Autoritats Portuáries de
Barcelona i Tarraqona. El
Front Portuari és un consor-
ci integrat per Ports de la
Generalitat lpels ports' de
les dues capitals, qqepre-
tén estaollr col-laboráctó en
aspectes 'cle'·qtúilitát; , nor-
malització, novestécnolo-
gies i -rnarc legaldJn' deis
objectius del Front Portuari
és evitar la- compétencla
entre els diferents ports ea-
talans'.' '

Avancen els '
trámits per a la
urbanització del
sector,Sant Jordí

Re'dacéló'
El pie de l'Ajuntament

de Vilanova va aprovar di-
lIuns per unanimitat el pro-
jecte d'estatuts de la Junta
de Compensació del sector
de sant Jordi, presentat per
un':grüp-de propietaris que
ténen 'la titularitat de más
del 60% de la superfície
afectada pel pla parcial.
Aquest acord, previ a la pre-
sentació del projecte de re-
par-cel-lació id'urbanització,:
su posa avancar en el des-
encallament d'una zona re-
sidencial a tocar de la Gel-
trú.

El pie va aprovar tarnbé
la junta de compensació del
pla parcial Fisa, presentat
per la constructora Residen-
cial Fabrica Nova.

Les obres
del torrent costen
14 milions més
deis previstos

Redaccló
L'Ajuntamentde Vil ano-

va ha aprovat per unanimi-
tat indemnitzar I'empresa
Solius amb més de 7,5 mi-
lions de pessetes pelsdanys

. i perjudicis origináts per la
, interteréncia de les obres
'de t'estacióde Renfe~en,els
treballs deretorc i condicio-
narnent del .torrent de la '
Pastera. Les obres del to-
rrent, que portava a-terma
Solius, es van haver d'atürar
a causa de les obres de

·.I'estació,.fet que va causar
perjudicis a l'ernpresa. A
més, l'Ajuntament ha r€lco-
negut una desviació de 6,5
milions en el cost de les
obres.' Per tant, haurá
d'abonar asouus 14 milions
de pessetes no previstos
inicialment.

L '_Ajuntament re,~pon.als botiguers
l.loréns recorda que nos'ha auforltzat cap hlper aquésfa le,gislédura
_--::--,-:----,,----,--,,--,--_-"'''-- ~.,:.;,"-:-' >" - 1""' ., 1" :."":'~, •

GUILLEM MERCADER' ,

l.'equip de goyerJ;l munici-
pal i el Grup 'Popular han res-
post aquesta setmana les crí-
tíques de la Federació de Co-
mere; del GarraJpel fet que el
pie noaprovés el Plá d'Usos
en Sol Urbál, per tant, hl torni
a haver la possibilitat d'instaHar
grans superñcies comercials a
Vilanova, La regidora de Dina-
rnitzacló 'Econórnlca, Malta
Llorens.va récorélarquea Vi- '
lanova,rio,hl haviaPla d'Usps
r s!hiha"estattreballiÍriedU~
rantdos anYs.,Llorens añrrna
qué puc entendre les reac-
ctcnsfradés, pero recordo
que fins avui I'~uip-' QQ gp-
v~rn no haqona~c~p 'liceJ!-
era de gran superñele, posa
que "ó~va passar la;législa.
tura anterior. Com' és recor-"
dará, etsvots de CiU i 'del-PP
no van ser suñclents per apro-
var el 1;',Iad'usos.'

En glara referencia al pre-
sident dela Federacíó csco-:
rnerc, Enric Ferrer, antscessór
de Llorens al capdavant de
Ólhamitza:ci6,la regidoia'(,á
afirmar que hl hapersones
que no 'tenen credibilltat en
la seva radicalitat: L'anterior
legislatura es va aprovar ,I!l
llicencia de Kampió forc;ant
el tema. ,Ca(lascJJ ha, de ser
,éon$clent del,se,u passat.va
subratllar, Marta Llorens tam-
bé va recordar algunes inicia-
tives de la seva regidoria
adree;ades al comere;, com la
campanya de promoció Tria i
troba i eJ pía de dtnarnitzacló.
Alxo,nó s'havla fetmal, apun-
ta la reqldora, '

O'altra banda, el portaveu
del Grup Municipal Popular,
Santi Rodríguez, ha fet públi-
ca una carta en que considera
justificades les critiques del
cornerc local, pero defugen tota
responsabllitat pel tet que no
s'aprovés el Pla d'Usos. Re-
corda que el PP va reclamar
en diferents ocasions que es
debatés aquest pla i que va
presentar esmenes al docu-
ment, Rodríguez accepta que
I'equip de govern de CiU
hauria pogut ser més agilen
el debat delPla d'Usos, pero
nc deixa de sorprendre, que
algun grup de I'esquerra es-
tigui més preocupat per la

, situació del Kurdistan que
pel mateix Pla d'Usol¡.

El portaveu popular afirma
" que hemretrccedit a la situa-
, c¡.ió de ..18-mesosJmrere i,sl
'D~el cost de les IUcimcies

Tots els 'PINS:OS de
qualitat per animals de '
companyia al millorpniu
. - serYit a domlcili
Te!. 977 15 02 23

610676133

Comenrar cent;tf de la~ci(Ítat.' Els
::. .'~-.. (;,...•~ ,'0, '" ::. r-,

tén .de~ebuts ' i é~gañyat~
pels politics,·pero'afegeix qúe
no només no ens 'sj!ntim
aHudits, sinó que compar-
tim la seva dece,pcJó.

soHicitl¡lde!l i suspesesés
avaluable, ne ha .és el cost
d'oporíunltat d'aqueues ac-
tivitats que s'haurlen pogut
lnstal-lar I no ho han fel per

1~!1}!:istenciª (I:unllsuspensió,
de lücencles, Roqríguez díu-
que entén lesdecíaracionsdels.
representante dels .cerner-
ciants quan diuen que se se n-

Busques feina?
No saps quine és la professíé que més
SIcjústc a les leves cemcferistiques?

I

. .. -
Al CFO la Paperera tens un conjunt de serveis i recursos que
t'orienten i assessoren en el món laboral i professional, els Serveis
d'Orientació ilnserció:

,
l.Jn servei qu~ posa a l'aJ)ast del~Jutac;fa totes aquelles eines, recursos' i

, ),nstruni~l1,.ts necessaris en el procés de recercadéfeína.' '

BORSADETREBALL
La Borsa de Treballdel CFO La Paperera és una borsa própia on posem
en contacte' gent que busca Jeina i empresaris que éerquen tre!:>alladors.

Per a més informació, dirigir-se a la Recepció del CFO La Paperera, c. Unió, ~1-87"de dilluns
a divendres, de 10 a 15 hores, o bé truqueu als telefons 93 814 04 40 o 93 814 24 66 .

~' ' '

. s::" . .. ....é.:. AJUNTAMENT DE

V yi~OVA ¡~ GELTRÚ
i Dip\ltació d~m- BarceJona 11m '

. ' Generalitat deCatalunya
11 ~-Depai1am.!nt de Treball



DISSABTE, 20 MARC 1999 IM·PRISA Garra! i A"Zi'Penedés 5

La publicidad y la
pequeña empresa
.Marqueting: compra o venta en ei
mercado. , ~. ;.
Publicidad: conjunto demedios
empleados para divulgar o extender
la noticia de las cosas.

Ambas descripciones están
extraídas deL diccionar-io.
Desconozco porqué cuando
escuchamos estas palabras nos llegan
imágenes-a la mente. que responden
a etiquetas-comoAdidas, Coca-Cola.~
Nike, etc, y siempre' asociadas -á
grandes multinacionales y elevados,
presupuestos -para este tipo de
menesteres. ~

y q~e opinamos al respecto de
las peque~as empresas .que no.

.alcaza.mo~_~stos J'.resupuestos.par~
poder promocionar nuestro produeto ..
y de esta forma'obtener unos buenos~
resultados para la evolución d~
nuestra empresa? Y::es que no nos
vamos a engañar, la publicidad y la
promoción nos interesan a todos.
InclUídos a 0050tro-5. mismos,

Pero ocurre, - gue. nos..
encontramos. con que-parece ser que .

·las .agencias· de publicitarias
únicamente pueden trabajar grandes
cuentas como las que-anteriormente

. han sido referenciadas, y no con los
pe q u e ñ o s e rn p r e s ar io s y
comerciantes, Y no porqué esas lo
quieran, si' no "porque a veces ni-tan l'

s610 nos lo hemos planteado por "
creer que son inaccesibles a nuestros
presupuestos. Y ab~ra viene cuando .
se comete- el gran error: Hacemos
una mala gestión de nuestra
publicidad, ]0 que nos Íleva ~enfocar
nuestra promoci6~ conresultados
poco alentadores. .

Per todo deberíamos dejamos
aconsejar p o r e.e mpr e s as
especializadas que nos digan como'
debemos enfocar nuestro negocio y
conocer-a fondo nuestro producto
para deesta 'manera ofrecer lo mejor
de él a-nuestros clientes. Con 'ello
seguro qU_~'ganaren:ios'~ninver:Si6n:
y resultados. Dos palab~as que si Ias..
analizamos. comprobaremos que
efectivamente algo tieneque ver con
marqueting y publi~idad.S_G_P;·

El 'SuplementGarraf '.
Alt PeneCles' c:imb els
[eves empresaris

En aquest , 'nou número del,
'Suplemeru Garra! / Alt.Penedés' que

.s'encarta en el diari La Vanguardia,.
-'s'estrena una:nova'secci6 dedicada "
a .la creació d'empreses sota
l'assessorameJit del Servei '
d 'Iniciati ves" Econ om iques
Mancomunitat Penedes-Garraf.

Som conscients de l~ dificultats que :
. tenen-avui en dia, les. petite-s i

~tjan".' empres~s pe~ dedicar UÍ! , .

Inicíatíves económíques al serveí
'e"~ deis nousemprenedors

Una bonaplanificaciá inicial és important peZfutur d'una empresa
. .

prevísfo de resultats, 'previsió de
tres orer ia , ' vendes," compre
d'explotació), el p)a de producció i
els recursos humano i organitzatius.

,la tramítació ,per a aquéstes noves'
-empreses de quasi 650 milions de. '

-' péssetes en subvencions-

."EImercarlaboral háviscut-en els. compromes.e~ inesperades ¡que no
darrerstemps alteraciorís substancialsc' estanen condícions.d'abordar'sota un
marcades pels canvis legislatius _correct •. enfocament empresarial,

,encaminats a flexibilitzar el mercar Molts d'aquests. problemes queden
i p.,.r u mi, '- . solucionats si es Des de l'any 1995 és-una entitat

.ev.O.luCiÓ de fa d'entradaun ,És imprescindible, per tant, que acreditada·peíDep.entdeTreball
1'''~Í1tor~'·· QUE ES UN PLA bon pl.a les administracions pübliques en el de la GenerÍilitatde Catalunya com a.;
e·c,o n.o m)-y", ¿, '.. . , ..._ .d'empresa, . SeUpaper.de fasilitadors de l'actuiació ··~·er.vei .d'Autoemp'¡-es.~:all)b e1s-~
favorable que 'f)'EM~RES~? ' de liliniciativ!íprivada; donin el supori objectiusgenéials de:", .'" .'
hapermes.una ~i I'assessoranient necessari. a1s nous -Fomentarla'creacié de-nóus llocs
r,e a'c ti vació - emprenedors a ti d'ajudar-los a definir . de treball mitjari~ariÍ I'esiabliment de '

. .Un plo d.'empresa· és una einae eo n o m i e ª. '. la viabilitat i posada en funcionament noves· empreses:
importan!. . que serviró- de g·uió al nou Un -p.la d~l seu projecte empresarial. -Facílitar la.éonsolidació i el

ernprenedor a l'horo de posar d'empresa ben fet progrés de leL,a~t~é~preses·.
, ,La suma- .en funcionamÉiiítel seu ,negoci, ' .. és una eina- que Serveid'l~iciati;vJ,.12 anys ,-Altres funcions del, -Servei-
d'áquests dos ?.ja qu~ l'obligoró a'reflexionar' i "servirá de guió al .d'experténcta ,.a'ini~ij¡tives Bconomiques'de I~
f ac ro rs ha. a preveure' les cctuocions i 'nou emprenedor . MancomunitatPenedes-Garrafsónla
afavorit una possibles incidéncies a quehouró a l'hora de posar És sota-aquesta id~que el servei de realitzar estudis 'eéoÍlomics, el
disminuci6 de fer front.' en funcionameilt d'Iniciatives Económiques de la manteniment del banc dedades ,

·.significati~ade. En ell hi consten els realment el seu tv.\ancomuniÍl!tPenedes-Garrafesva - socioeconomíc de les comarques de
l'atur registrar següents aspectes:·la ideo, negoci.vja, que crear famés de 12 anys, com a l'Alt Penedes i delGarraf i, ser
ales oficines, la rnissió, l'ob¡ectede.l'activitat;'· . l ' o b Ii g ar a a expressié.rde . la' voluntat del:'; observatori- del, mercar de treball .. ..
de'1:OTG,"tot t': : ' reflexionar] a ajímtame)1tsp~r donar suport-a tes~ Així dOrics;::hem de f~r:f;ónt al'
quetambé s't¡a·'·- .e\ plo comercio] (pr9d~cte,., pr ev eur e. les . polítiquesmuniciplasen les árees repte de facilitar noves ii:ücíatives'
prodult Una _ mercat,-compéténcia, promoció" ac tu ac io ns i d'economia i treball. . ernpresarials ; amb un3, bona
inesj abi li tat ipubllcltot, distribució, preus], el p. o s s i b l e s Un'a dé,'les seves funcions planificació inicial i un bon pla-
creixent a la'· . plo. ecollÓmic-financer (previsió incidenciesa que, principals és la d'assessorar tot tipiis d'empresa, condicions indispe~bleS,
contractacié ·0 'inversions, - Ilncnccrnent, haurá de ferfront. d'empreses de nava creaciói realitzar .encara que no úniques,per garantir
laboral. L'atur ·pre~sió: d~.res~~átsr previsió d~ En' ell hi els .plansd'\!ll1preses~órresponents, ' laviabilitat futufadel nóu negoci dios
continua, perov ] tresorer: a, vendes, com pte. con s te·n ":~,e,1saixí com la'.tianrltiiCiÓ·de,quaisévol - d'ún'·riJ.e,réát cada' dia'_I!!~s.'íoxige?t i-
castigantels: d'explotoció], el pla de producció següentsaspectes: "tipus de subvenció-per ajudar a ·.,competitiu. ,_le :".

. - majors de ~5· .i els recursos humans i orqonit- .Ia idea, la missió, financar el projecte,· ,
anys i'elsm~s; ~_zatius,', ' .. .c:1'objecte. de DunÚl!áquestsanyis'haajudat;'
jovesz'i, só; l'activitat; elpla la creacré .de 1.452 projectes
aquests_ els qu't ,_ . (o m e r e i .a 1 empresarials amb una inversió global _
més pateixen la inestabilitat laboral. '. (producte; mercat, competencia, <le més de·5.000·milions dé,pessetes:

·Una rnanera/d'ocujiar-se'n, és ;'~p'romqció i publíeítat, dislril>~cló, '~a·c\'1I].soli4~ió ~'~Sluest¿,s· noves-
creant un matéix.el' propi Ilocde; "preus); él~pla ecO'riomic-fiÍlá.ncer . eJUpreses ha :perroes. la, creació 'de

, tréball, o signila' seva empresa, Pero", (previsió d'inversions, fiÍ¡an9ani~iit, .2.iso Ilócs.de treball, i s'ha facilitat -
aixo no ésfacil, primerament el nou '~ __ ' .: '-_' __ -'-_ ...,-_' -:_2.--:-. ~._--'-_:--..:....--.:.:..,----

emprenedor s'ha d'enfrontar a tot una
serie deneguits 'com: buscar un local, '
fer obres de condicionament, eís:
tramits legals.els permisos, sol.licitar- .
.préstecs, contactar amb els primers.
pr~veldors,ét'é:: A !lariliéÍ'~guí se,li .'
plantejará tota una serie de nous
problemes., els .quals haurá de ter=
front a mesura que ·es presentin, -.'.
Aquésta situ~ciQ augmenta la pressíó .' ,
sobre· el -ncu emprenedot
incremeótánt'e! seu···neguit· ¡,Ía <;.
incertesa sobre il futurdel.seu negocio .'~
Aquest.fet e~ veu agreujat,.en molfS'-
casos- per la ,falta de formació.
empresarial dé'l; emprenedors. ·La
il.lusió i I'enipenta que íeriel),en el
moment inicial perillen al poC temlis
arl'l1aver d'~nf2'F¡ar-Se a;i\Ua~\ons , ,-~..,.~ ••••-...m~_,!""_~~...,.il1i""""""'¡¡¡~~_';';''':;¡¡iThIj_idl__ ¡¡'';'':;''~j.¡¡¡",,,_.,,¡¡j~~~mo/ii.,._....J

Annl' 1\1- Mk·JSer~a_ -er:
Cap "del Servei d'Iniciatives
Economíques.. . ..:.
Mancomunitat Penedes-Garraf

NOMBRE D'EMPRESES NOVES I DESAPAREGUDES

. 14,20
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VILANOVA I LA
GELTRÚ

, Prirnero-fosede la
remodeláció del mercat
centrol de Vilónovo .

VILAF,RANCA DEL
PENED!S
As,s~mblea dellE:él'l'tre
ExcursionistaderPenedes

El Centre Excursionista del Penedes
celebra el proper 23 de marc
l'assemblea general ordinaria a la qual
són convocats tots els socisd'aquesta
entitat;que té la seva seusocial al
carrer Pare MartíGrivé. En. el marc -
del calendari d'actes del Centre '
Excursionista del Penedes p~a1999;'-:
el proper 27 d'abril comencarae! quar; ,
cicle de projeccions depel.Iícules,
sobre l'entorn muntanyénc,~es
següents prójeccions estan previstes
per als dies 4, 11 t 18 i 25 de niil;ig,

CASTELLET'I iA.
GORNAL ,
No es construiró lo
cimentero a Castellet

esfacin correctament. ~NYELL~S' .~
Una empresa hispanoamericana que Ap'rovat el press,upost
's'encarregará d'aque;ta operació ja ha
estar visitant les -platges in situ, '.-rÍJunicipol per al' 1?-99
acompan yats pel mateix alcalde de, ",,' - "" _ '
Sitges, PereJunyent, i pel regidor de Canyelles trndrá unpressuposr de,
platges, Marcel.lí Ginel. Entre le~ 265,704,8'55 pessetes per aquest 1999,
principals actuacíoñs de la regeneració segons va aprovar el' plé exrraórdíirarí

, 'de les platges deSitges hi ha.guanyar del mes de 'mar9:'Aqúestmunicipi
metros al mar.' allá on -s'estimi destinara gairebé 1a meitat' del seu
convenient, al mateíx temps que es pressupost, t21:'184:68'Í"cie)Íes$e!;es

rirefp~9a el,' sistema d'espigons. á:inver~i9ns' á real,itzar eJl él poble.
. .' El tránsirentre platjai plaga s'íntentará -, L'equip de gbverncieqUya aprovar

Una ~omissió formada per pescadors 'que sigui rnés accessible, amb- la aquestes xifresmalgiat:que l'oposicíé
de Sítges, el Gremi d'Hosteleria i reducció del volum deis espigons quan nohi estava d'acord. Defet.els quatre
I'Associació de, serveis de lesplatges entren a la platja, cosa' que també' regidors derPSC, que són Nnic"grup
vetllaran perque les feines de reduiril l'impacte visual a la facana al'oposició, van rríarxar.del.ple abans
regeneració de les platges sitgetanes marítima de Sitges, de votar l'aprovaciódels pressupostos,

ja que consideren que el document
no se'ls va entregar amf prou'temps
com pero estudiar-te be.' L'alcalde,
Jordí' Morera, va negar aqu~,s~es
acusacíons i va tirar.endavant els
pressupostos. amb .els" ci~c" v,ots
.f'l~Q~ab~~s·de, requil?,~d~:.gov..~i:tf;::de
eH}:.""') '{\;~:.

obligat a autoritzar o denegar la
llicenciad'aconí amb el que estableixi
'el plantejamerit urbanístic sobre els

..possibles 'usos del sol .i les seves
condicions,

una iniciativa de-I'actual Govern
municipal per cornmemorar .els 20
anys d'ajuntalnents-dernocrátícs.

SITGES"
. Hotelers i pescodors
vetllaranp.er 1.0 : .
reqenereció'de les
plotqes .

La majoria d'alcaldes i regidors de .
Sant Pere.deRiudebitlles des de l'any
1979 es van trobar a les escolesvelles
d'aquesta població on es van fer una
fotografía ~e familia, L'acte ha éstat

BARGELONA / SITGES. Redacció ,
"La 41, edició 'del R'a1.li, de Cotxes Antics

Barcelona-Sitges, ja és historia. Comes habitual .
Ia vuitantena de cotxesqúe enguany] hi han
partícipat, van estarexposats al Palau Reial'de

. - - Pedralbes a la Avinguda 'de la DiagBnal det r :
Barcelona, perque els curiosos i ViSitant~,aquest"

.. '~,~~~~~S~~~~ ~~:U:::p,l ::-~n::~o:\:~!::'
destacats eren un Renault dei 1902, un elahaye "

"del 1904 i un Hispano Suiza del 1917 to -ells de .,
participa'!Íts catalans. Entre els fora~s calen

, destacar: un Chenard Walker del 1908 ( landa),
un-Lorraíne Dietnch del 1913 (Polonia)¡ Buíck
del (918 (Alemanya) , '

La novetat d'enguany 'era la primera robada
de Vaixells d'Epoca fet que s'ha fet ooinc dír amb ..
~l-iadlCiOlÍií Ral'Ii, D'aque~ta manera issabte- ¡

'SANI PERE-DE
El vell edifici del mercat central' ~e ~, " , '
Vilanova'ha comencat un procés eje ~_RI,UQEBI'L~E$ .
remodelació per adequar-lo als nous Trobodod Iexelcoldes' i

•ternps, després de 50 anys dela.seva '~egiélors d.el·municipi
estrena, ' y _ '

El mercar esta afrontant la primera.
fase de les obres.on es dotara l'ediñci
d'abastament electric i d'aigua a totes
les parades, a més de diverses míllores-
generals com uns lavabos nous,
enrajolats o una megafonía.generaí.
L'estructura de l'edifici també es
reformara en la 'seva teulada,

'deteriorada pel pas 'deis anys. ' - " ' .. S. ':;~::~~!:~t~1~f~:r~~~:~~,!]j}I~"Ral~~iBarcelona-S -~~g~s,
~~~¡~\i~t:~E-r. a~éimái1a·vaiKem:¡it~tj~~t·
acabar. aquestes prirneres obres, e • .' • '- " " • '

~:~~~~fe~:~!~:~ifn::~ks~vac~<lebrci¡'laprim~ra~Trobadade~aiiells d'Et~'C;;
part, es configurara el.perfildefinitiu
de la majoria de parades, ja.que es
preven que es modernitzin.i-que les_
més petites passin a tenir més.metres
de taulell per a venda,

CUBELLES,
:Er-sectorde la,~&;ci~trucc;ió
inverteix 3,000 milions
de p',essetesalmunicipi

- ,6 els cotxes antícs van desfilar des de la Diagonal
ñns el Reial Club Nántíc-de Barcelona, on romanien -
els vaixells d'Epoca, i donar-lis la bénvinguda, ' El creíxement de Ctíbclles- va
, Així el diumenge mentre la comitiva de-vehicles OCasionar que, durant'ráriy.passat;.el

sortien a les onze matí des de l'ernblernátíca placa , volum'totáI de les obres'de c6hsuUcció
de Sant Jaume-cap-a'les Costes delGarrat.els >'que's'hivan fer'., '
vaixells d'Epoca posavenrumb-cap .al Pont.,» 3~084:282,QI4'd ',e

'd'Aisu~do19 ~~:SirgeS~; ,:'"" _ i: i <e'C. :.:-.J i'bIi~~Ü\dilii~Qo!~r"py).s¡ser.xe;s'#piCs
Un cop ~batsoa S,t~es,9ºmd?eostum pel. '., ,del,)t¡}JUI\taI¡1e!}td,e~Q!be*sJlo.~ade,

passeig Mantrm.:'J]le de gOIll a gº!1'I~ i-fins a la: ' '¡fianifest que en-dos anys-s'ha tripli~.at
platja de [a Ff'lsata, la festá vafirralitzar'alllb un. . la .facturació 'del '-sé<ltor de la
dinar de germañor 1. el repartirrÍ!!n~ de 'prernís. - . conseucció a Cubelles: Coro. ~ '~da

Cal resaltar _que Í'Ajuntamentrde- Sitges va . rellevant dins d'aquescámbít figura
organitzar un.ácte emotíu.enmemñria d'un deis: -elpas deis 149 babiiatges'que es cv'án
fundadors del Ral.li, el senyor Ramón de Dalmases, .: fer l'any 1996 fins els'437 que es van
Marqués.deMura, al'dedicar-li un carrer de la vila- executar l'any passat, "
en reconeíxement per.la sevadedícacíó.enía primera . i,

~epoca.-de promocíó turístiGa de - la -·ciJitat>.. ..~~
·GARRA, ;::~,

, EI{y~:ins ~61e8'8WL.els
['!lI~II:¡¡""" ·'1 • Jreri$,ae r;odalies,slaturin

céadér'mitla,ho'rá:\,;"""
o .~~. .,."" f-,".~··>"-=· .

La.poblacié de Garraf'viu 'íncomuni-
cada: segons declaracions deis propis

· vems d'aquest nucli coster, .Els
- representants de laConféderacié
,d'Associacions, de Vélfis de les

, Botigues de Sitges i del Garraf així
h'o'manifesten aquestsdarrers dies,
cansats -de véure com" els trens de
rodalies jafa tres anys-que s'aturan a

'la vilá cada.hora.quan ho havien fet
c~damitjahora, ~" ,. ",..'
Els ieIns volen!fenmtendie als
respoÍÍsªtllesde R¿rife;:qü'e,l'afu¡-iU!a

. "n~mé~ repreSeniariáurrtelI!p¡;:d'ims
dósmínuts apro~eñi íque no

, afectaria a l'agilitat deJ,a Iínia, 'Fans
.consultades de Repfeasseguren que
.els trens de .rodalies no s'aturers a
Garraf perque aquesta estació-es

· defiéitaria .

El Trib~~al Superior de Ju<stíoia d~ .
Catalimyá'hi .desestímat eI.'iecUrs
conténciós ad'miíl-istra,tíu:q ue
l'empresa "Reverté Eurocal\(l¡'S1?;-va'
interposar contra' i'acont_de '~a '
Comissió deGoverrfde l'Ajuntament

. de Castéllet i la Gornal pel qual es
denegava la Ilicencia sol.licitada per
a construir una planta.de tractament ,
de minerals. Les Ilicéncies d'obr~ ,
són un acte reglat, L'Ajuntarnent esta L ....,..~ ~ __ .,- -.:- ---'_--''--,- :----'
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VILANOVA

ERCiPI
critiquen la falta
d'infonnacíé'
iles reformes
del Mercat

Redaccló
Esquerra Republicana

de Catalunya (ERC) i el
Partit per la Independencia
(PI) van criticar' en diverses
rodes de premsa la falta
d'informació per part del
govern municipal i les refor-
mes que s'han dut a: terme
al Mercat Central de Vilano-
va,

El regidor d'ERC,.Josep
Tomas Alvaro, va manifes-
tar que la regidora dé Dina-
mització Economicai So-
cial, 'Marta Llorens, es-de-
dica a fer rodes de prem-
sa explicant possibles
modificacions i terrnlnls
que es faran al Mercat
públic i els polftics, que
som els que legalment
hem estat elegits demo-
cratícament i som els res-
ponsables degéstionar la
ciutat, haurfem-d'estarfn-
formats abans, ,:-, •

Segons Josep-Tórnás
Alvaro, si aquesta íntor-
mació no es déna, tots els
partlts poHtics ' de
I'QPosicló; en aquests cas
PSC, IC, ERC' i posslble-
ment el PP,~nl! 'poder::n
plantejar presentar una
moció o estudiar qulna'és
la, millor sofució per
aquests .compromisos
que esta prenenría regi-
dora -amb els paradlstes
del Mercat. ' '

Molts paradtstes.jsxpü-
ea-el regidor, s'estanádo-
nant que es unaInco-
herencia él fet d'haver-se
gastat 53 "1l11on~de'pes-
setes a posar t'enveíat a la
'pla.;a del Merca': la regi-
duria de Dinamització ha
demostrat un cop més la
improvisació constant I
ealdrá pesar els punts
sobre les is d'aqu{ que fi-
nalitzl la legisla~ura en
un tema tan important.

Marta tíorens, régidora'
de Dinamització Econórnl-
ea i Soclal, ha contestat-al
regidor d'ERCdient.que la
qüestió és que,quim,un ,.'
governa, trelj'alll[ el dia 'a '
dia i jo no puejer una llista
de tot el que fal9 durantja
jornada i expücar-ho en
una comissió lnformatlva,
AlI{haig d'lnformardel que
porti a aprovació o de les
possibles modlñcaclons. r

El Partit per la Indepen-
dencia, en veu de I'alcal-
dable Albert Roig, va dir,
per la seva banda, que la
reforma del Mercat de Vi-
lanova quedara- coixa 51
només es queda en el que

, és ara: les obres de millo-
ra i modernització estruc-
tural de I'edifici.

Cal anar més eoll¡i per-
que el con(:epte-tradicio-'
nal de -mercats- ellta',E!n '.
crisi arreu i a ViJanovl! i
comarca,

L'Ajuntament vol tirar endavant un
projecte perpotenciar el comercurbá
La innevació té' el suport de-la Diputació i es fa endués ciutáts més

REDACCIÓ

La Regidoria de Dlnarnít-
zació Económica i Social de
l'Ajuntament de Vilanova va
presentar dimecres un projec-
te pilot per potenciar el comete
urbá, Segons la regidora Mar-
ta Llorens, el govern murucipal
entén el centre comercial
urbá com un estil de elutatl
com .una forma 'd'ernpresa
de 'tipusserveis. .

El projecte consisteix a büs-:
car una fórmula d'orqarut-za-
ció i implicació deis diterents
sectors, no només -assequ-
ra- del comercial; ,s.inÓ:
d'administracions I d'altres

, entitats com la Cambra de
Comer.; i les entítats. ban-
caries. Es'tracta quevulguin
formar part d'aquest nou me-.
del de comerc urbá per:fer;lo'
competitiu a nivell de publl-
cltació, megafonia i vjalitat
amb aquests.eentres comer-
cials d'extraradl. '

Llorens áfegeixque el co-
mer.;esta molt'arrelattradi-
clonalménfl'té una Impliéá-
cló)'alr.!Ícta 'amb'el que és
1'8ctlvitat económleade tot
ún segúit 'de' fámflles que
formen part diH'nostÍ"e muní-
cipi:'" ,

, En una clara referencia a
les grans superfícies comer:
cials, la regidora va dir que 'la
competencia del que es po-
den anomsnar com ~ síste-
mes comercials de nova ge-
neració, de I'extraradi; éllevi-
denf~erque ',e~tan:,organit-
,zats,~mb una)extn~ctur~\dl,- ,

feren~ ,alc()mer';,,!J~ba. AIJ!:o
no vol dlr, pero, que no exls-
tei1l:1orgal'li~ció .en els' pe-
tlts 1 mltjans_comerclants,

Aqueslse-mpresesde nova
generació, .tenen un. gerent i ,
un equlp ,direétiu que contl-
nuarnent .estan .pensant la
manera d'arribar al consu-
midodirull,'déféf ofertes; de
publlcitarel seü produete, I
aixó;¡)el qÍJe fa sl:casc urba,
cem 'que' ',es ',tracta
d'estructures petites l'són
iIj:c;>lt~!,~s ,!i!!íéllp'oCler arrl-

Els comerciants Se serítén
"enganyats pelspolítics'

Redaccló tots els comerclants, Logl-
,EI$ comerciants vilanovins, cament, nosaltres defensem

.representats per EnricFerrer, ba!!lcament el eomere del
president del Federació de centre dE!la ciutat, el comerc
Comerc;:del Garraf; Francesc dlns del nucli urbá I el tradl- ,
Ferret.presldent de la Unió de cionalment establert.
Botiguers; Salvi Alba, deis pa- En aquesta línia, tant Fe-
radlstesédel Mercat provisio- rrer corñ" els: representats
nal, i Eugeni Virgili, del Gremi d'altres sectors ejel comerc, es
de' Detallistes d'Alimentacíó, van mostrar molt decebuts
van manifestar dimecres que perqus, després-que s'hagl ,
ens sentlm enganyats pels 'rebutjat el projecte, velem
poutics després que en un pie que en la mesura que es po-
de l'Ajuntament es va rebutjar sin grans superñeíes fora de
el Pla Especial d'Usos en S9J la clutat, ~I comer.; del cen-
urba. _ tre de, la: clutat, 'el ~óf!ler.;

Enric Ferrer opina que índependent, se sent molt
I'equip de govern i els 'par- agreujat i 'creiem que fins i
tits de I'oposició han portat tot es pot arribar a I'extrem
al fracás el projecte, que era de desvirtU:ar el model de
molt important I s'havla ciutat que en aquests mo-
d'haver áprovat ta.motts 'msnts tenlm. ,e.... , ,

mesos, EisinteressosPQU, Els ecmercrantszüancveis
, tics davant d'unesproxlmes díuen que .el :rebulg del, Pla
elecclons .han passat per d'Usos és una derrota a rnlt-
sobré deis de ja elutat, ,ges, parque e,1 que hem

El presiden! de'ja Federa- "d'íntentar. és que el próxím
<,ció de Gomere;: de~Garraf creu Pla General Inclogul el que
'que s'ha perdut una gran en aquest moments ente-

" oportunitat de regularitzar níem que era el millor per a la
-; un marc on podlem estar-hl ciutat '

DJARI

b~r a aq~e~t'tlp:~~ d;ofg~i!i~-
zacló;'" "", " ",'

~ I,.a,regidqr¡i:va ~xplicar qU,e
la:Diputació de Barcelona I'anyva pasat va posar:én funcfon"!.~
ment aquesta experiencia pi-
lof..deslin'ada a~'pótenciar el
comer.; urb:iú;n.tres~rrüJñiCipis
de~Catalúnya í"en'gúany es
ll~saÍ'a en riia~á E!~~IlS al-
tres·trest entre,~ns Vllanova
i'I¡i'Geltrú. ',"', ""

.. ' D'altra banda; Marta 'Llo-
.fE!!,lsva',éxpl\car qi:ieg:rªc!eil,~
,~",~'pr~Je~t~ copjúrit I(tri~ I~

Dlputació'Cle Barcelona, a tra-
v.és<(jé' I't>,rea' de Promoció
EcónQ'míca- i . Habitatge, del
SerVeídeF.omenta l'Ocupació,
Víla~ovápbdra tenir un eqtip
informátic i un técnic en forma-
ció,Áquesttecnlc, posterior-
mení;, se'l -destin'ara al su-
~ortd~ I'&c~pacló, qÍJé.~s
una' de les Unles' que entra
dlns'dei Pla d'Acció de la
,Paperara; 'que des de fa u~s
dos, ~l'Iystre.baJla enun e!!~u-
di p,eraprofundlr en el tema
dels'illversd'em'preses, ,,'

~>. _¡\:::' ~: '. , '.r ". "' ••
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idees,

L'Hora del Garraf, 18 de juny de 1999

Dones, "Sl ., no
Ja han passat, tot just, les primeres electors i per exposar com els candidats pensen

eleccions de la tongada d'aquest any. Ara en puc mIno rla atendre'ls, i també, -i sobretot- per agitar les
parlar sense que sembli que vulgui influir en el idees i fer que en surtin de noves o que es
vot del lector. Unes observacions, dones, que renovin les velles. En aquest sentit, no hem tingut
espero que molts s'hagin fet ja, i en primer Iloc eleccions ni campanya, sinó una simple parodia
els que aconsellen els candidats. de la qual han sortit els alcaldes i els regidors i

Els partits han utilitzat les dones. No em els diputats europeus. Esperem que la llicó s'hagi
direu que el Ierninisme ha fet tan enormes aprés per a la propera ronda.
progressos des de les darreres eleccions com per No' és pas que faltin elements per a discu-
a qué la nombrosa preséncia de dones a les Víctor Alba tiroMireu una Ilibreria i trobareu, per exemple, el
candidatures sigui el reflex d'un canvi en la sisé volum de la História de Catalunya, aquest
sbcietat. El que ha passat, em penso, és que els de Josep Termes, sobre De la revolució de
partits, veient que costaria mobilitzar els homes, setembre a la ti de la Guerra civil, o I'estudi de
han tractat d'atreure les dones, posant moltes Jesús Mestre i Godés sobre El compromís de
candidatures a les seves llistes. I fora d'alguns Casp, el d'Ernest Belenguer sobre Ferran el
casos de "ganxo" evident i reconegut, les han Católic (tots d'Edicions 62), o encara. el de Pere
posades en lIocs de la lIista en qué probablement Anguera sobre El carlisme, el coordinat per
no sortirien elegides. Miquel Barceló sobre els Musulmans i Catalunya,

Segona constatació: la campanya s'ha i els articles de J. Termes sobre Les arrels
dedicat a llencar acusacions de corrupció als populars del catalanisme. O les reflexions de
adversaris. Aixó és bo, si no és l'únic tema de la Xavier Rubert de Ventós: Catalunya, de la
campanya. Pero aquest cop les acusacions, les identitat a la independéncia (tots a Empúries).
burles -fins i tot el lamentable gos d'una propa- debats electorals, ni a la tele, ni a la radio, ni a la Llegiu ·EImón en minut i mig (La Magrana),
'ganda televisada- han estat I'únic tema. tribuna. O els candidats temen enfrontar-se als que reuneix impressions de corresponsals de

Tercera cosa evident: no s'ha parlat d'idees, seus adversaris, o no tenen prou conñanca en TV3 escampats pel món, i veureu que es poden
ni del futur, ni de les necessitats i aspiracions i ells mateixos, o es rifen deis electors creient que dir moltes coses en molt poc de temps. Per qué
somnis deis ciutadans, A la campanya s'ha tractat no s'interessarien pels debats. És ciar que un no ho han fet, doncs, els candidats? Algú podría
d'aíalaqar aquella part de mala lIet que I'elector debat sobre el "més ho ets tu" no seria suportable, dir-me quina ha estat la posició concretai clara,
porta dins, pero no s'han atés els seus somnis. pero un debat d'idees suscitaria molt d'interes. I innovadora, del que ha sortit elegit, pose m per
La dretai I'esquerra necessiten renovar-se, po- d'idees, ja ho he dit, ni una, ni mitja, ni una cas, batlle de la seva vila?
sar-se al dia, en un món que canvia any rere any. décima... Pero prou de queixar-se. Els ve lis com jo
Pero d'idees sobre aquesta renovació de les Les eleccions, en una democracia, no són hauríem d'estar contents que hi hagi eleccions,
idees, res de res. solament per a escollir qui ha de governar -els encara que siguin amb fang en lIoc d'idees, quan

I aixó condueix a una altra constatació: fora municipis, Europa o el país- sinó que serveixen recordem els 40 anys en qué tanta falta ens feien.
d'uns exemples escadussers, no hi ha hagut també per identificar els desitjos i somnis deis Pero qui ho recorda aixó?

, .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GRÓN/OVES DANTANY

Comiat a una emblematica botiga: cal Virella

IJ any 1920, en uns baixos de l' edifici de la playa de la Constitució
(avui playa de la Vil a), cantonada al carrer deis Escolapis, ranca
portes un c afé , el Pel i Ploma que en certa manera' havia

escandalitzat la tranquil-Ia societat vilanovina d'aquell temps, molesta pel
seu ambient desenfadat i els sorolls nocturns de crits, cants
i música d'un piano desafinat i tocat amb tota fúria i
corejat per la clientela. Pero no és pas el café que vull
recordar. Aix ó potser ho faci en una altra ocasió. El local
desallotjat fou llogat per dos amics, els senyors Virella i
Soler per instal-lar-hi un taller d'arts gráfiques amb el nom
d "'Imprenta Económica". EIs dos amics eren persones molt conegudes i
ben considerades pel seu prestigi social i els seus afanys en pro del
desenvolupament de la cultura entre totes les classes' socials vilanovines.
El negoci prospera pel seu bon gust i servei esmerat en la confecció de
tota mena de programes, cartells, targetes, invitacions, etc. I fou l' any
1929 que decidiren ampliar el negoci amb una nova secció de botiga
especialitzada en llibreria, papereria i material d'oficina. Impremta i botiga
es fusionaren amb el nom de Virella i Soler, S.L. El Sr. Soler dirigia
l' impremta i el Sr. Virella tenia al seu c árr ec la botiga. Recordo
perfectament al Sr. Virella des dels meus tretze o catorze anys com a client
de gomes d'esborrar, llapissos, tremps per les plomes d'escriure, tinta,
pissarres i pissarrins per fer els problemes daritmetica i e sborrar-Ios
(sempre servia la mateixa pissarra fins que es trencava). Com ja tenia la
mania d ' escriure moltes fantasies i l ' intent d ' alguna ingenua poesia
d' adolescent, feia una bona despesa de quaderns i llibretes. El Sr. Virella
tenia una paciencia franciscana amb el tracte als infants, adolescents i a
la joventut inquieta i bullangosa. El Sr. Virella, sempre amb el somriure
als llavis, conversava, aconsellava i t' orientava en qualsevol cosa o tema.
,Tenia una formació cultural extensa, per la qual cosa podies parlar-hi de
.qualsevol activitat o esdeveniment artístic o intellectual. Mai no tenia
pressa i més que com a client erestractat cQm un amic, tant si compraves
com si no. L' amabilitat era sempre la mate&a.
Com a llibreter el Sr. Virella era un profund coneixedor de les obres i els
seus autors. Et recomanava els millors daquella floreixent epoca literaria:
Stefan Zweig, Lajos Zilahy, Thornas Mann, G. Papini, Anlíré Maurois,
Axel Munthe, E. Hemingway, R. Aldington, J. Galsworthy, G. K.
Chsterton, E. M. Rern arque, A. Camus, els russos Pushkin, Gogol,
Turguénex, Dostoyevski, Tolstoy i els de I'época soviética nova M. Gorki,
K. Simonov, I. Ehrenburg o E. Evtusenko. No cal dir el domini i coneixenca
de la poesia i literatura catalana de tots els temps que tenia el Dr. Vire lla
com de l'espanyola, americana, etc. A través d'ell vaig coné ixer per pri-

mera vegada la tendresa poética de l'indi Rabindranath Tagore.
Ribot, entre d'altres eren els tertulians habituals.
A la botiga deis senyors Virel la-Snler, als primers anys de la década
daurada deis trenta hi hagué una novetatque porta de polseguera a una

gran part de la joventut vilanovina. El petit taulell fou
ocupat per una dependenta jove, rossa com un fil d ' or,
cabells estirats i ben cuidats, simpática i un mirar dolc pie
de picardia. De nom Josefina. Si molta clientela tenia el Sr.
Vi re l l a , amb la nova dependenta au gme ntá en grans
proporcions. Eren uns temps que tot el petit cornerc era

regentat per la família. Els únics cornercos que tenien dependencia eren
les tres o quatre grans botigues de robes: Magatzems Ricart, l ' Africana,
ca la Rossa i casa Segalés. Pero tots éls dependents eren homes. Les
dones encara estaven marginades de moltes activitats. Així és que la
dependenta Josefina fou una extraordinaria novetat. Hi havia hores pun-
ta en que gairebé era impossible an ar-hi de compres. L'exc1ussiva era
de ls estudiants de l'Escola Industrial, verna de can Virella. L'atracció
més notable de la Josefina, a part la seva bellesa física, era la suggestiva
conversa si aquesta era possible ... Fantasiosa, d'una imaginació gairebé
surrealista, t'explicava fets i aventures viscudes al seu país, l' Argentina.
La major part endevinaves que no eren re al s , solament imaginades
mentides que deixaven bocabadats als ingenus oients. El que era espavilat
li seguia la corrent posant també a prova la seva imaginació. Era
divertidíssim .. La filla del Sr. Virella, la senyora Montserrat, em dei a
fa poc, al recordar a la Josefina, que el seu pare li explicava que des de
la petita oficina tocant a la botiga, s'havia divertit escoltant les grandes es
i fantasies de la seva dependenta. El Sr. Virella ho consentia, ja que "la
rossa de can Virella", com I'anomenaven els nois, resultava un bon
rec1am per a la clientela de joventut. La Josefina, realment de nacionalitat
argentina, retorna al seu país a causa de la guerra civil. Mai més ningú
n ' ha sabut res.
Can Virella forma part de la petita historia local. L' emblematic establiment
ha tancat les portes. Setanta anys de servei al públic, sense la més mínima
reforma -tan s sois al' any 1946-, l ' adquisició de la máquina registradora
fou una gran novetat de modernització. La resta seguí igual, quantitats de
tota c1asse de material s d'é papereria i oficina, a munts i amb un cert
desordre que resultava simpa tic.
EIs que l'hem viscut tots els seus 70 anys, ens ha deixat un agredolc de
records plaents i ens donem compte amb tristesa del llarg camí recorregut
per les diferents Vilanova viscudes en el transcurs d'aquest turbulent segle
que també esta a punt de ranear les portes.

Elgest dels anys
Joan Alemany ¡Moya
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VNG presenta una Fira de Novernbrs ebocada
al canvi de mil·lenni i a les novestecnologies

,• El certamen qmplia enguanyla sevo superficie i ocuPQ tota la Ramb'la fins al.passeig Ma~i~m
• La Fira findré 212 expositors i obre nous espeis com el,parc de Ribes Roges i Irermita de Sant Joan

Raül Maigí

Imatge deis estands que acolliran elmoaográñc sobre noves tecnologíes que hi haurá aIa placa de la Vila

Una altra de les noyetats
sera la nova senyalització de la
Pira, una serie deplafons ubi-
cats a diversos punts per ajudar
el' visitant a orientar-se pel re-
cinte firal, Tamhé hi haura dos
punts d'informació a la rambla
Principali a la rambla de la Pau
i a la placa de la Vila i de les
Cols,

En el programa dactes
destaca la jornada de Turisme
Industrial que es fará dimecres

vinent a lés IOh,
amb una visita al
Centre Tecnológic
i a la nova factoria
\I'SPE, entre al-
tres, Dimecres a
les 21h hi haurá la
lectura del pregó,
a cárrec de Joan
Majó, president
del Consell Em-
presarial de I'Ins-
titut Catala de Tec-
nologia i la' Pira
s ' obrirá oficial-
ment dijous a les

19h, amo la presencia d' Antoni
Negre, president de la Cambra
de .Comerc, Índústria i Náve-
gació de Barcelona.

Tots els expositors re-
bran una cer~ca amb una
representació delafacanade
.la Masia Cabanyes, obra de
I'escultor vilanoví Juan Ra-
mírez,' que ja ha col-laborar
en altres edicions de-la Fira,
igual que els creadors del car-
te ll promocional d' enguany,
obra de' Toni Ribas i Toni
Pla.

Elpresident
delaCambra
de Comete,
Anfoni Negre,
inaugurara
oficialment
el certamen
diious vinent
a les l~h

La Fira vol revitalitzar la rambla de
la Pau.un espai ñnsara "oblldat'

.R,M,

Vilanova i la Geltrú obri-
rá dijous vinent la Pira
del Mil-Ienni. Aquest és

el missatge promocional de
I'edició d'enguany d'un certa-
men que tindrá 212 expositors,
25 milions de pressupost i una
extensió amplíssima que la con-
verteix en la Pira més llarga de
Catalunya, segons ha fet notar
el regidor de Promoció Econó-
mica de l' Ajuntament vilanoví,
Bernat Vills.

Aquest creixement en
metres quadrats ve condicionat
per les obres del Mercat Cen-
tral i \01'fet de no disposar de
I'espai que ara ocupa la carpa
provisional, la qual cosa porta-
ra la Pira, per primer cop, des
de la placa de les Neus fins al
monument a Prancesc Maciá,
al passeig Marítim,

A més, el certamen incor-
pora dos espais nous:
I'esplanadadeRibes Roges, que
acollirá un circuit de cotxes tot.
terreny que hi instalIará
I'empresa Nissan, i l'ermita de
Sant Joan, que concentrara les
activitats promocionals de
l' Associació deis Tres Tombs,
que en anys anteriors s'havien
desenvolupat a la placa deis
Pobles d'Espanya.

Així ·mateix, soxigena
l' avinguda Prancesc Maciá -
que l' any passat va registrar
aglomeracions importants- i
s'ubica la Pira d'Entitats a la
placa de les Col s, espai on hi
haura un escenari ainb els dife-
rents espectac)es que abans es
feien al Mercat,

La rambla Principal i la
rambla de la Pau acolliran el
gruix deis estands
m ulti sectori a l s ,
mentre que el tram
final de la rambla de
la Pau' acollirá la
venda directa, AI-
tres espais són el

_passeig Marítim, on
hi haurá paradetes
deIs firaires tradi-
cionals i la placa de
les Casernes, on es-
taran les atraccions.

Finalment, cal
fer referencia a
l' espai central de la
placa de la Vila, on aquest any
La Pira de Novembre dedica
una atenció monográfica a les
noves tecnologies, i on Jti tor-
nara a ser present la factoria
Pirelli,

Tot plegat suposa donar
moltes passes per arribar a tot
arreu, per la 'qual cosa
l' organització d' enguany •ha
optat per posar a disposició del
públic el trenet turístic, que fará
un recorregut circular que anirá
de I'ermita de Sant Joan a
l' esplanada de Ribes Roges.

Pere Cayuela, que
dirigeix enguany la Pira de
Novembre, ha avisat de la
necessitat de resoldre el pro-
blema de la mancanca d' espais
de la ciutat per a 'proximes
edicions de la Pira, tot i que
s'hamostrat satisfet pel volum

_d'expositors i per la resolució
final .de la distribució física
del certamen,

Cayuelaparlad'un "hit
que.no prevéiem" a causa de la
nova distribució. "Alguns
expositors deixen de partici-
par pero es compensa amb-
molts de nous", explica. En
aquest sentit, Pere Cayuela
afirma que la rambla de la Pau
no ha tingut un paper de
segona, L ha manifestat la
necessitat de revitalitzar un
espai que esta "oblidat". Així,
el fet d'ubicar en aquest punt
els estands de venda. directa
respon.a la "voluntatd'atracció
per provocar que la gent s'hi
desplaci ihi hagi mobilitat",
segons Cayuela. El director de
la-Pira ha destacat l' alternanca
d'espais coberts amb altres a
T aire. lliure i els canvis de
distribució per innovar i que
no es vegi sempre el mateix,

. Un deIs problemes que

El regidor de Promoció Económíca, Bernat ValIs, i el dírector de la
Fir a de Novembre, Pere Cayuela, durant la presentació del certamen

hi ha en el tram fmal-de' la ram- col-laboració dels'expositors en
bla de la -Pau és la presencia el desenvolupament de la PÍIa,
d'una important colonia - omplint les enquestes d'ava-
d'estornells (vegeu lapagina 9). luació i aportant idees i sug-
L'organitació ha previst en geriments per-a edicions pos-
aquesta zona estands coberts i teriors del certamen. .
s' intensificara el servei de neteja ,Pinalment, la PoliciaLo-
en aquesta zona, que registra', _ cal ha recomanat als ciutadans
molla .brutícia pei-les; ques'abstínguín d'usarel cotxe
defecacions d'aquests ocells. per desplacar-se pel centre de

En l acte oficial -de la ciutat durant els dies de la
presentació de la I Pira de Pira: en que també es tallará la
Novembre, q'[e es va celebrar al travessia de la C-246 i el volum
restaurant Peixerot i al qual hi del tránsit haura de derivar-se a
van assistir un centenar de per- 1es rondes Ibérica i Europa i al

, sones, Cayuela va demanar la passeig Marítim. _
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DIARI DE VILANOVA

EIs alcaldes del Garraf, decidits a
reordenar el comeré a la comarca
La gossera de Vüanova es pot ampliar per convertir-se en comarcal

RAMON FRANCÁS

ffi El presldent .
del Consel!
Comarcal i els

, alcaldes de la
comarca del

, Garraf van
acordar divendres passat, en
el' decurs del Consell
d'Alcaldes, realitzar unajorna-
da informativa per reflexionar
sobre la necessitat d'ordenar
els equipaments comercials
del Garraf. Aquesta jornada
vol preparar els Programes
d'Orientació per als Equipa-
ments Comercials (POEC).
Aquesta sessió informativa,
que encara no té data fixada,
va adrec;:ada als alcaldes, regi-
dors de Promoció Económica i
Urbanisme, així com al presi-
dent i consel!ers de Promocció
Económica i Acció Territorial
del Consel! Comarcal.

Els alcaldes de Vilanova i
la Geltrú, Sitges, Sant Pere de
Ribes i Cubel!es van acceptar
divendres passat la pro posta
feta pel president del Consel!
Comarcal i alcalde d'Olivel!a
d'encarreqar a Marc;:al Tarra-
gó, expert que ja havia partici-
pat en la confecció del Progra-
ma d'Actuació Comarcal
(PAC). El president del Con-
seíl, Joaquim Mas, reclama que
es faci una ordenació equili-
brada per ál conjunt de la,
comarca deis equipaments
comercíals.

D'altra banda, el. Consel!
d'Alcaldes del Garraf va estu-
diar divendres passat la possi-
bilitat d'arnpljar la gossera
municipal de Vilanova i la Gel-
trú per convertir-la en la gos-
sera comarcal del Garraf. Se-
gens Joquim Mas, aquest pro-
jecte, el de I'ampliació de la
gossera de Vilanova, compta-
ria amb aportacions económi-
ques deis sis ajuntaments del
Garraf, que també es farien
cárrec del servei de recol!ida
deis canso Així mateix, el Con-
sel! d'Alcaldes del Garraf va
optar per obrir a la participació
política el Consel! Económic i
Social del Garraf (CESJ, que
passa de 24 a 32 membres.Els
alcaldes van parlar també qel
próxim pie del Consel! Comar-
cal, el de dijous que ve, on
s'aprovara un pressupost de
364 milions de pessetes.

El s alcaldes del Garraf. En la primera reunió del Consel! d'Alcaldes d'aquesta legislatura DIARI

• 100 milions per
a Can Cabanyes

El' Consel! d'Alcaldes del
Garraf va acordar divendres
passat quins projectes presen-
tara a la Diputació per al pla
d'accló 2000-2003'. El princi-
pal projecte, que el Consel!
Comarcal pretén qUE¡la Dipu-
tació cobreixi completament,
és el de condicionar els acces-
sos i realitzar el pare i els jar-
'dins del Centre d'lnterpre-ta-
ció del Romanticisme de la
Masia d'en Cabanyes. Aquest
projecte esta pressupostat en
100 milions de pessetes.

També s'ha inclós una in-
versió inicial de vuit milions de
pessetes al Consorci de Turis-
me del Garraf, la compra per
vuit milions més d'un vehicle
adaptat per al trasílat de disca-
pacítats o la creació d'un ob-
servatori comarcal de la inte-
gració de les urbanitzacions i
nuclis agregats, pressupostat
en 20 milions. L'import presen-
tat, que puja a 170 milicns,
també inclou I'arranjament i pa-
vimentació de camins rurals o
la realització d'una auditoria
arntñental comarcal.

El Consell Comarcal
prepara un segon Pla
Estrategic del Garraf

R.F.
El president del Consel!

Comarcal del Garraf, Joaquim
Mas, haanunciat la intenció de
la institució que presldelx
d'impulsar de forma immedia-
ta un segon Pla Estratégic per
fer el Garraf que tots volem.

L'equip de govern del Con-
sel! Comarcal, format pel pac-
te tripartit PSC-IC-ERC, espe-
ra que en la realització del nou
Pla Estratégic hi participin unes
200 persones.

Aquest segon Pla Estraté-
gic vol ser una mena de revi-
sió del primer, coincidint amb
un moment d'increment de la
població de la comarca del
Garraf. De fet, segons les da-
des que s'han fet públic re-
centment, el Garraf va tancar
el 1999 amb una població de
97.000 habitants. En aquest
sentit, Joaquim Mas ha maní-
festat que en aquest moment

de creixement de la pobla-
ció del Garraf en que es
presenten projectes comer-
cials i de promoció ecene-
mica, el Consell Comarcal,
des de la seva centralitat, fa
aquesta pro posta a la ciuta-
dania de fer el segon Pla
Estrateglc.

Mas vol que la participa-
ció sigui máxima, recol!int to-
tes les sensibilitats de la po-
blació del Garraf, i no només
els agents comercials, sindi-
cals i socials.

La comarca del
Garraf va tanear

el 1999amb
97.000habitants

El volum
de tránsit a
I'autopista A-16
creix un 22,3%
durant el 1999

R.F.
El volum de transit a la

primera fase de I'autopista
A-16 durant el 1999 es va
incrementar un 22,3% res-
pecte I'any anterior. Deis
12.891.781 vehiclesquevan
transitar per I'autopista Pau
Casals durant I'any passat,
9,3 milions ho van fer pel
primer tram, entre Castel!-
defels i Sitges. La intensitat
mitjana al tram Castel!defels-
Sitges de la A-16 va ser de
25.705 vehicles

Jaume Lanaspa, el direc-
tor general de I'empresa con-
cesslonária de I'autopista,
Aucat, atribueix aquest no-
table increment de transit a
tres factors. En declaracions
fetes al DIARI, Lanaspa ha
dit que I'increment pot res-
pondre al fet que la situa-
ció económica és bona en
el seu conjunt, que la rna-
triculació de vehicles du-
rant el 1999 va créixer un
17% respecte de I'any an-
terior i que el Garraf i el
Baix Penedas són les co-
marques catalanes que
més creixen actualment.

Aucat, societat participa-
da principalment per Acesa i
La Caixa, va obtenir durant
el 1999 uns ingressos nets
de peatge, excloent I'IVA, de
7.033 milions de pessetes,
un 36,1% més que en
I'exercici anterior. Durant el
1999 el resulta! d'explotació
d'Aucat va créixer un 39,2%
respecte del 1998, amb una
xifra de 3.503 milions de pes-
setes davant els 2.516 del
1998.

'D'altra banda, el presi-
dent del Consel! Comarcal
del Garraf, Joaquim Mas, ha
reiterat aquesta setmana les
seves queixes contra el peat-
ge de la A-16. Mas ha dit que
estem en contra de tot el
que no sigui la regularitza-
ció de totes les autopistes
de Catalunya_ El president
del Consel! Comarcal ha
manifestat que la rebaixa
condicionada que es va apli-
car el setembre passat no
beneficia més que una pe-
tita part de la població del
Garraf i ha criticat que es
vulguin posar barreres amb
el peatge a una comarca
inclosa a la regió metropo-
litana de Barcelona.
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El remodelat Mercat
obrirá les portes al,
públlcel dilluns dia
20 de"desembre

El frasllat de la carpa cal? a l'edifici es
faro el cap de sehnana deis dies 18 i19
La inauguració oficial del nou Mercat
sera el17 de gener, festa de Sant Antoni _

L'Horo

Les obres del Mercat arriben a la recta ñnal

E ls vilanovins podran
anar a comprar al
remodelat Mercat Cen-

tral el dilluns dia 20 de
desembre, segons ha anunciat
l' equip de govem municipal. El
cap de setmana del 18 i 19 es
fará el trasllat de la carpa provi-
sional cap al' edifici, per tal que
els venedors puguinja treballar
a les noves instal-lacions el
dilluns. Dimarts dia 21 es fara
la tradicional visita dels regi-
dors de l' Ajuntament als
mercats vilanovins. La inau-

-guració oficial de la reforma es
dura a terme durant la Festa
Major de San! Antoni Abat, el
17 de gener.

"D'aquesta manera, i
malgrat els imprevistos que han
anat sorgint, la campanya de
Nadal es podrá ferja al Mercat,'
tal com volien els venedors",
expressa Joan Benet, regidor
de Vi a Pública. Benet ha

8

anunciat que tots els venedors
del Mercat han signat j a els
convenis en que es comprome-
ten al pagament de les obres.

L'equip de govein
atribueix a la gran activitat del
sector de la construcció el
retard en l'arribada d'alguns
material s i que ha causat un
lleuger endarreriment de les
obres. Un cop instal-Iades les
estructures de les vidrieres a
les facanes de l' avinguda
Francesc Maciá i de la placa
Soler Carbonell, l' Ajuntament
ha informat que entre ahir i
avui es col-locarien els vidres.

A l' interior de l' edifici
ja estará tot acabat a finals de
setmana, aexcepció d'un 20%
de les parades que encara
s'hauran d'actualitzar.

Pel que fa a l' arrebossat
de la paret que es va desprendre,
Benet ha informat que aquest
treball es deixará per al final i
s'anirá reposant durant la pri-
mera quinzena de gener.

La Generalitat dóna lIum
verda a I'ampliació de
Sabeco fins a 8.000 metres

• LaComissió d'Equipaments Comerciels diu sí a l'empresa,
menfre que l'Aiuntament monté que no hi té.competimcies

l/Horo

La Comissió d'Equipa-
ments Comercials del
departarnent d'Indústria

Comerc i Turisme de la Genera-
litat ha donat llum verda a
l' ampliació sol-licitada per Sa-
beco per créixer en 4.500 me-
tres quadrats pel que fa a su-
perfície de venda de productes
no-alirnentaris. En una reunió
celebrada ahir dijous, la comis-
sió va ernetre un informe posi-
tiu arnbel vot favorable de tots
els seus membres, a excepció
deIs representants deis boti-
guers.

L'equip de govem muni-
cipal manté que l' Ajuntament
"no té arguments jurídics per
impedir cap nova implantació
comercial". L' única eina vigent
actualment és el Pla General de
1981 (el nou que l'ha de suplir
encara esta en fase de revisió).
Després que fracassés el Pla Es-
pecial d'Usos que havia de re-
gular -la construcció de noves
superfícies, l' equip de govem es
remet al Pla Territorial Sectorial
d'Equipaments Comercials de la
Generalitat, que no permet créi-
xer la comarca en el sector ali- -
mentari pero sí en 7.700 metres
quadrats de superfície de no ali-
mentari.

El govern s 'ha defensat
argumentant que l' Ajuntament
"no té competéncies" en aquest
cas i ha negat que emetes un in-
forme favorable a l' arnpliació de
Sabeco, com així va fer constar
en una resposta el director gene-
ral de Comerc, Jaume Angerri.
No obstant, el regidor de Via Pú-
blica, Joan Benet, ha dit que
"1' Ajuntament té un compromís
amb el comer~ pero també amb
els consumidors".

La resolució final la dona-
ra l' Ajuntament I'any vinent, que
ha manifestat que vetllará perque
es cómpleixi la normativa.

Imatge de la superficie actual del supermercat Sabeco a Vilanova

El PP diu que el govern podia .
impedir I'ampliació de I'híper

L'Hora

El grup municipal del PP
manté que l' ampliació del Sabe-
co fins a 8.000 metres quadrats
s'hauria pogut evitar aprofitant
que encara esta en vigor la revi-
sió del Pla General d'Ordenació
Urbana. 1 és que aquest partit
polític -a l'igual que la Federa-
ció de Comerc del Garraf- va
presentar una alegació al Pla
General on es demana que no si-
guin permeses al terme munici-
pal de Vilanova i la Geltrú les
superficies comercials més grans
de 2.500 metres quadrats.

Així dones, i segons apun-
ta el regidor popular Santi Ro-
dríguez, "1' Ajuntament hauria
d'haver aplicat la prorroga de
suspensió de llicencies que es
preveu a la revisió del Pla Gene-
ral". Un cop adoptada aquesta
mesura, i si el Pla General final-
ment hagués inclós aquesta pro-
hibició explícita, aleshores cap
supermercat més gran de 2.500

metres quadrats hauria pogut
obrir les seves portes a Vilano-
va, explica Rodríguez.

"Ara ens trobem que si el
supermercat del costat, el Kam-
pió, també demana perrnís per
ampliar la seva superficie -no-
més han de tirar a terra una paret
per poder créixer-1' Ajuntament
no tindrá cap autoritat moral per

.rebutjar aquesta altra petició".
Per tant, Santi Rodríguez recor-
da que en una mateixa iÍla es con-
centraran tres grans superfícies
comercial s (Sabeco, Kampió i
unes noves galeries comercials
en construcció) que sumaran més
de 10.000 metres quadrats.

"És evident que si es por-
ten a terrne aquestes ampliacio-
ns el petit comerc del centre de
la ciutat sortirá perjudicar", ex-
posa Santi Rodríguez. "El govem
municipal no ha tingut la vol un-
tat política per impedir-ho, mal-
grat que disposava deis mecanis-
mes necessaris", conclou el
regidor del PP.
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P er posar remei a la manca d' oporccrnents que
pateix el centre de la ciutat, botiguers i comercionts

del Mercat han IIan~at la proposta d'aprofitar la plocq
Soler i Carbonell perque els cotxes hi puguin aparcar al

L'Hora del Garraf,
11 de febrer del 2000

damunt. A9uesta proposta comportaria que els vehicles
ocuparien I espai on tins fa poc havia estat instol-lodo la
carpa del Mercat. De moment, pero, la proposta no ha
estat ben rebuda ni per l'Ajuntament ni pels vems

dors del mercat recorda que al
centre d'una ciutat es necessita
un tipus de párquing per a temps
d' espera reduíts (proxims a una
hora). "El párquing soterrat no
fracciona les hores i és mes
car", apunta Salvi Alba. "En
canvi, l' aparcamenten superfí-
cie, amb pagament fraccionat,
depenent deIs minuts, és útil".'
comenta.

En aquest sentit, el porta-
veu deIs venedors del Mercar
central apunta que "des de fa
temps" ells reclamen una zona
blava al voltant del Mercat. "El
tema, pero, esta encallat per-
que des de l' Ajuntament ens
diuen que aixó anirá lligat al
Pla de Mobilitat. 1els anys van
passant..", lamenta Alba.

De moment, pero, l' Asso-
ciació de Vems de la placa del
Marques no veu aquest projec-
te amb bons ulls. Un portaveu
d' aquesta entitat vernal, Con-
rad Rovira, diu: "A títol perso-
nal, un párquing damunt la
placa em sernbla un disbarat".
Rovira ha insinuatque l'asso-

Iciació de vems probablement
s' oposará a un projecte d' aques-
tes característiques.Aquest
mateix cap de setmana esta pre-
vist que tingui lloc una reunió a
l' entitat per discutir sobre
aquest tema.

Els'comerciants del centre proposenun
parqulnq a I'aire .lIiure a la placa del Mercat

Botiguers i venedors del Mercat volen imitar el 'porquing del correr Escolapis per atreure clients

L'Associació de Ve'ins deis blocs de,1Marques, pero, de moment noveu amb bons ulls la proposta

Elscomerciante diuen
que només s'hauria
de permetre
l'estacionament uns
dies a la setmana

7

La placa Soler i Carbonell, on segons crenen els comerciants es podria habilitar nn párquíng a I'aire lliure de pagamento Es tractaria d'imitar el
párquing a I'aire lliure del carrer Escolapis, on les bores es fraccionen i resulta més barat aparcar que no en un párquing soterrat

suposar un centenar de cotxes
aparcats damunt la placa, Fe-
rrer opina'que "tot és qüestió de .
plantejar-s'ho". "Si es fes amb
temporalitat perdonar sortida a
una necessitat puntual, jo no
veig un problema gros". "És
cIar que s'hauria de parlar
molt", reconeix Enric Ferrer.

El president de la Federa-
ció de Comerc opina, arnés,
que la placa del Mercat és "un
espai prou gran i lliminer, per-
que és un centre neurálgic",
"Aquesta placa te molts metres
quadrats i seria fantastic po-
der-la aprofitar. Sacrifiquem la
placa? Es tracta de trobar un

r punt d'equilibri".
EIs comerciants del Mer- .

cat també porten comentant
aque~ta idea des de fa uns dies.
"Es un tema complexe i, abans
d' acudir a l' Ajuntament, pri-
mer s'haurien de posar d' acord
les associacions de veíns amb
les. associacíens de comer-
ciants", reconeix Salvi Alba,
portaveu de l' associació de ve-
nedors del Mercat.

En qualsevol cas, Alba
creu que la idea de guanyar
places de párquing al centre de
la ciutat "és positiva" ates a la
necessitat de places d' aparca-
ment. En aquest sentit, el por-
taveu de I'associació de vene-

Xavier Ccnolis,

EIs cornerciants del Mer-
cat públic i els botiguers
del centre de Vilanova

han llancat laproposta de trans-
formar la placa Soler i Carbo-
nell (00 fios fa poc s'havia ubi-
cat la carpa del Mercat) en un
párquing de pagament a l' aire
lliure. Es tractaria, segons els
establiments, d'imitar el par-
quing a l' aire lliure del carrer
Escolapis que tants bons resul-
tats esta donaot. La idea, pero,
no ha agradat a l' Ajunta-ment i
meoys encara a l' Associació de
Vems dels blocs del Marques.

De momeot, la Federació
de Comer, del Garraf i
l' Associació de Comerciants
Concessionaris del Mercat pú-
blic admeten que estao valo-
ran! molt seriosameor 'aquesta
idea. a lespera de posar-la en
coneixemeot de manera oficial
al' Ajuntament. "D'aquest tema
se n'ha parlat diversesvegades
i han estar unes guantes les per-
sones que han tingut la idea al
mateix ternps", éomenta Enric
Ferrer, president de la Federa-
ció de Comerc,

Els comerciants creuen
que si la mateixa empresa gue
gestiona el parquing soterrani
de la placa del Mercat, Saba,
rebés també la concessió del
párquing a I'aire lliure, no hi
hauria d'haver cap trava legal.

"És una evidencia que al
centre de la ciutat falten places
d'aparcaments. Fins i tot per a
moltes persones deIs extrara-
dis suposa un trauma el fel de
desplacar-se al centre", comen-
ta Enric Ferrer. "Dotar el cen-
tre de. Vilanova de place
d' aparcaments és una necessi-
tat i una solució podria ser
aquesta", sosté el portaveu del
petit cornerc local.

Tot i aixo, Enric Ferrer
creu que un párquing damunt
la placa del Mercat "hauria de
ser limitat". En aquest sentit,
assenyala que només s'hauria
de permetre l' estacionament de
vehicles "uns dies a la setma-
na, en unes hores deterrnina-:
·des". •

Respecte als problemes o
I'impacte visual que podrien

L'Ajuntament prefereix
esperar a la posada en
marxa de la zona' blava

L'equip de govem mu-
nicipal de PSC-ERC-IC s'ha
mostrat molt prudenl a I'hora
de valorar la proposta de par-
quing a l' aire lliure a la placa
del Mercat. En aquest sentit, el
regidor de Via Pública, Joan
Benet, recorda que en aquests
momentsl' Ajunta-mentjaestá
treballant en el disseny d'una
futura zona blava al voltant
del Mercat.

Aquesta zona blava, ex-
plica Benet, "reordenará els
voltants del Mercat" i proba-

blement afectara el carrer Llan-
za, l' avinguda Francesc Ma-
ciá, la rambla Sama i d' altres
carrers proxims al'Mercat,

Segons el regidor de Via
Pública, .pemietre l' estaciona-
ment de vehicles damunt un
espai fins ara només reservat
per als vianants suposaria "ma- .
tar aquesta placa", Per aquest
motiu, Joan Benet.proposa que
si els comerciants volen places
de párquing, que estableixin
convenis amb l' empresa que
gestiona el parquing soterrat.

OPORTUNITAT: PISD'OBRANOVA
75m2, 2 habitacions dobles, calefacció,

'" zona Llimonet.
Preu: 13.200.000 ptes. Claus juliol2001.

617489203/938142960
(preguntar Sr. Jordi)
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El comerc vol més
senyalització del parquing
de la placa de la Peíxatería
També es queixen del deteriorament
de les instaLlacions

Berna! Del!ell ¡Mili!
Comerciants del carrer

Caputxins i Sant Sebastia
s'han queixat de la manca de
senyalització del párquinq de
la plaga de la Peixateria i per
aquest motiu ja han demanal
una reunió amb el regidor de
Via Pública de l'Ajuntament
de Vilanova, Joan Benet, per
tal de buscar una solució sa-
tisfactória tant per als usuaris
com per als comerciants.

Els comerciants consultats
pel DIARI DE VILANOVAcon-
sideren que I'oferta de par-
quing al Centre Vila és molt
escassa i aixó perjudica se-
riosament els botiguers, 50-
bretot en les époques de grans
aglomeracions com ara les
festes de Nadal i a I'estiu.

Segons aquests comer-
ciants, no és satisfactori per
al comete de la ciutat que el
párquínq de la plaga de les
Casernes estigui ocupat des
de mitjans del mes de desem-
bre i fins passat el Carnaval
per un envelat, i que I'únic
párquinq que hi ha a la zona,
a la plaga de la Peixateria, no
estigui gairebé senyalitzat.

La primera indicació que
es trobará I'automobilista so-
bre el parql!ing, si prové direc-
ció Vilafranca del Penedes,
és a la crutlla del carrer Pádua
amb el carrer de la Salut. Ditr-
cilment, opinen elsbotiguers
del Centre Vila, algú que vi n-
gui de fora de Vilanova en-
devínará que baixant pel ea-
rrer Pádua es trobara un par-
quing.

Les queixes, a més, van
també dirigides a I'estat de
deterioramentd'algunes de les
instal.lacions del parquinq de
la plaga Peixateria, com ara
I'ascensor, que en la majoria
deis casos no funciona, a la

brutícia acumulada a les esca-
les i a la manca d'il.luminació.
En aquests temes, diuen els
botiguers consultats pel DIA-
RI, no ens hi posem, nosal-
tres només demanem que hi
hagi més indicacions
d'aquest párquínq perque és
el que els botiguers del ea-
rrer Caputxins i carrer Sant
Sebastia tenim més a prop.
Creiem, no obstant alxó, que
hauria estat millor fer una
entrada al parquing també
pel carrer de Padua i la que
ja hi ha del carrer Unió, pero,
ara aixo ja esta fet.

Segons els comerciants, si
hi ha més presencia del par-
quing també s'estudiaria fer
ofertes des deis establiments
per als clients que deixessin el
cotxe a la plaga Peixateria.

Finalment, els botiguers
creuen que s'hauria d'arribar a
una solució sobre I'envelat de
la plaga de les Casernes per-
que durant molt de temps
aquest párquinq esta parcial-
ment inutilitzat. Les queixes
no van contra els organitza-
dors de I'envelat, sinó que ja
que es perden places ímpor-
tants d'aparcament el que
seria logic és que es bus-
qués una altra solució

D'altra banda, la Comissió
de Govern de l'Ajuntament va
aprovar dilluns declarar deser-
ta I'adjudicació deis aparca-
ments de la plaga de la Peixa-
teria i del carrer Escolapis, i
prorrogar el contracte actual
fins a I'adjudicació d'una nova
concessió.

Com es recordara, aquest
concurs es trobava sense re-
soldre des de la passada legis-
latura i I'oposició, especialment
el PP, havia demanat repeti-
dament al pie municipal la seva
resolució.

EIs ducs de Palma
accepten I~subscripció
al DIARI del.seu fillJoan

Redaccló
Sa Altesa Reial la. In-

fanta Cristina t lijaki Ur-
dangarin, ducs de Palma,
m'encarreguen agrair-vos
la subscripció al DIARI DE
VILANOVA a nom del seu
fill Joan Urdangarin de

, Borbó.
Per aquest motiu us

transmeto I'afectuosa sa-
lutació deis ducs de Pal-
ma i la felicitació pels 150
anys del DIARI DE

VILANOVA, al mateix
temps que el desig de
molts exlts en el futuro Amb
aqueste&.¡paraules, l'asses-
sor deis ducs de Palma, Car-
los García Revenga, ha co-
municat al DIARI I'accepta-
ció de la subscripció a aquel1l
periódic del fill de la Infanta
Cristina i lñaki Urdangarín,
que el mes de desembre
passat els va ser oferta a
través de I'editor i director
del DIARI, J.F. Huguet Prats.

Aparcament subterrani de la pla.;a de la Pelxateria. No funciona prou correctament

138 cv. Land RO'Ier ha tornat a anticipar·se. Aquesta vegada
ámb l'únic vehlcle que li dóna tot. Vingui a provar-lo,

Fins ara, molta gent no s'atrevia a tenir un 4x4, parqué es
trobava més segura en un turisme. El nou Oiscovery te la
seguretat activa, el confort iles prestacions reservades par
a les grans berlines, seosors electronics del ACE controlen
el balanceig als rE!YOlts.Ssnsors en cada roda (ETC) mantenen
el contacte segur. Tot aixó impulsat per un motor TdS de •

. NOU DISCOVERY
. . DES DE 5.160.000 PTES."

, PREU FtNAL RECOMANAT tNCLOS tVA TAANSPOAT I tMPOST DE MATRICULACtÓ PEA ALS VEHICLES EN ESTOC A LA PENfNSULA t BALEARS FINS A FINAL DE
MES. APAOFtTl'S DEL PLA PREVEA '1 DE 10TS ElS AVANTATGES QUE LI OFER::tX ROVER FtNANCE EN LA COMPRA DEL SEU NDU LAND ROVER.

AUTOCAM
VENDES: SERVEI TECNIC:

Av. Tarragona, 61-67. CI Germanor, 11
Tels. 93 817 20 00 - 93 817 22 33. Tels. 93 890 09 73 - 93 890 08 69.

VILAFRANCA DEL PENE DES
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Sabeco no perd temps
icomenea I'ampliació

1
1

L'Ajuntamenti els paradistes .
dinamitzen el Mercat amb un concert

Redaccló
Supermercats Sabeco ha

tnícíat les obres d'ampliació del
seu establiment de Vilanova,
situat al carrer Piera. L'empre-
sa no ha perdut temps i ha
cornencat els treballs pocs dies
dssprés d'obtenir la llicéncia
d'obres i d'activitat per part de
l'Ajuntament.

Com es recordara, Sabeco

ampliara la seva superfície
uns 2.000 metres quadrats
més, i disposara així de
4.500 metres de sala de ven-
des. Darrerela línia de caí-
xes, I'establinient tindra una
galeria comercial indepen-,
dent, amb una desena de
bqtigues especialitzades.
L'ampliació es podria obrir
al públic al juny.

Actuació'muslcal al Mercat. Va sorprendre ¡jls clients RUTH

Econ6micade l'Ajuntament
amb el suport deis paradistes i
concessionaris.

L'acte s'emmarca en la
campanya de dinamitzac;ió del
Mercat que estan portant a ter-
me els nous responsables de

Redaccló'
Els ciierÍts que la tarda de

divendres passat leien les se-
ves compres al Mercat Públic
van poder gaudir d'un concert
de música.a capella, organit-
zat per l'Area de Promoció

prornocíó d'aquest equipament
comercial, després de larelor-
ma inaugurada el mes dé ge-
ner passat. Entre d'altres ac-
cions, l'Ajuntament vol que els
ciients puguin usar graturta-
ment el párquinq subterrani.


