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La remodelacio del, Mercat Municipal costara
más de 200 milions depessetes

S'estan estudlant soluclons lIal mercat ambulant dais dlssabtes.
CARLES G.GUINDA

El projecte de remodelació
del Mercat Municipal de Vila-
nova i la Geltrú sera realitat al

-1991'- segons manifestaren
Pere Cayuela, director del
Mercat, i Jesús Tambo, regio
dor de Cornerc i Consum de
l'Ajuntament vilanovr.

Per tal' que el projecte crís-
tal.litzi, recentment es redac-
ta un nou reglament del mero
cat, mltjancant el qual els pa-
radistes passaven de tenir
concessions administratives_
de la seva parada a lIicéncies
de caire indefinit mentre re-
alitzessin activitat comercial.
A canvi els paradistes

B. nou mercat
forma part del

projecte de >
centre ciutat

s 'hauran de fer cárrec de
l'Irnport de les dlferents
obres.

Les obres estan dividides
en 2 fases, essencialrnent.
En la primera, que ja s'está
duent a terme, s'aproflta la
construcció del nou párqulnq
subterrani per construir el
nou moll de cárreqa i des-
carreqa i posterlorment les
noves cámares frigoríflques.
Segons afirma Pere Cayuela
aquestes obres prlmeres al
Mercat estan causant un ml-
nlm de molésties als para-

El Mercat Mun.lcipal patírá una remodelació profunda

distes.
La segona fase sera bas-

tant més complexa ja que es
preveu una remodelació a
fons de I'interior que afecta-
ría els sostres, s61, telefonia,

, creació d'una xarxa lntorrnátl-
ea que, entre altres coses,
permeti el pagament amb tar-
ges de crédit, nova conces-
sló de I'illa de peix, I readap-
tació i millora de la resta
d 'establiments, prlnclpal-
ment deis de fruita i verdura.
El que encara no s 'ha deci-
dlt és la manera que es por-

taran a terme aquestes
obres de la segona fase I si
s'haurt\ d'aturar I'activltat
comercial o no, assenyalá
Cayuela.

CENTRE COMERCIAL

Per a Jesús Tambo el pro-
jecte global de remodelació

- del Mercat respon a una vo-
luntat de transformar-lo en un,
bon centre comercial. El nou
Mercat ha de formar part de
tot el projecte del Centre
Ciutat i per alxo ,s'ha de
transformar en un 1I0c atrae-
tlu per anar-hl. Entre
d'altres coses, cree que
s'ha de donar un fort prota-
gonisme al peix, tot retor-
mant I'illa actual, millorant

, les lnstat.tactons i fent que
els paradistes puguln
gaudlr d'lnstal.laclons frlgo·
rltlques.

Per a Cayuela, el canvi

d'hábits del -consumidor al
lIarg deis anys, acabara pro-
vocant un replantejament
deis actuals horaris de mero
cal. No és loglc que el Mer'
cat obrl a les 6 del matí I que
pel contrarl estigul tancat a
les tardes. Abans la gent sl
que anava a comprar de ma-
tinada, pero ara les coses
han canvlat I a les 6 no hl ha
práctleament nlngú, lIevat
dets Incondlclonals ja tradl-
clonals. Flns I tot jo seria
partldarl que a I'estiu el
Mercat estlgul obert flns a
les 10 del vespre. HI ha pa-
radlstes que alxo no ho en·
tenen o no no volen posar
en práctica, pero ara els
costums del consumidor
són diferents a a 20 o 30
anys.

MERCAT AMBULANT

Els nostres dos ínterlocu-
tors també va parlar sobre la

situació actual i futura del
mercat arnbulant deis dlssab·
tes al voltant del Mercat Mu·

, nicipal. Malgrat el que es di·
gul, la sltuacló actual del
mercat ambulant amb la se-
va ampllacló ha estat molt
ben scceptada pels paradís-
teso Ara ésuna situacló pro-
vlslonall nohl ha res definl·
tiu sobre la concepcló Iutu-
ra del matelx. Es barregen
algunes posslbilltats, entre
elles la de construir uns mó-
duls a la pla~a que es fará
sobre el parqulng per tal de
raclonétltzar millor I'espai I
l'esté!lca del conjunto

Espretén
miliorar

senslblement
1'lIIa del pelx

VISITA D'ENRIC GRAS

El passat dia 2 va visitar el
Mercat Municipal de Vllanova
i la Geltrú, el director general
de Cornerc Interior i Consum
de-la Generalitat de Catalun·
ya, Enric Gras. Gras rnanltes- _
tá que trobava molt bé el pro-
jecte I rnostrá la predlsposi·
ció de la Generalitat a col.la-
borar en el tema, Segons Je-
sús Tambo, Enrlc Gras dlgué
que es trobava Impresslonat
pel concepte de Centre
Clutat que 'este m .lmprlmlnt
a Vllanova.

Les obres de la primera ta-
se tenen un cost de 78 mí-
llons de pessetes. mentre
que les de la segona pugen al
voltant deis 150 rnillons. El
projecte sera subvencionat
pel PCAL de la Diputacló de
Barcelona l, a par! de la pro-
bable ajuda de la Generalitat,
la resta sera costejada pels
paradístes.

NO DESTROCE SU
HOGAR LLAMENOS SIN

COMPROMISO

LI-DE®
L:mpieza y Desatascos en

tuberlas y desagües.
Reparación de
calentadores.

Tel.: 893.40.60

NÁutICA MILÁ SPORTS
Venda d 'ernbarcacions 'i motors '

nous i usats -"
ror en NÁUTICA

Pg. del Carme, n Vilanova i la Geltrú
Tels.: 815.48.70 i (977)67.40.65

Para navegar, pescar o esquiar ven a

NAUTICA MILA
IH r:Y.t-l:.f!i-;tI ~ Sorteig N° 23
l.i!.I.8ll:.. I~ Oia 8 de juny

ee~¡iii!Ji1J~,
' ~ ~J

Número ebmplementari ~

Pg. del Carme, 22, Tel. 815.48.70
VILANOVA I LA GELTRÚ



Comen;

Set dies 28 de marc;¡ 199j 1~

L'Associació de Comerciants Concessionaris del Mercat Públic.
celebra enguany, amb pro!ussió d'actes, el 50a. aniversari del
mercat. Entre d'altres activitats, es preveu la celebració de la I
Trobada de venedors de mercats de I'Alt Penedes, Baix Penedss

i Garra!. D'altra banda, a !inals del mes d'abril es presentara I'estudi
sobre el remodelatge del mercat, que preveu nombroses millores,
com la instal.lació d'aire condicionat, la construcció d'un pis elevat i
la instal.lació d'ascensors i portes automátíques.

Els paradistes organitzen nombrosos actes per commemorar I'efemeride

El Mercat Públic celebra el seu 506 aniversari
amb una gran lesta del comer~

RBlACci6

L'Associació de Comer-
ciants i Concessionaris del
Mercat Públic de Vilanova i la
Geltrú celebrara enguany el50a
aniversari de la inauguració del
Mercat Públic, amb gran quan-
titat d'actes culturals, lúdics i la
Trobada de venedors de mer-
cats de l'Alt Penedes, Baix Pe-
neoss i Garraf.

Les celebracions, que se
centraran en el mes d'abril perO
duraran tot I'any, cornencaran
dimarts 2 d'abril amb et uanca-
ment de dotze morterets i
J'oferiment d'un vermut popular
als clients del mercat, a la 1 de
la tarda. A les 5.30, esta previs-
ta J'actuació d'un grup d'anima-
ciO infantil.

L'Associació de Comer-
ciants Concessionaris ha orga-
nitzat per al diumenge 7 d'abril
la I T robada de venedors cIe
mercats cIe l'Alt Penedes, Baix
Penedés i Garraf. Després de
visitar el Mercat Públic i visitar
els 1I0es d'interas de la ciutat,
els participants a la trobada
celebraran un dinar per inter-
canviar impressions sobre els
problemes comuns deis para-
distes de les tres comarques,
com ara les relaclons amb els
ajuntarnents, les competen-
cles desllelals de venda am-
bulant, cadenes d'allmenta-
c16, grans superfIcies I la In-
discriminada obertura co-
mercial que patlm sense cap
pla d'equlpaments comer-
clals que regull les noves
obertures.

La resta de caps de setma-
na del mes d'abril es dedicaran
a actes culturals, espectacles
teatrals, audicions de sarcanes
i actes esportius. L'acte central
de la commemoració sera el
dinar del 50é. Aniversari, que
nnorá 1I0c al restaurant La Cu-
canya, i en el qual es retrá ho-
menatge als primers titulars de
les parades. El Mercat Públic
va ser inaugurat 1'1 d'abril de
1941.

La celebraci6, que pretén a
la vegada, ser un incentiu per al
creixement del mercat, conti-
nuara la resta de I'any amb al-
tres actes de suport, com la
Setmana de Cuina de Mercat,
concursos de dibuix i
d'engalanament de parades,
sortejos (en un deis quals el
premi és un cotxe) i lIiurament
de vals-regal als escolars de la

Fa 50 anys que es va inaugurar el Mercat Públic, tot i que s'havia comenyat a construir durant la República DIARI

vila. Igualment, s'editaran bos-
ses d'ansa, adhesius, samarre-
tes, gorres, pilotes, etc., amb
I'anagrama del 5Oa. aniversari
del Merca!.

Els actes compten amb el
suport de l'Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú i diverses enti-
tatsjoancartes i comercials. Els
organitzadors han previst tam-
bé I'edició d'un lIibre sobre la
histOria deis 50 anys del mercar.

Salvi Alba, president de
l'Assoctacíó, de Comerciants
Concessionaris del Mercat PÚ-

• blic, va manifestar en la roda de
premsa de presef)lació deis
actes que la celebraci6 del50a.
aniversari pretén sertambé una
promoció del mercat vilanoví.

, Els representants deis pa-
radistes van afirmar que rrran-
tenen contactes amb els para-
distes del Mercat de Mar. Els
comerciants, d'altra banda, van
afirmar que no els toca més
remei que acceptar I'augment
de les taxes, per imperatiu de la
L1ei vigen!.

El primer estudi sobre el
remodelatge del Mercat PÚ-
blic sera presentat a finals del
mes d'abril, coincidintamb els
actes de commemoraci6 del
5Oa. aniversari, segons han
manifestat ets paradistes. Els
primers ptánots elaborats per
I'equip de técnics contractats
per l'Ajuntament preveuen,
entre d'altres millo res, la

El remodelatge del mercat es presentara a finals 'abril
RfOACCIÓ construcci6 d'un pis elevat a

I'edifici que donaria cabuda a
comer<;osespecialitzats en una
sola marca, condicionamentde
I'aire, elevadors, portes au-
tomañques. etc.

Els paradistes creuen que
encara hauran de passar dos
anys fins que I'estudi es faci
realita!. Abans, I'Ajuntament
hau rá d'aprovar el corresponent
projecte i s'hauran de repartir

els costos econOmics.
L'Associaci6 de Conces-

sionaris creu que abans de
comencar a parlar d'aquesta
segona fase cIe remodelatge,
caldrá acabar de pagar la pri-
mera, que va consistir en la
construcci6 del moll de cárreqa
i descárreoa i la connexi6 en-
tre el parquing de la placa del
Mercat i I'establiment comer-
cial.

MOVISA
JOSEP ROSES, S. L.

Maxlma rapldesa
'" de lIIuramenf

MOlLES DE CUINA PER ELEMENT5
Prolongac:ió Agricultor.

08800- VILANOVA I LA GEL TRU

SERVEI POSTVENDA
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El Mercat Nou acompleix deu anys
Actualment el centre compta amb 83 parades de diversos productes

GEMMA PON S I J.M.G. <

El Mercat Nou de Sitges va
acomplir deu any el mes de
maigo Aquest centre compta
amb 93 concessions, de les
quals estant obertes 83 para-
des al públic.

En el mercat de Sitges es
poden trobar tot tipus de pro-
ductesd'alimentació, peix fresc
de Vilanova i d'arreu del món,
fruites tropicals, carns de porc,
cabrit, bou.. Productes
d'adrogueria, floristeria,
quiosc, etc.

Segons Ciriaco Orihuela,
vicepresident del mercat de
Sitges, aquest és un mercat
especialitzat en productes
de qualitat en que intentem
mantenir un bon preu dintre
de les possibilitats existents
avui en dia. .

Per oferir un rnillor servei, <,
aquestes festes nadalenques
el mercat estará obert els dies
20,21,23 i24 en horari de matí
i tarda.

Ciriaco Orihuela pensa que
en I'únic que ens afecten les
grans superficies comer-
cials és que poden oferir
productos que nosaltres no
tenim, com per exemple els
electrodorriéstics. Peró per
altra banda, el client prefe-

'La gentprefereix
.comprar els

productes frescos
al mercat'

reix comprar els productes
frescos al mercat: el peix, la
carn, etc. A más, continua
dient Orihuela, aquí la gent
rep un tracte més hurná i en
canvi una gran superficie.és
molt freda: arribes, agafes
els que vols, vas cap a la
caixa, pagues ija esta. Quant
a I'afluéncia de gent jove, Ori-
huela pensa que sembla que
els agraden més les grans
superficies, pero al mercat
vénen moltes rnestreses de
casa joves i queden conten-
tes. El que puc dir és qúe jo
a vegades he ánat a menjar a
casa d'algun amic i sé si han
anat a comprar a u~a gran
superficie o al-· mercat per la
qualitat deis aliments. .

Del que no está massa ;
satisfet Ciriaco Orihuela és del
tracte que el rnercat rep deV

l'Ajuntament i no és mosseqa
la lIengua a I'hora de dir-ho.
Pensem que l'Ajuntament
ens hauria d'ajudar molt més
en diversos aspectes. No-
saltres els comuniquem els
nostres problemes i el que
no volem és que es quedin
en el bagul deis records. El
vicepresident del mercat de
Sitges segueix parlant sobre
l'Ajuntament en aquests ter-
mes: Aquests problemes se

El mercat de Sitges. Hi ha 83 parades F¡;UX FElIXEl mercat está prop de I'estació de ferrocarrit

Es poden trobar diversos productes FELlX Hi haurá horari especial aquestes festes

centren sobretot en la bruti-
cia als lavabos i els yidres.
També volem que ens don in
més suport a I'hora de fer
publicitat. Ni tan sois ens
han col.locat I'enllumenatde
Nadal. Un altre deis punts de
controversia amb el consistori
és, segons Orihuela, Ia- puja-

da de la quota de manten}-
ment amb la qual no estem
d'acord, ja que, els serveis
que rebem són els rninirns.
Perexemple,l'aire condicio-
nat I'hem pagat nosaltres en
un vuitanta per cent. En de-
finitiva, finalitza Ciriaco Ori-
huela, el que' demanem és

que I'Ajuntament coLlabori
més amb nosaltres i que si-
guiR.més práctics.

Actualmenta Sitges només
hi ha un mercat, ja que f'antic,
que estava ubicat al costat de
f'Ajuntament, va deixar de fun-
cionar.

Ara en aquest sector es fa

el mercat ambulant els dissab-
tes, que ocuba les rodalies de
I'antic mercat i de I'edifici de
l'Ajuntament, al capdamunt del
carrer Major.

Ciriaco Orihuela espera
que els problemes amb
l'Ajuntament tinguin una sol u-
ció a curt termini.



¡v

• Vi r a n o va.~
L'Hora del Garraf, 23 de maig de 1997
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El mercat de la verdura esgota
les exístencles en hora i mitja

• La plocc de les Cols es va 'vestir amb les verdulaires de l'epoca i amb els preus de primers de segle

Jordi Castañeda

Un brindis fina,l per cele-
brarque les verdulaires
havien acabat les exis-

tencies va tancar la celebració
més emotiva de les festes de sant
Isidre del 1997 ,

Les setze parades que es
van instal-lar a la placa de les
Cols per recordar el mercat de la
verdura de principis de segle van
ser acollides amb entusiasme per
un públic que va omplir de re-
bombori aquest espai del centre
de la vila.

Tres generacions de
pagesos de Sant Pere de Ribes,
de Cubelles i de Vilanova es van
donar cita des de les deu del matí
en aquest mercat de la, verdura,
.pervendre els productes del camp
a preus simbolics de principis de
segle: l'enciam a duro i la mitja
dotzena d'ous a tres duros.
Aquest fet no va passar inadvertit
a molts ciutadans, que van acos-
tar-se a comprar. Per evitar els
actes picarescos, cada parada
només venia un producte per 'O
persona, tot i que algú ---<lavant .~
d' aquest inconvenient- es va u..
fer .unes quantes parades per .~
omplir ben bé el cistell. ::;:

Les verdulaires i els pa- ;)l
gesos que les acompanyaven ~
anaven vestits de I'epoca, de
conjunt amb les parades on els
productes havien arribat amb
carro, es mostraven en coves i es
pesa ven amb.balances de platets
o romanes.

10

Mocador de fer farcells

Fins i tot una' desena de
persones es van vestirper l' ocasió
en anar a comprar, i la majoria
van fer ús del cistell o d'un mo-
cador de fer farcells per encabir
les compres. Alguns alumnes de
l' escolade música van amenitzar
el matÍ amb música de violins.

Les mesures que es van fer servir eren romanes o balances de platets, com s'aprecia en la mesura que Canaquests pagesos de les patates

, 800 enciarns, 800 quilos
de patates, 175 dotzenes d'ous,
cebes, cols, .i fins i tot conills i
pollastres. 'En qüestió d'hora i
mitja, cap a dos quarts de dotze,
es van acabar les existencies.

Les persones que aporta-
ven algun element de l'epoca,
com duros de principis de segle,
se'ls convidava a un traguet de vi
o una llesca de pa amb vi i sucre.

La primera compra del dia
la va fer la regidora de Dinamit-

,\

conferencia del sindicalista Jordi
Vilaró, representant europeu
d'Unió de Pagesos, a les vuit del
vespre a la sala de conferencies
deCaixa Catalunya (carrer de la
Llibertat 2). Vilaró parlará de les
relacions entre els pagesos
calaIans i els de la resta d'Europa,
Més tard hi haurá un sopar de
gerrnanor.

L' organització de les fes-
tes de sant Isidre agraeix espe-
cialment la col-laboració de la

zació económica, Marta Llorens,
, que va comprar per beneficencia

a cada parada fent ús del clássic
regateig.

Per altres cdicions, els or-
.ganitzadors de la festa ja pre,-
veuen fer una hora inicial de
mostrasensehaver-hi venda, per
tal que es puguin contemplar amb
més tranquil-litat els detalls de
les parades. .

Les festes de sant Isidre
del 1997 s' acaben derná amb la

Coral de Can Pahissa, en el breu
concert del 15 de maig passat a
l'església de la Geltrú.

El director de la coral va
patir un petit accident en aquesta
sessió, mentre transportava
l' orgue que acompanya els
cantaires. L'infortuni va obligar
a hospitalitzar -lo, per laqual cosa
els organitzadors de la festa es-
peren que es recuperi aviat
perque tomi a estar al capdavant
de la forrnació.

Rosa Mana Farriol

El característíc rebombori deis mercats es va apoderar de la placa de les Cols Pageses vestides de Pepoca, junt amb els coves on es van exposar els productes del camp



L'Hora del Garraf, 16 de mcíig de 1997

Un 'alaskan
malamute'
guanya el
concurs caní

Un gos esquimal alas kan
malamute va guanyar el segon
concurs nacional caní, celebrat
diumenge passat a Ribes Roges.

En segona posició va que-
dar un dachsun standar de pel
llarg, mentre que un rottweiler
va ocupar el tercer lloc. El con-
curs va disposar d'un total de
260 gossos inscrits. En la des-
filada canina, d' entre els seixan-
ta exemplars que concursa ven,
'van destacar .els husky siberiá,
chow chow, alaskan malamute
i dobermann.

L'Hora del
contea la
biblioteca
Joan Oliva

10

Maite Barillas sera
l'encarregada d'explicar, derna
dissabte a les dotze del migdia,
un nou conte a la Biblioteca
Joan Oliva.

Aquesta vegada, l' obra
que podran seguir els nens i
nenes que s'acostin fins a la
Biblioteca de la playa de la vila
sera La princesa i la Granosa.
L'Hora del conte és una inicia-
tiva municipal que periódica-
ment es desenvolupa a la bi-
blioteca Joan Oliva.

El Centro R.
Albertiviatja
a Viladecans

Miguel Vidal

El Centro Cultural Anda-
luz Rafael Alberti visitara,
aquest diumenge, el Centro
Cultural Andaluz Peña Bética
de Viladecans.

El cor, els quadres de ball
i els alumnes del centre anda-
lús vilanoví actuaran al local
deIs seus amfitrions de Vilade-
canso

L'Hora

L'Hora

EIs organitzadors de I'acte
demanen la col-laboració deIs
visitants d'aquestmercat: es trae-
ta que els compradors vesteixin
----els qui puguin- com l' epoca,
o si més no que vagin a comprar
amb el mocador de fer farcells o
amb cistells. "No hi haurá bosses
de plástic", avanca Antoni
Ferrer, coordinador general de
les festes de sant Isidre a
Vilanova.

Caries Castro

Un deis actes de les Cestes de sant Isidre és la parada de Cruita característica ~e la comarca al Mercat Central, que es pot veure ríos dissabte

Els pagesos homenatgen el mercat
de la verdura deprincipis de segle
• Les festes de sant Isidre servircJn per recordar l'antiga venda a la ~ de les CoIs

Jordi Castañeda ductes del carnp es presentaran
-amb els cistells, els coves o les
oueres dé filferro, com ho feien
moltes de les avíes o mares de
les venedores del proxim diu-
menge.

Un altres deIs detall s que
cridara l'atenció d'aquest rner-
cat sera el preu deIs articles.
Donada la inexistencia de
centims o rals -<jue era.el que
es feia servir a principis de
segle- els preus seran simbolics
i es comptaran per duros. Les
pageses faran pagar tres duros
per la mitja dotzena d'ous i un
duro per enciam. Per evitar la
picaresca, les parades només
vendran un article per persona.
"Qui en vulgui més ja sabrá on
tenim la parada al Mercat
Central", comenta Antoni Ferrer.

La presentació de les pa-
rades (coves, cistells, caixes de
fusta, etc.) també inelou que les
mesures es revisin en balances
de platets o romanes, algunes de
les quals s'han recuperat
expressament per aquest mercat.

Malgrat que a la mostra
tan soIs es vendran prnductes de
temporada, Antoni Ferrer vol
aclarir que "cal tenir en compte
que les noves técniques, com
ara els hivernaeles, perrnetran
que hi hagi productes de tempo-
rada que a principis de segle no
hi eren", Amb aquest mercat de
la playa de ·Ies Cols, la pagesia

L'·.es festes de sant ISidr.e
tindran, el próxim di u-
menge al matí, un re-

cord per al mercat de la verdura
que es feia a principis de segle a
la playa de les Cols.

Aquesta sera la principal
novetat de la festivitat del patró
deIs pagesos a Vilanova, per
aquest any 1997. Des de les vuit
del matí de diumenge, els carros
aniran arribant amb els fatos per
ocupar les deu o dotze parades
que hi haurá a la playa de les
Cols.

Les pageses que
s'encarregaran de la venda ani-
ran. vestides amb les faldilles i
els vestits de l' epoca, EIs pro-

Vestits de I'epoca

DISPOSI ARA MATEIX D'UN DESPATX AL MILLqR LLOC
DE VILANOV A SENSE FER CAP INVERSIO

Rbla. Principal, 65, 08800 VUanova i la Geltrú Tel I Fax 893 45 78
Oficin.es per dies o :'Per hores . . _fotocopies '. _agenda
Serveis de: - domiciliació de la seva acuvitat - fax - atenció a les reunions

professional en els nos tres despatxos - facturació - secretaria per hores
- recepci6 i anotació de les seves trucades - transcripcions - tradufax
- tramesa de la seve-correspondencia - enquademacions - traduccions

local vol retre homenatge als
seus predecessors en l' ofiei.
Amb IOt, aquest no sera l'únie
deIs actes de les festes de sant
Isidre, que van cornencar ahir
dijous.

Mostra de fruits

Des d'ahir mateix i fins
dissabte, el Mercat Central acull
una mostra de fruits característics
del Garraf, a la porta de I'avinguda
de Francesc Maciá. També ahir
dijous es va fer la missa en honor
a sant Isidre, a l' església de la
Geltrú a dos quarts de vuit del
vespre. Al final de la missa, la
Coral de Can Pahissa va oferir un
petit recital.

Un col-loqui a cárrec del
representant europeu d'Unió de
Pagesos en el sector de la fruita
dolca, Jordi Vilaró, tancará els
actes de sant Isidre. La conferen-
cia es fará a la sala d'actes de
Caixa Catalunya (carrer de la
Llibertat, 2, Ir pis). Vilaró par-
lará de la visió que els pagesos
europeus tenen deIs catalans i a
la inversa. Després de la xerrada.
es celebrara un sopar-ball de ger-
manor al restaurant Can Gatell.



T 'HORAd • Pirelli fabrica

ilaiiL e i subministra cables

OM]'la reslstents al foc per
,y ~ Ir {/I/.q'! al nou Liceu 1pag. 111

• L'oposiéió municipal
demana al govern
que 'yigili' amb la
revlsló del cadastWá9141

LA REMODELACIÓ DEL MERCAT PREVISTA PER AL 1998

-,

La placa rodona del peíx, un espaí que sera totalment remodelat si s'aprova el projecte que vol impulsar l' Ajuntament

El Mercat tindra unes -80 parades
i sera pavimentat amb terratzo

-La placa rodona del peix desapareix per poder fer créixer les parades i posar taulells refrigerants

11 Ajuntament vol comenc;::arlesobres
L de remodelació del Mercat l'any

98. El futur Mercat municipal convioró molt
per adequar-se a la normativa sanitaria .
vigent.la rotonda del peix desoporeixeró,
lesparades augmentaran el seu tamany i
es calcula que quedaran reduYdesa unes
80. El paviment de panot sera substitu'¡lper
una sUperfície de terrafzo'

•Jordi Úbeda pie es vol aprovar la sol- licitud de
la subvenció per al Pla de coope-
ració amb les administracions 10-
cals (peAL) en el bienni 98/99.
Segons Caba, les previsions són
que el percentatge de subvenció
sig~ similar al concedit durant el
bienni 96/97 per la qual cosa es
podria disposar d'entre els 50 i
els 70 milions de pessetes, Amb
aquesta quantItat es podnen InI-
ciar les obres durant l' any 98.

Les primeres intervencio-
ns urgents en el Mercat ·són les
relatives a la reparació de la teula-
da, el canvi integral del paviment

L' avantprojecte de remo- -
delació del Mercat Cen-
tral de 'yilanova s'ha

presentat durant aquesta setma-
naals grups de l'oposició, La va-
loració inicial daquesta opera-
ció urbanística s'acosta als 314
milions de pessetes. Un cost que
haurá de ser assumit pels vene-
dors de les parades, l' Ajuntament
i les subvencions que l' adminis-
tració local pugui aconseguir. En
aquest sentit, el regidor Ramon
Caba ha explicat que en el proper

i el tractament antifocs de
l' estructura metál-lica de l' edifici,

En opinió del regidor
d'Urbanisme, Ramon Caba, la re-
modelació deixará el Mercat
"rnolt canviat i amb un aspecte
molt diferent de l' actual imatge".
La volumetria de l'edifici no es
perdrá, pero tant el tipus dé para-
da com la seva distribució adop-
taran concepcions més rnoderns.,

Substituir els panots

A la proposta de l'avant-
projecte ja s'especifica que el
nou paviment sera de terratzo,
"una superfície que permet la
neteja fácilment no com els ac-
tuals panots".

Les parades perimetrals són
les que més s'ajusten a les mides
estándard que els estudís recoma-
nen per als mercats. Aquestes se-
ran les parades que menys modi-
ficacionspatiran. Toti aixo, hauran

. de ser do-tades de serveis com
desguassos, canalitzacions i ai-
gua corrent, un servei que actual-
ment moltes parades no tenen.

Les parades interiors i la
rotonda del peix seran les que
més modificacions tindran. El
Mercat mantindrá l' estructura de
carrers, amb un passadís de tres
metresd'ampladaatotselscarrers

per permetre la circulació fluida.
La placa central del peix

desapareixerá per possibilitar que
la reestructuració deIs espais per-
meti fer créixer també de tamany
aquests parades. Tot i així, el
regidor Caba ha explciat que el
peix continuara ocupant els es-
pais centrals del Mercat, pero ara

. la placa sera substituida per dos
carrers perpendiculars que co-
municaran els accessos, Hi havia
en aquest avantprojecte una se-
gona versióque mantenia la placa
rodona. "Pero aixó dificultava
molt la instal-lació de taullels re-
frigerants i l' augment d' espai de
les parades".

Més metres per parada

El projecte de remodelació
del Mercat manté alguns punts
en comú amb les propostes de
l' estudi sobre el mercat fet per
alumnes de la Universitat
Politecnica de Catalunya (UPC)
tot i no ser un informe que el
regidor hagi tingut en compte o
consideri vinculant. Així, la
reducció de parades proposta a
Pestudi universitari es tradueix
en l' avantprojecte elaborat pels
serveis tecnícs d'Urbanisme en
una concentració de parades que
incrementen la seva superfície

"sense quees perdín metres linials
de concessió", Segons Caba, les
parades resultants de la remo-
delació poden ser al voltant de les
vuitanta.

L' autoservei per a produc-
res envasats s'ha estudiat com a
complement al Mercar i la se va
oferta de producte fresc, pero no
s'ha tingut en compte per manca
d'espai suficient. També ha que-
dat descartada de moment la idea
d'una galeria superior que incre-
rnen-tés la superfície per instal-Iar
més parades.

Per a Ramon Caba, la so-
lució del primer pis possibilitaria
també "la implantació d' aquest
autoservei i d'un bar-cafeteria
amb rnés espai que pogués actuar
també com a restaurant i que fun-
cionés fins i tot fora d'hores del
Mercar, La guarderia tampoc no
figura entre els serveis a oferir
per als consurnidors.

L' aparcament grannt per
.als clients de! Mercat és unaqües-
tió que, segons Caba, "depen de
la capacitat de negociació entre
els venedors i l' empresa conces-
sionária del párquing. "Tarnbé
caldria articular algun sistema de
carros per facilitar els accessos
deis compradors al párquing i als
vehicles, pero aixo depen de
l' entesa entre ells", comenta.
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parquing gratu"it,·guarcteria·iun 'súper'
podrien ajudar a ter créixer les vendes

• Catorze estudiants de la UPC lliuren a l'Ajuntament un estudi sobre el Mercat Central
Jordi Úbeda

Al Mercat Central de
Vilanova, li manca. per
ser competitiu amb les

grans superfícies comercial s de
Vilanova, resoldre la qüesti6 de
l' aparcament gratuít, un servei de
guarderia per als consumidors i
consumidores que 'han de sortir a
comprar amb els seus fills. Altres
aspectes que han de millorar-se
del Mercat s6n la -inclusió en la
seva oferta d'un mercat
d'autoservei que complementi
l' oferta de producte fresc i la mi-
llora deis sistemes de ventilaci6 i
refrigeraci6 de les instal-lacions.

Aquestes s6n algunes de les
conclusions que es desprenen de
l'estudi realitzat pels alumnes de
cinque curs de la UPC de
l' assignatura de Projectes a
I'enginyeria de la UPc. Aquest

. estudio tealitzat per un col-lectu
d'alurnnes dirigits pel professor
Emili Hemandez Chiva. ha' man-
tingut ocupats un total de catorze
alurnnes des del mes de novembre
passat fins al maigo

Els resultats d'aquests
treballs van ser lliurats a
l' Ajuntament dissabte passat en
un acteen el quall' alcalde. Esteve
Orriols, i la regidora de
Oinamitzaci6 económica, Marta
Llorens, van rebre de mans del
professor Hernández i una
representaci6 deis alumnes les
copies deis treballs realitzats.

Segons van explicar dos deis
alurnnes que ha participat en la
recerca i confecci6 d'aquests
estudis, el treball ha fet una
investigació en el camp del mar-
queting que ha permés establir
quines s6n les necessitats de les
parades i els serveis que ha d' ofe-
rir, tantdes d'un punt de vista téc-
nic i infraestuctural com d'estra-
regia de promoci6 i vendes.
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Promoció

Una de les conclusions de
l' estudi recomana la confecci6
d'una campanya dé promoci6 del
Mercat per donar a coneíxer la
remodelaci6 i les millores que es
volen obtenir amb aqueses obres.

. Per a Hernández i els seus
alumnes, una de les mancances
del Mercat és l'absehcia d'una-
botiga d'autoservei, amb preus
competitius que ofereixi el pro-
ducte envasat complementari ¡¡)
producte fresc, el que millor
situat esta i rnés prestigi dona-al
Mercat Central local. "La qualitat
del producte fresc és molt bona i
per tant és necessari mantenir
aquestnivell i continuaren aquesta
l ínia, explica Hernández. El
problema. pero: és que aquesta
lfnia de producte fresc no és capac
per si sola de mantenir l' atractiu
del Mercat enels nivells de rendi-
bilitatacceptables. "L' obertura del
supermercat cridaria més público
aixó sí, sempre amb preus compe-

titus i amb producte de qualitat".
Altres mancances del

Mercat serien la incorporaci6 de
caixers automatícs a l' interior del
recinte i un servei de vigilancia o
guarderia per als nens que acom-
panyin els consumidors a la
compra.

El treball ha desenvolupat
també una reéerca al voltant del
comprador tipus del Mercat
Central' i quina és 1'.area
d' infl uencia d' aquest Mercat així
com el volum de diners que es
rnouen al voltant seu. El resultat
haestat que el Mercat de Vilanova
no es troba, ni molt rnenys, en el
seu sostre de consumidors. "Al
Mercar, ara, ve la gent que pot
venir a peu, cosa que vol dir una
mitjanade800metresalarotllana.
pero la seva anea d'influencía és
molt rnés gran i aixó voldir que es
pot multiplicar l' afluencia de
públic", explica Hernández.

La qüesti6 deis accessos i
de l' aparcament també s6n
considerats un fre a l' actual nivell
de consumidors. "A qualsevol gran
superfície de Vilanova el tenen
gratuit, No es pot viure nornés
d'un sol poi d'atracció, que és ,el
producte fresc, cal afegir-n'hi
d'altres atractius' ...

Autoservei d'envasats

La proposta deis estudiants
'd'enginyeria és canviar-li la cara
al Mercar Central redispibuint les
parades, reduint-les i modificant
l' estructura original, Així, el nou
supermercat d'autoservei estaria
situat al rac6 on aciualment es
troba el bar del Merca!.

Les parades també patirien

algunes modificacions i passarien
a ser parades més grans. cosa que
significa una reducci6 de venedors
que. sempre segons l' estudio es

.considera óptim en les setanta pa-
rades. Actualment al Mercat hi ha
poc més de cent venedors.

Descartat un pis més

Laconstrucci6 d'un pis su-
perioren aquestMercat s'ha con-
siderat en l' estudio pero els res-
ponsables del rnateix afirmen no'
veure "claraaquesta opci6. En un
principi, fins i tot havíem pensat
la possiblitat de crear aquest su-
permercat en aquest pis superior.
pero després vam veure que aixo
ofegava i tancava les parades i
l' arquitectura de redifici".

Un altre deIs aspectes fun-
cionals en que l'estudi para es-
ment i recomana una urgent inter-
venci6 és en els magatzems i
cambres frigorífiques. L'estudi
insta a una remodelació. urgent
d' aquestes dependéncies, ja que
hi ha problemes de goteres i hu-
mitats malgrat que es tracta
d' espais queja van serremodelats
ara fa uns anys.

Per a la confecció del treball,
s'ha realitzat una doble enquesta:
als venedors i als consumidors.
Les dades s'han creuat amb altres
treballs sirnilars confeccionats per

'I'Institut Municipal de Mercats
de Barcelona. Aixo ha servit per
desenvelupar un doble treball per
partdelsestudiants, D'una banda •
laconfecci6d'un treball indicador "
de quin ha de ser "el mercat ideal
i competitiu" i . per una altra ban-
da. una análisi del que hi ha en els
mercats de Barcelona i la corn-

paraci6 amb l' oferta de serveis
existents al Mercat vilanoví.

. Tot i que tan! el professor
com els alumnes s6n conscients
que "1'Ajuntamet no té per que
seguir les diréctrius indicades

. en el treball. Mentre el feiern ens
hem adonat que el Mercar de
Vilanovaés un mercatamb rnol-

tes possibilitats i que pot millo-
rar molt encara. A Barcelona han
innovat molt poc en les rernode-
lacions dels,seus mercats. Vila-
nova encara no esta rernodelat,
pero té rnés possibilitats que al-
guns deis mercats de Barcelona,
concloíen els alumnes d'Emili
Hernandez.

Fons Social Europeu Generalitat de Catalunya
Dlreccló General d'Ocupació,

El proxim divendres, 11 de juliol, a les 7 del
vespre, tindra lIoc a la Sala d'Actes del CFO
LA PAPERERA, la presentació del CENTRE
DE RECURSOS MEDIAMBIENT~LS (CRM)
i els resultats de I'estudi "LES NECESSITATS
AMBIENTALS DE LES EMPRESES" del
nostre municipi.

UBICACIÓ: PIVSAM
Ronda d'Europa, 52-54
Tel.: 814 19 19

®IEJ .~
1.."..., ~.A~~~~~v"'1
CENTRE DE FOR ••••.aó OCUPAOOHAL

CENTRE DE RKURSOS
MEDIAMBIENTAlS
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Ajuntarrient i Generalitat'
impulsen una campanya per '
promoure els preservatius
entre els joves de VNG
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• Bombers i Guardia
Civil busquen un
vilanoví al massís
del Pedraforca

i"

L'oposlcíó CrE!U·que
CiU és "lncapac' .
·de'dur 'a termela
reforma del, Mercat
•• La Diputació ha concedit una subvenció de 70 milions pero

l'Ajuntament no ha previst cap partida propia al pressupost
• La remodelació del recinte erauná de les principals promeses

electorals que CiU v~fer a -la campanya de 1995 '

:./';

Xavier Canalis .

T ots els partits de
.I'oposi'ció municipal
. creuen qU,e l' actual

govern de Ciu no podrá dur a
terme abans de 1999 la reforma
del Mercat Municipal, una de'
les prorneses. estrella que la
coalició nacionalista va formular
alá campanya electoral de 1995.
Perculpa de la "incapacitar",
"deixadesa", "falta d'idees
clares", "desorientació" o "pos-.
tura contradictoria" del govern,
-aquest projecte continua
encallat, segons creuen els'
diferents portaveus consultats.

La Diputació de Barcelo-
na ha concedit una subvenció de
70 milions de pessetes destina-
da a financar part del projecte
de reforma, que té un cost total
de 350 rnilions. Aquesta partida
ja consta en el pressupost
d' inversions per a 1998. En la
mateixa llista, pero, no hi cons-
ta cap aportacíó municipal ni es
preveu cap eontribució especial
per al mateix projecte.

A més, l' alcalde, Esteve
Orriols, va dir al pIe de dilluns
passat que si finalment la refor-
ma del Mercat no es pogués ,
érigegar, els 70 mi l ions

coneedits perla Diputaeió potser
es podrienfer servir per, a.la
rehabilitació deIs jutjats vells
(la part lateral de l' edifici de la
Casa de la Vil a, que fa cantona-
da amb el carrer de Sarrt
Sebastia), .

Reunió de I'any passat

L'al-Iusio d'Orriols a
aquesta possibilitat no Va passar

. pas desapercebuda entre lesfiles
de l'oposíció, PSC,IC, PPiERC'
creuen quearnb una afirmació
d'aquest tipus el mateix govern
municipal demostra que no esta
del tot convencut sobre- el
projecte de reforma delMercat,

L'oposició ha recordar
queJ'última reunió en que es va
parlar sobrela remodelació del
Mercar va tenir lloe l'estiu de
I'any passat, i que aquest tema
ya ser traetat a la Comissió
dObres, i no pas a la de
Dinami tzació Económica (1' área
de la qual depen el funcionament
deIs dos mercats municipals), ..

Segons assenyala Sixte
Moral, portaveu del PSC, el fet
que des del 1995 enea la refor- .
ma del Mercat continur en un
punt mort és "una mostra
dincapacitat" del govern de

El regidor d'Obres reitera.
que el projecte es tara

El govern municipal
reconeix .que el projecte de
remodelació del Mercat és un
tema "molt complex" per la gran
quantitat de persones que haurá
dmvolucrar. els venedors
principalment, segons ha
manifestat Ramon Caba, regi-.
dor d'Obres. Segons comenta
Caba, en I'actualitat 'hi ha
venedors Ha favor 'i en contra"
del projeete de remodelació
dissenyat per l' Ajuntament.

. No obstant aixó, el regi-
dor d'Obres ha reiterat que "la
voluntat de I'equip de govern

municipal de CiU és que es faci
la remodelació, i per aixó es va
demanar la subvenció de la

: Diputació",
- "Hi ha una redacció molt

avancada del projecte", ha
declarat el regidor d'Obres, El
principal motiu de discussió
amb els i'fenedors és el nombre
de' parades necessaries que
hauran d' existir. en el' futur

.,Mercat, explica el regidor. Així
dones, .de imoment no siha
arribat a cap acofd'definitiu. A
més, durant els 9 mesos que

durin les obres molts venedors .
hauran de treballar en una carpa
exterior a la placa.

CiU, "És ciar que en l'any i mig
que quda per acabar I'actual
rnandat aquest projecte no es
pot completar", diu Moral. "El
governmunicipal no ha definit
encara les seves propostes, ni
els costos exactes, ni eom ho
pagaran els venedors, etcetéra';,

El regidor Freder ic
Linares, d'IC, pregunta enveu
alta: "Com pensa el govern fer
laremodelació i fer un Mercat.
'competitiu?". De moment, creu '
Linares.: el projecte ·"no va'
enlloc" perqué el govérn "no té
definit el que realment vol fer".
Segons el portaveu d'IC, el que
caldria és fer "un projecte de
mínims, assequible i racional,
que solucionés en primer lloc
els aspectes de salubritat i hi-
giene". "N o és necessari un
projecte tan multimilionari",
afegeix Linares.
/ A rnés, segons creu el re-

. gidor d'rC, 1)0 seria gaire
correcte que l'Ajuntarnent
canviés la' destinació deIs 70
milions de pessetes concedides
per la Diputació.

"Molt poc inter~s"

Santi Rodríguez, portaveu
del PP, també creu que el govern
de CiU "té molt poc interés per
dur a terme el projecte de refor-
ma del Mercar". "Hi ha hagut
deixadesa, perqué des de l'any
passat no ens han parlatd'aquest
tema", comenta elportaveüdel
Pl", "Realment el' .Mercat
necessita reformes importants
de 'manera que representin el
menys cosr econornic i social,
perque hi haurá reducció de
parades, pero falta una voluntat
'decidida per tirar-ho endavant",
eonclou Rodríguez. .

El regidor d'ERC Tomas
Alvaro diu.que en el tema del
Mercat l' Ajuntament ha
manringut una "postura
contradictoria i confusa", motiu
pel qual els verredors .éstan
-desorientats. ERC creu que ~l
projecte de' remodelació del
Mercat hauria de ser una
prioritat.
(més informació a la pagina 15!.

La reforma del Mercat Públic de Vilanova i la Geltrú va ser una de les
promeses electorals que Ciu va fer I'any 1995
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EIMercates
planteja obrir
a la tardaper
superar lacrisi
• La caigudade les.vendesals últims anys obre un

debat sobre la necessitat d'ampliar I'horari comercial

Xavier Conolis

La caiguda de les ven-
des durant els ültims
anys al Mercat muni-

cipal -unfet que és reconegut
per tothom- ha obert un debat
intem entre els venedors sobre

.la necessitat d'ampliar l'horari
comercial. En l' actuali tat, el
Mercat només obre els matins
de dilluns a dissabte i les tardes
deIs divendres. Per la seva part,
l' Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú creu que tard o d'hora el
Mercar haurá d' obrir matins i
tardes per adaptar-se als nous
hábits de compra deIs consumi-
dors, diferents deIs de fa50anys,
quan el Mercat va ser inaugural.

Al Mercar, hi ha més d'un
centenar de parades, que en la
seva major part són negocis fa-
rniliars. En cada una d'aquestes
parades hi ha una situació labo-
ral, social i familiar propia, per la
qual cosa hi ha postures molt
diferents sobre si el Mercat hau-
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riad'obrir a les tardes o no, algu-
nes clarament enfrontades entre
elles. Segons explica Salvi Alba,
president de I'Associació de
Cornerciants Concessionaris, "hi
ha opinions de tots els colors,
segons els interessos de cadas-
cun". No obstant aixo,' el porta-
véu deIs venedors adverteix: '
"L' obertura a les tardes és un
temaqueensl'hauremdeplante-
jar seriosament". 1 una altra ad-
vertencia: "Comencar a obrir a
les tardes tampoc noserá la solu-
ció mágica ni respondrá a' totes
les expectatives creades". '

La pre-
gunta que molts
venedors es fan
és saber si
l' horari de tarda
els sortiria a
compte o no, És
a dir: compen-'
sarien les noves
vendes les noves
despeses crea-
des? Molts ve-

nedors tenen unaaltra botigafora
del Mercar i obrir a' les tardes
significaria per a ells haver de
contractar una altra persona.
D'altres haurien d'incrementar
el contracte als seus empleats,
mentre que els propietaris de ne-
gocis estrictament familiars veu-
rien reduít el seu temps lliure.
També haurien d' assumir altres
despeses com llum, vestuari, et-:
cerera,

No obstant aixó, no tot se-
rien inconvenients. De fet, obrir
a les tardes permetria captar un
tipus de client que als matins no

pot anar al Mer-
, cato Alguns vene-
,dors creuen, a'
rnés, que el Mer-
cat oferiria a les
tardes al tres atrae-
tius. Aquest és el
cas del sector del
peix. "El client es
podria empor-tar
acasael peix fresc
del dia venut a la

,Molts venedors
es pregunten

,sí obrír a les
tardes podría
ser rendible o
no

El Mercat de Mar, pionero
en I'ampliació de f'horarí

X. C.

• Els venedors, satisfets dos anys després de la reforma

El Merca!' municipal de
Mar va ser pioner a
Vilanova i la Geltrú en

la introducció de I'horari de
matins i tardes, com qualsevol
altre superficie comercial. Dos
anys després de la rposada en
marxa d'aquest nou horari, els
venedors d' aquest recinte fan un
balanc posi ti u i fins i tot afirmen
que ara es negarien a tancar a les
tardes. •

El Me~cat de Mar \<a ser
sotmes l' any 1995 a unes obres
de remodelació que van signifi-

, car l' eliminació de moltes de les
petites parades que tenia. Com a
resultat, el remedelat Mercat de
Mar va ser més espaiós, amb
parades més grans, més lIuminós
i amb serveis fins aleshores ini-
maginables per a un mercat mu-
nicipal: parquing, per a clients,

aire condicionat a l' estiu i horari
de8a I 3.30hores(totselsmatins
laborables) ide 17 a20hores (de
dimarts a divendres). Fins i tot,
aquest recinte disposa d'un
supermercat d' uns 250 metres
quadrats en el qual hi ha a la
venda productes envasats. Quan
el projecte de reforma va ser
exposat l' any 1995, l' aleshores '
regidor de Dinamltzació
Económica, Enric Ferrer, va des-
tacar que totestava dissenyat per
adequar aquest merca!' als nous
hábits deIs consumidors.

') Cllents amb més dlne,..

Encarna Hidalgo i Miguel
Bemuz, portaveus dels venedors,
expliquen Que a lestardes acudeix
al Mercat de Mar un tipus de
client 'que als matins 'no es veu:
"Es veuen sobretot dones joves,

, que al matí no poden venirperque

treballen, que tenen un nivell
adquisitiu una mica més elevar".
Aixo fa que determinades tardes

. de la setmana resultin ser més
rendibles que alguns matins.

A més.Indiquen Hidalgo i
Bemuz, els clients que a la tarda
acudeixen al Mercat de Mar po-
den disposar de peix fresc del
dia, que tot just s'ha venut a la
llotja. "Aixo atreu molts clients,
que després fan altres compres
sense sortir del recinte". La
majoria deIs clients, segons con-
firmen els veriedors, són del
mateix barri, pero a les tardes
també vénen d'altres barris, '

"Amb la reforma que es va
fer dos anys i l' ampliació deIs
horaris, els consumidors i els
venedors hem sortit guanyant",
indiquen els dos portaveus.
"Abans de la reforma, el Mercat
de Mar s'estava morínt, Era
qUestió de renovar-se o morir".

El Mercat viu hores baixes. per 'la caiguda de les vendes

subhasta de les quatre de la tar-
da", exposen els responsables de
Peixos Victorino. Malgrat aixo, ,
des d'aquesta empresa es creu
que abans d'implantar_definiti-
vament l' horari de tarda caldria '
primer un període de prova "Al
client cal donar-Ii facilitats, pero
no sabem si resultaria rendible o
no per a nosaJtres", comenten
des d'aquesta empresa.

Per la seva part, la regido-
ra de Dinamització Económica,
Marta Llorens, també creu que
obrir a les tardes ajudaria a in-
crementar les vendes, "Cal en
esforcos des del sector públie i
des del privat per donar rnés vida
al Mereat", diu la regidora, En
qualsevol eas, Llorens remarea
que la deeisió final s'haurá de

, eonsensuar entre tothorn,

El Mercal de Mar, que va ser remodelal Cados anys, obre matíns I tardes,
té párquíng per a cllents I aire condicional a I'esllu
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Un debat obert i polemic

La reforma, a I'espera
Els venedors del Mercat, que tenen les seves parades en

regim de concessió, reclamen que la reforma del recinte sigui "la·
necessária, justa i imprescindible", diu Salvi Alba. De fet,
l' Ajuntarnent espera que la primera fase de. les obres podria
cornencar aquest any i afectara la substitució del claveguerarn,
de la instal-lació eléctrica i de la lampisteria del recinte. El cost
serjad'uns 83 milions de pessetes. Tot i aixo, Salvi Alba comenta
que' aquesta reforma seria "rninsa" si no va acompanyada d'una
segona fase de millores infraestructurals, de promoció, i
comercial s (entre elles l'arnpliació de l'horaricomercial).:

~. Altres ciutats estudien
lmposar I'horari de tarda

l'Horo
Els consumidors ja no són .

com els fa de 50 anys. Per aquest
motiu, són cada vegada rnés els
mercats municipals que
decideixen obrir a les tardes per
adaptar-se als nous temps. A
Vilanova existeix el cas del
Mercat de Mar i a Barcelona hi
ha sis mercats municipals que
ofereixen '1'oportunitat de com-
prar en horari de matí i tarda
durant tota la setmana: Clot,
Concepció, Abacería,. Hosta-
francs, Sant Antoni i Sagrada
Família. A més.. hi ha altres
mercats en vies de'
reestructuració, com el de Santa
Caterina o La- Boqueria, i els
venedors d' aquests mercats
veuenen l' ampliació d'horari una

manera de rendibilitzar la
inversió que en el futur hauran

. defer. Amésamés.1' Ajuntament
de Barcelona ha anunciat que els
40 mercats múnicipals de laciutat
hauran d'obriren horari de tarda
abans de 1999.

La presidenta de l'Institut
Municipal de Mercats, Pilar
Rahola, va declarar el 'mes de
rnarc passat que "els mercats
tenen un deute amb els ciutadans
de Barcelona, que necessiten
aquesta ampliació d'horaris a
causa dels seu s can vis de
-consurn". De mornent, els
presidents respectius deis
mercats municipal s barcelonins
han demanat temps per debatre
sobre I'ampliació deis horaris
comercials.

~ Els súpers han fet perdre
quota al cornerc tradicional

e L'Hora
Un estudi sobre hábits de

compra a Barcelona. que com-
para els costums de l' any 1986
amb els del 1996,mostra que els
mercats rnunicipals han perdut
la meitat de la quota que tenien
fa deu anys. És a dir, el 50% de
la despesa que fan els
consumidors al lIarg de la

setmana es distribueix ara entre
les caixes registradores d'altres
establiments comercials
(supermercats, hipermercats. i
supermercats de descompte duro
principalment). Un sector deis
mercats demana poder obrir a les
tardes peraixí superar lacrisi que
viuen aquest tipusd' instal-lacions
comercials més tradicionals.
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KIA SPORTAGE ELGTIDELSTOTTERRENY
UNA ALTRA CLASSE D'HORITZONS AL SEU ABAST EN GASOLINA 1 TURBODIEsEL
FabrieataAlemanyaperKannann.Ambexeel.lentsu~jecei6 arbre de lleves en cap. 16 válvules i 128 c.v., l'Sportage
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KIA 65 el segon fabricant d'autornóbils de Corea amb una capacitar de.produccté de 950.000 unitatS/any.
La gamma IqA a Espanya es completa amb els turismes Pride, Sepbía ¡Claros i el vehic1e industrial Besra.

MÉS QUE EL SEU PREU
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Mercat' Noucentlsta,
. • ~¡." '"

• L'Associació de Festes"de~·Sant·lsidteva orqanítzar diümenge a la placa de les Cols una

Vestits d'epoca i preus popular. en una placa de les Col. que va reviure epoques passades en un diumenge esplendid

Xavier Canalis

L'IPC va caure en picat
'. diumengepassatalmatí

. a la placa de les Cols:
mitja dotzena d' ous costava cinc
duros; un enciam es venia per
quinze pessetes, i un quilo de
patates anava a 25 pessetes. No
es tractava de cap descompte ofert

per un hipermercat, sinó del Mer-
cat Noucentista organitzat per
l' Associació de Festes de Sant
Isidre. D'aquesta manera, els pa-:
gesos de la: comarca del Garraf
no només celebraven la festivitat
del seu patró; amb la seva presen-
cia també volien demostrar a1s
seus vilatans que la pagesia se-
gueix viva a la comarca,' malgrat

ladesaparicióconstantdeterrenys ,
de cultiu per culpa de la pressió
urbanística; .

"Els ¡iagesos-van acudir a la
pla:~a de les Cols (el s més vells

"encara l'apomenen com la placa
de la Verdura)' amb els vestits
característícs deIs seus avantpas-
sats i fins i tot amb les velles i
rovellades bascules del sistema

de peses.
En aquest mercat típic dé'

principis de segle, es podien com-
prar gairebé tots els produétes de'
temporada del camp i de l'horta a'
un 25% del cost real: Per exern-
pIe, un quilo 'de carxofes o un
quilo de cebes es podia adquirir
per 25 pessetes. Cal recordar que
la placa de les Cols era ellloc on'

es venia la verdura abans de la
Guerra Civil, abans que fos cons-
truit el Mercat público

Per crear' més ambient
d'epoca.Ia regidora de Oinamit-
zació Económica de
l' Ajuntament, Marta Llorens, va
arribar en Un cotxe antic i vestida
com una gran dama de principis
de segle, per realitzar una corn-
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el sebor d'abáns
nova edició d'aquest mercat, una 'festa popular que reivindica el paper de la pagesia

pra benéfica. També va acudir-
hi una família de la Vilanova de
principis de segle formada pel
senyor, la senyora, el nen i les
dues .minyones. El públic va

. aplaudir aquesta iniciati va. ..,
En total, els organítzadorsi.;

van' 'posar a la verida 325.000' :,
pessetes en productes a cost real '; ;-:
Moltscompradors vari acudir" .
amb cistellets obé amb moca-',:.
dors de fer farcells, per no j.

desentonar,' pero' tarnbé al tres
persones van anar-hi amb el
carret de la compra i el van
omplir per a tata la setmana.
Com era d'esperar, les existen-
cies es van esgotar en peques
hores i no van faltar renyides a
les cues. Gairebé unes 2.000 pe"r~.
sanes van passar per aquest Mer-
cat Noucentista .

. -Tot i l'éxit d'aquesta origi-
nal proposta de promoció de la

. pagesia, els pagesos de la comar-
ca del Garraf temen que en el
futur aquest-tipus d'experiencies
no es puguin repetir. La seva ma-
teixa existencia esta amenacada.
Els plans d'expansió urbanística
i les naves vies de comunicació,
com l' autopista A-16, estan arra-

.conant cada vegada més els agri-
cultors i els joves no s' animen a
agafar el relleu deis seu s pares.
És a dir, que potser en el futur ..
els productes del camp que es
venguin a V ilanova hauran de
ser'portats des daltres comar-

..ques o 'países perqué aquí no .
n'hi haura', adverteixen els
pagesos locals.

De fet, el sindicat Unió de
'Pagesos calcula que la meitat
deis terrenys de cultiu de la co-
marca del Garraf hauran
desaparegut abans de 25 anys.
Per garantir la supervivencia del ]
sector, Unió de Pagesos ha re- .2
clamat la creació d'una reserva .~
de~ol·oparcagrícola. Noobstant ;:;:
aixó, els ajuntaments de la co- "'~

'marca encara no han contestat a
aquesta petició.

Fanulies senceres amb la imatge típica de prmcipis de segle van passejar pel mercat vilanoví Rosa Mana Farrir

001 entre la pagesia local
per la mort de Rosó Sabadell

X. C. festes de Sant Isidre i, a través
del seu marit, de la festa deis
Tres Tombs, va morir el dia 15
de maigo El funeral va tenir lloc
dissabte passat. L' any passat,

. Rasó Sabadell va ser una de les
dones que va participar amb la
seva parada de verdures al Mer-
cat Noueentista, que aleshores
s'organitzava per primer cap.
Els pares de Rasó Sabadell
havien tingut un fom de pa a la
Font de Ferro.

El món de la pagesia lo-
cal s'ha vist sorpres per la mort
de Rasó Sabadell Tutusaus, de
72 anys, la dona de Francesc
Cosp, de la sínia del Cacador.
Com a mostra de dol, els parti-
cipants del Mercat Noucentis-
ta celebrat diumenge passat
duien un Ilac negre a la solapa:

Rasó Sabadell, una
'col·laboradora habitual de les

1
'"'~
::l

~
Les verdulaires ván vendre els encianis a 15 pessetes la ~.Ies patat~s'anaven'a 2S'pessetes el quilo,igual que les cebes; també a cinc duros es venía la mitja dotzena d'ous

, J~~' , • , • _..
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CiU i PP aproven una reforma parcial'
del Mercat Central deVdanova
Les obres cornencaran al gener i afecten només l'illa del peix, el pavirnent i els serveis

GUILLEM MERCADER

Després de
molts mesos
d'incertesa, el
pie municipal
va aprovar di-
lIuns passat la

reforma parcial del Mercat
Central dé Vilanova, amb els
vots a favor de CiU i el PP i
I'abstenció del PSC, IC i ERC.
Les obres, que costaran 140
milions de pessetes, les paga-
ran al 50% els paradistes i
I'Ajuntament i suposaran la
modificació total de i'illa del
peix, la substitució del pavi-
ment i el canvi de les
instal.lacions generals (1lum,
aigua, clavegueram i telefo-
nia), El pie municipal va apro-
var també un avantprojecte
global, que inclou la reforma
de tota la resta del Mercat,
amb un pressupost superior
als 400 milions, pero que no té
data d'execució. '

La reforma del Mercat és
obligada parque I'equipament
comercial no compleix la nor-
mativa sanitaria vigen!. Una
mostra del deteriorarnent del
Mercat són les filtracions
d'aigua que es produeixen a
sobre de les cambres frigorífi-
ques, i que amenacen de mal-
metre les instal,lacions electri-
ques. Al Mercat no s'hi ha fet
cap remodelació des del1941,
quan va sét inaugura!.

L'eleme.nt principal de la
reforma aprovada és la modifi-
cació de I'illa del peix, que per-
era la seva forma ovalada. Al

, mig d'aquesta zona es cons-
truirá una placa central, al vol-
tant de la qual hi haurá quatre
illes. D'aquesta manera sera

~possible eixamplar els passa-
dissos i incrementar la profun-
ditat de les parades. Un dibuix
al pavi rhent, que sera de color
blau, recordara el que era la
illeta del peix. Els passaoissos
centrals tindran quatre metres

-i els transversals, tres.
En aquesta primera fase

de les obres, també es substi-
tuira el paviment, que sera de
terratzo, i es canviaran tots els
serveis, de tal manera que ja
no sigui necessari tornar-los a
moure quan es faci la segpna
fase, que encara no t'é data.
També és previst, en aquesta
primera reforma parcial, la mi-

llora de les cambres, la inter-
venció en una part del sostre
(la de la tacana de I'avinguda
Francesc Macia, on havla cai-
gut part de I'arrebossat), la
col.locació de I'aire condicio-
nat, i 'el canvi de les portes
(que seran automátlques).

Per a una segona fase que'
den, a més de la reforma de la
majoria de les parades, la re-
paració de la teulada i la millo-
ra de la zona del bar i deis
serveis, que sera més g~an,

Un 35o/(} dels paradistes
hauran de marxar

'G,M,
L'avantprojecte global de

reforma del Mercat aprovat pel
pie municipal incrementa els
metres linials de venda, No
obstant aixó, el fet que la refor-
ma s'hagi d'adaptar a la nor-
mativá comercial fa que les
parades s'hagin d'eixamplar i,
per tant, que es redueixi el
nombre de concessions possl-
bles.

Aixó no ha estat cap pro-
blema en el cas deis paradis-
tes de peix, ja que tots han
poqut disposar de parad es
noves. Pero no passa el ma-
teix ambla resta de parades,
Segons la regidora de Dina-
rnltzació Económica, Marta
Llorens, calera rescindir un
35% dé les concessions. AI-
gunes sortiran de les parad es

que es troben tancades i que
l'Ajuntament pot expropiar,
després d'obrir el corresponent

. expedien!. .
Lá regidora justifica ~I fet

que la reforma del Mercat es
faci en dues fases, d'acord ámb
les peticionsdels paradistes.
S'ha de fer de. manera no
traumatlca. Alguns potser ho
consideraran poe valent,
pero nosaltres erelem que
no delxar la gent sense el

seu lJIodus, ;~lv~ndí'é~una
mesura d'humanltat.

La regidora admet que fer
la reforma en dues vegades és
més ear, pero assegura que
hl haurá més posslbllltats
d'aeonsegulr flnan¡;ament
extern, Els 70 rnilions de pes-
setes que aporta enguany
l'Ajuritament provenen del
PCAL de la Diputació.

Marta Llorens, que no va
Intervenir en el pie municipal,
va explicar als periodistes que
paral.lelament a la reforma del.
Mercat es treballa també en la
seva dinamització comercial:
així, es pretén fer un canvi en
la direcció, reformar els vol-
tants del Mercat d'acord amb
.unprojecte previst al Pla de
Mobilitat i estudiar una modifi-
cacló deis horarts.

Carpa a la placa

Les obres, segons l'Ajunta-
ment, cornencaran al gener,
després de la campanya de
Nadal, i obligaran a desallotjar
tot el Merca!. Esta previst que
la venda es pugui continuar
fent en una carpa que se situa-
ra a la placa del Merca!. Aixó
obligara a moure el mercat deis
dissabtes. Segons els tecnics,
els treballs duraran entre 2 i 4
mesos, depenent de les di!i-
cultats que apareguin a quan

: s'aixequi el pavimen!.
-r. \ \

L'Ajuntament
expropiara les

parades que estan
tancades
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EIs concessionaris no veuen cIarhaver
de sortir del Mercat dues vegades
Es mostren d'acord, pero, amb la decisió d'una reforma parcial

GUILLEM MERCADER

Reforma parcial. Aquesta
és I'opció que la majoria deis
paradlstes van votar en as-
semblea. Segons el president
deis concessionaris, Salvi
Alba, 47 paradistes van votar
per la reforma parcial, 18 per la
global, 3 per no fer-ne cap i 2
es van abstenir. Aixó demos-
tra que els concessionaris no
veuen gaire clara la segona
fase de la reforma, d'acord amb
I'avantprojecte sense data
aprovat pel pie de l'Ajuntament.

Alba assegura que l'equlp
de govern ha volgut treba-
llar amb els concesslonarls I
estem d'acord en la globall-
tal del prcjecte. Estem en el
camf correcte. No obstant
aixó, el representant deis pa-
radistes assegura que hi ha
algunes qüestions que els co-
merciants no veuen claras.
com ara la manera de portar a
terme la segona fase de les
obres. El fet que, un cop aca-
bada la primera fase: s'hagi de
tornar a desallotjar el mercat
per fer les obres restants no
agrada els paradistes. Volem
encara preguntar a I'A/un-
tament com es podrla ade-
quar la teulada per tal de no
haver de tancar tot el mercat
durant la segona tase.

Les explicacions de Salvi
Alba sobre les remodelacions
deis mercats de la ciutat de
Barcelona demostren que els
paradistes no estan gaire con-
vsncuts de la necessitat de la
segona fase de la reforma. A
Barcelona només s'ha remo-
delat de manera Integral dos
mercats, En altres 15 o 20
només s'han arreglat les
parts mal meses, El president
deis concessionaris va recor-
dar que' moltes parad es han
estat remodelades durant els
últims anys, amb inversions
quantioses, i que les prioritats
que sempre s'han discutit amb
I'Ajuntament han estat la refor-

Zona del pelx, És la que es rernodelará en la primera fase

ma de l'illa del peix i de la zona
de la verdura. Molles d'aques-

, tes parades no s'han tocat des
de 1941.

Els paradistes també es-
tan molestos pel nivell de de-
tall que inclou I'avantprojecte
pel que fa a les qüestions sani-
táries, Algunes coses que
exlgelxen els tecnlcs de Sa-
nltat no es troben a cap mer-
cat d'Espanya_ Per exemple,
hem de tenlr taqullles par
canvlar-nos de roba.

Marta uorens, regidora de
Dinamització, creu que la se-
gona fase deis treballa s'hauria
deter en un terminl rnáxírn de
dos anys després de
I'acabament de la primera re-
forma. El Mercat no queda
empantanegat, vaassegurar.

uorens va confirmar que
els paradistes hauran de tor-
nar a sortir del Mercat, ja que
s'ha d'actuar sobre la teulada
de I'edifici. A més de la petició

deis paradistes, Marta Llorens
va justificar la decisió de fer les
obres en dués fases pel perill
que el consumidor perdi rháblt
d'anar al Mercat, ja que la placa
hauria d'estar tancada durant
vuit o nou mesos. A Reus,
explica la regldora, van tan-

"El Mercat no
queda

empantanegat" ,
diu Marta Llorens

car nou mesos I després la
gent ha trlgat un any I mlg a
tornar a anar al Mercat.

Des de I'equip de govern
no es té gaire fe en els estudis
efectuats per empreses espe-
cialitzades sobre la refor-
ma deis mercats. No crelem

que s'hagl de planificar al
detall quin ti pus de parades
hl ha d'haver, diu Llorens. No
tenlm una fe cega en aquest
tlpus d'estudla, Crelem que
el que cal prlorltzar és que el
mercat s'omplll funetonl.

Pel que fa als horaris, la
regidora opina que se n'han
de buscar de dlferents_ Pot-
ser cal allargar els mlgdles I
escur~ar els matlns, parque
la gent més lové té unes dln8-
mlques de treball dlfe-
rents.

Una altra pro posta per di-
namltzar el mercat és la possl-
bilitat que els paradlstes arrí-
bln a un acord amb la conces-
sionárla del párquinq per tal
d'oferlr descomptes als seus
clients. Aquesta és una petlcló
global de la junta del merca':
Algunes parades ja oferelxen
aquest servel de manera parti-
cular, si se supera una deter-
minada xlfra de compra.

FalX

Abstencions i
debat al pIe
municipal

.El pse, le i ERe es
van asbtenlr en l'apro-
vació del projecte de re-
forma del Mercat, ja que
no estan d'acord en el fet
que el projecte es porti a
terme en dues fases. A
més, IC. I ERC es van
abstenir també en
I'avantprojecte global ,
perqué van trobar a fal-
tar un projecte de dina-
mltzacló comercial. Vic-
tor Forgas, del pse, va
recordar que fer el pro-
jecte per fases significa
un encariment, Icreu que
s'haurlen de buscar tér-
mules globals, amb el
máxlm consenso

Frederic Linares,
d'le, també va trobar a
faltar el projecte de dina-
mització. Per endegar
aquesta reforma cal
prevlament elaborar un
estudl comercial I
eeenemre de rellance-
ment, que tlngul en
compte la realltat ae-
tual I les propostes per
mlllorar-la. le creu que
aprovar I'avantprojecte
sense aquest estudi és
una Irresponsabllltat.

Santi Rodrlguez, del
PP, va demanar que
s'estudiT més la possibi-
litat de fer una primera

-planta en el contorn peri-
metral del mercat, per
poder col.locar més ser-
veis. El PP assgura que
tampoc ens convene
fer-ho en dues fasas,
paró entenem que no-
més es pugul fer alxi.

Tomas Alvaro,
d'ERe, va qualificar de
lIastlmós el fet que un
proleete que podrla sar
emblematlc es con ver-
telxl en un projecte
subaltern, que queda-
ra empantanegat.
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L'avantprojecte del Mercat fa una
reserva per construir unprimer pis
Estaria situat al centre de la placa, sobre l'ílta del peix

REDACCIÓ

L'avantprojecte de reforma
global del Mercat Central, que
va aprovar el pie de
l'Ajuntament el passat 5
d'octubre, fa una reserva per
construir una primera planta
perimetral a I'espai central,
sobre l'illa del peix. Amb aquest
objectiu, el projecte d6na una
soluci6 diferent a les parades
d'aquesta área central, evitant
que tinguin un sostre baix de
parada convencional i donant-
los el rnáxirn de transparencia
i visibilitat. Amb aquesta me-
sura s'aconsegui-ria un nivell
óptirn de visió entre la futura
primera planta i les parades de
la planta baixa.

Aixt, els quatre grups de
parades del centre, on hi hau-
ra la venda de peix a les cares
que donen a I'eix central i
d'altres tipus de genere a les
restants, no tindran sostre, sin6
una estructura en forma de
triangle que donara suport a la
corona de rétils. A rnés. es
planteja que els tancaments
cap als passadtssos siguin lIeu-
gers, pertal d\! mantenir aques-
ta sensaci6 de visibilitat.

L'avantprojecte preve u una
tondáría de les parad es de 2,50
metres, amb passadissos de
tres metres, la mateixa ampla-
da actual. No obstant aixó,
I'usuari notara una major am-
plitud porque algunes parades
han envart els passadissos per
la necessitat d'instal.lar carne-
res de congelats o altres ele-
ments, o bé per exposai el
producte en el cas de les para-
des de frulta I verdura.

En canvi, a I'eix central els
passadissos tindran uns qua-
tre metres d'arnplada, Les pa-
rades de peix seran una mica
més profundes que la resta,
per tal de poder encabir unes
columnes d'obra on es recolli-
ran les instal.lacions de ma-
quinaria deis taulells frigorrfics,
així com el sistema de refrige-

raci6.

Mercat Central de Vllanova. L'avantprojecte té un cost superior als 400 milions

Obres necessártes

La memoria de I'avantpro-
jecte elaborat pels serveis téc-
nics municipals recull un se-
guit d'obres per adaptar
l'edificaci6 a les noves exigen-
cies de la normativa, Aixf, s'ha
de realitzar un nou tancament'
de la teulada, substitulnt les
plaques d'urallta per plafons
d'un material més resisten!.
D'aqussta manera es millora
I'éllament terrníc de la coberta
í I'acabat, tant interior com ex-
terior.

També cal substituir la nova
xarxa de sanejament, amb la
previsi6 d'un desquás per a
cada parada, í aixecar el pavl-
ment existent i col.locar-ne un
altre de tsrrasso. El color del
paviment de rárea de venda
de peix sera .dlterent al de la
resta del Merca!.

Els elements de fusteria de
les portes també seran substi-
tuñs per tancaments de vldre .
de seguretat I portes autornátl-
ques. L'enderroc I la nova dls-
tribuci6 de lavabos per al pú-
blic i paradistes es tara en la
mateixa superñcíe que els ac-

un servei de recollida i tracta-
ment de brossa, s'instal.lará
un sistema antilncendis, es
canviaran els vltralls de les
tacanss, es pintaran tots els
paraments interlors, exteriors i
es canvíará la fusteria i es cons-
truira un nou forjat sobre el bar
persituar la maquinaria de I'aire
condicionat, entre d'altres ac-

El d l tuacíons. .
S sostres e es " L'avantprojecte té un cost

parades del peix total de 379 milions de pesse-
teso L'avantprojecte elaborat

tindran forma pelsserveistecnicsmunicipals
. l afegeix al cost de I'obra el 110-tnangu ar guer d'una carpa de 1.000

metres quadrats de superficie,
amb un cost de 29,3 milions.
Els paradistes s'instal.laran en
aquesta carpa mentre durin les
obres, Com es recordara, la
intenci6 municipal és fer I'obra
en dues faS'es, per la qual cosa
el cost de la carpa es pot veure
modificatd'acord amb el temps
que s'hagi de lIogar.

tuals, encara que es canviaran
els accessos.

Una altra obra necsssárla
és la supressi6 de les barreres
arqultectónlques en els acce-
sos est i oest, on es desplaca-
ran les escales i es construiran
rampes. A més, es construírá

OIARI

El Casal Cuba-
Garraf elogia
l'agermanament
amb Matanzas
i critica el PP

Redaccló
El Casal d'Amistat Cuba-

Garraf Camilo Cienfuegos
ha fet pública una nota en
que d6na la benvinguda a
I'agermanament de Vil ano-
va i la Geltrú amb la pobla-
ci6 cubana de Matanzas,
aprovada pel pie de
l'Ajuntament el passat dia 5.
El Casal espera que aquest
IIIgam d'unló permetl un
més fort apropament I co-
nelxement mutu, tant pel
que fa a I'aspecte lnstltu-
clonal com al social, cul-
tural I de desenvolupa-
mento L'entitat promet que
el seu estero estará enca-
minat a facilitar la trobada
de les dues poblaclons a
través de la seva historia,
present I futuro

No obstant aíxó, el Ca-
sal adverteix que el dese n-
volupament de I'agerma-
nament s'ha de fer de
manera respectuosa amb
el poble cuba I la seva
soblranla. Aixl, afirmen que
resulta Inacceptable I hl-
pócrlta el vot aflrmatlu del
pp en la votacló al pie,
condlclonant el seu su-
port a requerlments I crt-
terls colonlallstes. Hem de
posar en marxa I'ager-
manament de manera dig-
na I transparent, evltant
tota col,laboracló Interes-
sada,

. O'altra banda, el Casal
agraeix a l'Ajuntament
l'aportaci6 de 150.000 pes-
setes com a ajut urgent per
a la compra de medicaments
per paliar els efectes de
í'huracá George a Cuba.
L'entitat manté una campa-
nya de recollida de medica-
ments, especialmentsals de
rehidrataci6, que es poden
portar al Centre Cívic de
Sant Joan. Les donacions
en metáí.llc es poden in-
gressar al compte 3300
005639 de Caixa Penedés. _
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El grup municipal d'lnicia-
tiva per Catalunya Iel seu can-
didat a l'Alcaldia, Jordi Valls,
han acusat I'equip de govern
municipalde manca de trans-
parencia id'lrresponsabllltat
en.l'aprovació del projecte de
reforma,delMercat Central, en
el qual IC es va abstenlr. Els
responsablesd'aquestaforma-
ctoesvan reunirdimecres amb

,un grup de concessionaris del
Mercat per conéixer les seves
impressions i, en acabaría tro-
bada, van' assegurar que els
paradistestenen un gran des- '
conelxement sobre el que
es vol fer al Mercat. IC asse-
g~ra que als paradlstes els
van dlr: o es fa tot el Mercat
nou o es reforma el minlm
Imprescindible. A més, els
representants d'lniciativa as-
segúren que els van dlr que
només haurlen de passar
tres setmanes en la carpa I
que tot el temps de més els
seria Indemnltzat, quan el
projecte dlu que la primera
fase trlgara entre dos I qua-
tre mesos.

, Per a Jordi Valls, la refor-
ma d'aquest equipament no
esta avalada per cap Infor-
me, per cap crlterl ni docu-
ment. Valls va assegurar que
els concessionaris disposen
d'alquns ' papers, com ara el
cálcul de larepercussióecono-
mica que tíndra la reforma per
als paradistes, que no s'han
mostrat a I'oposició i l'existén-
cia deis quals I'equip de go-
vern va negar. També va afir-
mar que hl ha un document
slgnat pels concesslonarls
en que felen les seves peti-
clons, I sabem que s'ha ne-
goclat on queda cada un. No
conelxem ni el conllngut ni
I'acta d'aquestes reunlons.
Elcandidat d'IC considera que

Vista de I'lIIa del pelx en el prolecte de remodelacló del Merca!. Lesparadasque mirencap a dinssón las ¡le vendade peix OIARI

es porten punts a aprovacló
0''''1 pie com si es gestionés
una empresa privada, on es
pot canvlar tot sense que
passi res. En una Institucló
pública és molt.Jmportant
que tot quedl escrlt: qué es
vol fer, per que I qulse'n fa
responsable.

, En canvi, Iniciativa consi-
dera que la primera fase de la
reforma del Mercat, aprovada
en I'últimpie municipal, s'ha fet

.sense cap estudl ni farcl-
ment. Frederic Linares, porta-

veu d'IC, que es va referir a
I'equip de govern com a des-
govern municipal, diu que
aquest Mercat és un deis
pols d'atraccló de la clutat I
és imprescindible elaborar
un estudl de reuancament,
saber com repercutlra
econcmlcament la reforma
sobre els usuarls, 'quan es,
portara a, terme la segona
fase, etc, Linares recorda, per
exemple, que alguns paradis-
tes no han invertit ni una pes-
seta en la seva parada durant

'els 57 anys de vida del Mercat s'arreglara a la primera fase,
i que, en canvi, altres han hl ha goteres.
invertit molts diners, i reclama ICva anunciar el seu vot en
que alxó es tingui en compte a contra de I'aprovaciódefinitiva
I'hora deis pagaments. de la reforma del Mercat si no

El regidor d'IG també va varia substancialment la pro-
criticar qüestions com ara postá i s'inclou un pla de dina-
I'incomplimentdelesordenan- mització i rellancament
ces d'estalvi i eficiéncia ener- d'aquest equipament comer-'
gética o la inexistencia d'un cial. HI ha una confusló molt
pla de peatonalització dsls gran, dluen. Estem aprovant
voltants del Merca\. Es volen un vestlt de més de 400 mí-
gastar 30 mlllons de peSS8- lIons quan no sabem ni a qul
tes en aire condicional quan • 'hem de vestir. Volem creure
a la teulada, que no que namés és Ineficacia.
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El mercat de la Collada es consolida en
Cada diumenge apega unes 4,000 persones i [a s'ha convertit en el cornplernent ideal del de

nlr en 'compte que el 70 per
cent deis paradlstes són

El mercat que es fa cada gent que viu a Vllanova, les
diumenge,de les nou del matí Roquetes I Sltges, tot I que
a les dues del migdia, al barri també hl ha alguns venedors
de la Collada-els Sis Camins de Vllafranca, Vlladecans,
s'ha consolidat en només qua- Sant Bol, Barcelona I Llelda.
tre anys. Segons els paradis- JoséGíménez, undeisqua-
tes,el mercat,que aplegacada tre paradistes que venen sa-
diumenge unes 4.000 perso- bates, recorda orgullós que
nes, ja s'ha convertlt en un valg ser el primer que v.afer
complement Ideal del de VI- una venda' al merca!. Era el
lanova. . primer dia Iels seus companys

Angel Giménez, membre el van aplaudir. Va ser la pri-
de junta del Gremi de Mar- mera anécdota, i demostra el
xants i directiu del mercat, ex- bon ambient que regna entre
plica que la bona relacló que els paradistes.
exlstelx amb l'Assoclacló de Entre els venedors, varem
Vei'ns de la Collada-els Sls trobar un expresident del Club
Camlns va ser clau a I'hora Futbol Vilafranca, Joan Pai-
de crear-lo. nous, que esta altront d'una

Ara, diu satlstet, que gra- parada de frulta. A la meya
cies al mercat i aHeconeixe- 'epoca -explica- les entrad es
rnentque té entre el públic i ets . per anar a veure un partít les
venedors, él barrl és conegut posávem mon barates per-
arreu de Catalunya. MoÍles que pógués acudlr-hl el
persones van dlssabte al rnaxlm de gent possfble. En
mercat de Vllanova, que se- canvl, alxó s'ha perdu!. Les
guelx sent el mas ímportant, entrades per veure un equlp
I dlumenge vénen a la Colla- de Tercera Dlvlsló, coméael
da a comprar o a canvíar cas del Vllafranca, actual-
qualsevol cosa. Hem de te- ment són cares I al camp hl

JAUME C. CALVET

r' '{_, .r; l~f f ~ •.. ,1:.

Paradesde confeccló I sabates. Estaven'moltconcorregudes~ ,o:} ,

mes populars entre els saus-. cesslta poder entrar a casa
companys,·Diumenge passat seva I s'han de respectar els
venia de Sórtade buscar rove- guals. El mercat ha evolu-
lIon5. .. clonat mes rapldarnent del

Una de les coses que el que ens pensávern Ijaestem
difeferenciad'altresmercatsés Intentant, amb .I'ajut de
I'ampntu~deis carrera. ~Is cíu-. l'Ajuntament de Vllanova,
tadans que hi acudeixen po- comprar un terreny per am-
den transitartranquil.lament i "pilar-lo I perque els cluta-
mirar lesparadesdeisdoscos- dan s que vlnguln puguln

..- tats~ÉB'I:Inp!an..!eJ.~entgoé,\ ,!p'.!rÉ,~ilr)~.YJ2!txe....eotéS~ - .
,_.-va'Tér fa junta, on tots som mlll.;¡rs c,ondlclons. De fet,

venedors, perqué en eas .l:apa,rca'ments'ha fet petit,
d'una urgencia pugul entrar asseguren. '
una ambulancia o un camló El membre 'de la Junta di-
de bcmbersen només deu rectiva del mercat, Angel Gi-
mlnuts. Sobretot ens vam ménez,que afirmaque encara
plantelar que hl haguessln, falten algunes parades amb
unes bones mesures de se- determinatsproductesque ara
guretat, ja que el mercat es encara no hi s6n, explica que
troba una mica apartat del per millorar el mercat fan falta
centre de Vllanova, dlu Angel unes bons conexlons de
Giménez.llum. Arribara un moment

Els paradistes, asseguren que es podra pagar amb tar-
que actualment el mercat pas- geta de erédlt. La falta de
sa per ull bon moment, tot i c~l!,ers autornátlcs ens fa
que es poden millorar algu- perdre vendes, Estic·con-
nes coses. El tipus de públic venc¡ut que el primer banc o
que hi acudeix és familiar. calxa que hl Instal.lés un
Acostuma a venir la familia calxer autornátlc treballarla
sencera, diuen. Gracias a la mol!. I afegeix que, arnés,
proximitat del camping Vilano- haúrern d'adaptar-nos a no-
va Park arriba gent de Man- ves normatlves, A Barcelo-
resa, Terrassa i Barcelona..a na ja s'estil parlant d'obrlr a
banda, logicament, de les pero les tardes I fer un horarl més
sones de la comarca, que s6n extensible. També fan falta
el gruix de vlsltants. uns lavabos públlcs.

A causa de la rnasslva edl- Pel que fa als preus, ja és
ficaci6 que esta patin el barri de dominl públic que el mercat
de la Collada-els Sis Camins, de la Oollada-elaSis Camins
els paradistes es troben amb té una variada oferta. És cert
alguns problemes. Hem par- que és un mercal· on tenlm
lat amb la regldora de Dlna- una bona oferta promoclo-
mllzacló Economica, Marta nall, probablement per alxó,
Llorens, per exposar-II que alguns productes s6n més
el mercat se'ns queda una barats. Després de quatre
mica petlt I hem d'ampllar-Io anys, amb les nostres ea-
per 1I0cs on no hl hagl pro- ractensnquespróples.tenlm
blemes d'edlñcaclé, expli· poc a envejar d'altres mero
quen els veneeors. eats, precisa un deis vene-

Pelsparacistes, l'editicaci6 dorsoDe tota mánera encara
\ constan! els ha tet perdre me- ens falten coses Importants,
tres de merca!. Loglcament,' tal com hem esmentat ante-
la gent que vlu al barrl neo rlorment, conclou.

CASAS

va poca gen!. Pero, tot i les
seves xerrades futbolfstiques,
nodeixa d'atendre lagen!. Pai-
nous és una de les persones

• •(/inl!' DI·; MODA

I
RAMBLA PRINCIPAL, 65 - Og~OO VIWANOVA GELTRÚ
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només4anys
Vilanova, segons els paradistes

Els rovellons, protagonlstes

la gent no parava d'ompllr bosses

Fruita, confecció i roba
de la llar

la trulta és, amb una xarcuteria (2), plantes (3),
certa diferencia el pro- animals(2),pescasalada(1),
ducte més venul del mer- música (2), productes de
cal de la Collada-els Sls 'neteja (2). matalassos (1),
Camlns. El seqon 1I0c ,carnisseria (3), perfumeria
I'ocupa la confecció I el (2), infantil (3},lIums (1), xu-
tercer la roba de la llar, rreria (1), pollastres (1), con-
assegura Angel Giménez. fecció especial (4) i 1I0sa(1).

Al mercat hi haFuntotal La fruita, que ocupa el
de 69 parades, amb una segon 1I0cen el' número de
relació d'articles ben difl!- parades i el primer en ven-
rents. • _ des, és posslble que sigui

La confecció ocupa el més económica que en al-
primer 1I0camb un total de" tres mercals, indica Gimé-
16 parades, mentre que la nez.Aixóés elque hanpogul
fruita, amb nou, ocupa el con~tatar alguns venedors,
aegon ucc, La marrcqulne- tot I lIU$ no vol dlr qUII $Igul
rlll, pmb vult flllrlldll', Él. 1.. el/! milny~ qU¡¡lit~t.8i1PII.O
lercera pel ránquinq, que en 811re8mereats hl

Les altres parades van haurá altres coses més
torea més repartldes: roba assequlbles,remarca el pa-
de la llar (3), sabates (4), radista Joarí'Palnous.

CASAS

CASAS

Paradade !rulla. Aquestallmsntés el mésvenul al mercat
• • • , • ~ J

DÉCIMA'JORNADA DE
PU.E.RTAS·A·BI.ERTAS

GRAN LIQUIDA(IÓN'~- ~_~
DE .STOCKS A PRECIOS ~

--_ .._---- " -!'--
o'

• ARTíCULOS NAVIDAD
• DECORACiÓN ...
• REGALOS
• FLORES ARTIFICIALES
• COCINA Y ESCRITORIO
• ARTíCULOS BAÑO
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S'aprova la reforma del Mercat, pero no
les quotes deIs paradistes per pagar-la
El govern municipal haura de tornar a dur una proposta al pie del mes de gener

GUILLEM MERCADER

l!lElplede l'AjUfl-
tament de Vila-
nova va donar
lIum varda di-
lIuns passat a

k:b--· la reforma del
Mercat Central, pero no .va
aprovar la imposició de quotes
als conce ssionaris per tal
d'alrontar als 218 milions de
pessetes que han d'aportar els
paradistes. El govern munici-
pal va aconseguir aprovar el
projecte de reforma, amb el
suport de la mateixa CiU I del' I

PP, el vot en contra d'IC i .
I'abstenció del PSC i ERC, la
mateixa votació es va repetir
en la votació de les quotes als
paradistes, punt que necessí-
tava majoria qualificada, per 1"
qual cosa la pro posta no va
prosperar.

Aquest fet deixa ara en di-
ficil situació el govern munici-
pal, que ja ha adjudicat els .
treballs per instal.lar una gran
vela a la placa E.C. Ricart, on
es tras liad aran els paradistes
quan comencin les obres i
s'haqi de tancar el Merca!.
Aquests treballs tenen un cost
de 53 milions de pessetes, in-
cloent el lIoguer de la
instal.lació, i s'han d'iniciar de
manera immediata si es vol
que les obres comencin al mes
de gener, quan era previst,

Ara l'squip de govern hau-
rá de buscar una solucló que
permeti I'inici de les obres, El
pie va aprovar fins i tot la
sol. licitud d'un crédit de fins a
218 milionsde pessetes pertal
de permetre als paradistes el
pagament fraccionat mensual
de les quotes, l'alcalde, Este-
ve Orriols, va demanar la vota-
ció separada d'aquest tema,
que es podia aprovar només
amb majoria simple, i de
I'aplicació de les quotes, per a
la qual era necessária la majo-
ria qualificada d'll vots. Aixó
va fer que s'aprovés el credit i
no les quotes.

Qué passara ara? Aquesta
era la pregunta que es feien
regidors i premsa al pie. El
projecte del Mercat está apro-
vat, i el més lógic seria que CiU
presentés una nova pr?posta
d'aplicació de quotes al pie del
mes de gener, que desbloque-
gés el financarnent de I'obra.;

Perspectiva del Mercat Central. L'edificl, de més de mlg segle d'antlguitat, necessita una reforma en profunditat
.,.,.....:t~C-O-NT-rFiA~Ip.-U-N-T---,

Els grups critiquen el
projecte per "precipitat"

a.M.
la regidora de Dinamitza-

ció Económica i Social, Marta
lIorens, va defensar el projec-
te de reforma del Mercat Cen-
tral i en va destacar la seva
complexltat.lIorens va recor-

.dar que ha estat un procés
lIarg I dlnámlc quant a la for-
ma. la regidora d'Unió va ex-
plicar que s'han introduTt sug-
geriments fets pels diferents
grups politics i va destacar
especialment la reparació de
la coberta en la primera fase,
que ha suposat incorporar 72
milions més al primer projecte.
També va apuntar que ja no
sera necessari tancar el Mer-
cat dues vegades.

Per la seva banda,l'alcalde
Esteve Orriols va recordar que
un informe técníc alertava del

perill de despreniment
d'algunes parts del'arrebossat
de I'edifici.

Vlctor Forgas, cap de llista
del PSC, va explicar que el seu
grup'ha demanat el grau de
compromfs I d'acord amb els
paradlstes. No entenem que
tot alxó encara no esUgul
slgnat. Forgas va revelar que
la regidora lIorens li havia co-
municat verbalment que uns
70 paradistes estaven a favor

de la remodelació. El regidor
del PSC va qualificar de precl-
pitat el projecte.

Frederic linares, d'IC, va
rebutjar la documentació pre-
sentada per I'equip de govern
per justificar el projecte, que
va titlla\ de deplorable I poc
serlós. Vaassegurarquecon-
tlnua no exlstlnt unanlmltat
en el sector i va afirmar que el
projecte s'ha fet amb pres-
seso

Santi Rodríguez, del PP,
es va felicitar que s'hagin in-
corporat al projecte els aspec-
tes proposats pel seu grup, tot
i que considera que la refrige-
ració de I'edifici no sera efl-
clent. Tomas Alvaro, d'ERC,
va lamentar que la Generalitat .
no aporti recursos a la reforma
del Merca!.

F~UX

Els para distes
lamenten la

situació

L'alcalde recorda
que hi ha perill de
despreniment de

I'arrebossat

El presidentdel'Associa-
ció de Concessionaris de
Mercat, Salvi Alba, ha
lamentat la situació crea-
da al pie municipal. La
metemáttca deis vots,
assegura, podrla portar
a la paralltzacló del pro-
Jecte de reforma del
Mercat Públlc, que tots
els partlts pollUcs I els
paradlstes consideren
necessarl realltzar.
Alba afegeix que en cas
de no poder-se execu-
lar [la reforma] par pro-
blemes polltlcs, patl-
rem les conseqOéncles

. tots els concesslona-
rls I els nostres cllents
I consumldors de Vlla-
nova Ila Geltrú.



T 'HORA d L'emblematica. El candldat socialista a
iIaií-_ .. L.0Vd e ermita de Lurdes, I'alcaldia, Sixte Moral,abandonada i '.' fa el seu prlmeracte de

quasi en runes, precampanya electoral
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,La reforma del Mercat, al gener
\ .

• El govern de CiU tira endavant el projecte, tot i que l'oposició denuncia nombroses mancances

• Contractat un envelat de 1.500 metres quadrats perqué elsvenedors s'instcl-lin durant quatre mesos
.' I

L'Hora

Es preveu que aquestes
quotes puguin ser fracciongdes
i ajurnadcs alllarg deis próxirns
anys. Pcr disposar d'uquests 218
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Senyor.a

"rct s sabem que la reforma del Merca! Central és
neoessárta des de fa molts anys t que cada día les
obres es fan m,," urgente per tat de que ..eguelxt
íuncíonant t poder actualltzar els ~'Ve1.3.

i..a rcrnodetacté ~s dura, a terme en I~. C".e.
expttcauves en )(:5 dJfercnfs re\1nlon!\ lnantif:,.l\ld,.s.
pta'o necessttcm ontentr una votacté umb majorla
absoluta l l l vots) por r:\prO!/llChl (rUO crecu que
U8 '\Iu<ll a fLIIan~"r robra.

Per poder- ohtentr aquesta majorta necessárta. el
govcrn muntcrpal na de demostrar que da
eouccasronarts couetxeu les eondtctous
económíques d'aqucst Iill"n~iment. re!' alx/). s'cns
demnna els acords económtcs slgnalS per part deis
paradtstes.

Vllullova 1la (¡t,ltn·l. 16 11~'descmbre de I~198

En el requadre,la circular adrecada per l' Ajuntament a tols el. venedors del Mercat, amb data 16 de desembre de 1998, en la qua! se'Is demanava
que signessin un pr~acord. Els partits de I'oposició municipal, pero, han denunciat aquest procediment per les presses amb que s'ha fet

Polémica pe~una carta adrecada als venedors
L'Horo

Les obres de reforma del
Mercar podran comencar
al gener de I'any que ve

i estarien tinalitzadcs cap aljuny,
segons les previsions retes per
J' equip de govcrn municipal. De
moment, J' Ajuntamenl ja ha
contractat unenvelat de 1.500
metres quadrats -que quedara
ubicat a la playa Soler i
Carbonell entre el 18 de gener i
el 18 de juny- i en el qual
s'hauran dinstal-lar provisio-
nalment els venedors mentre
durin les obres a I'inlerior de!
recinte.

El projecte de reforma va
rebre el vistiplau definitiu al pie
de dilluns passat, malgrat que
amb dificultats i amb rr~lts
interrogants oberts encara.
Segons va explicar la regidora
de Dinamització 'Economica,
Marta Llorens, el pla elaborat
pel govern municipal marca tres
fases per a la realització de les
obres: la primera inclourá la
renovació deis sistemes
electrics, de sanejament i la re-
forma de I'illa de peix; a la
segona tase, es reparara el sostre,
es milloraran els lavabos i
sinstal-Iará un sistema anti-
incendis; la tercera fase abordara
la remodelació de les illes
interiors i comportara
J'eliminació del 35% de les
parad es actuals,

La primera i la segona fase
s'executaran al mateix temps a
partir del gen el', pero es
desconeix quan i com es portara
a terme la tercera fase, sensdubte
la més conflictiva. No se sap,
per exemple, de quina manera
s'indemniizarien els
concessionaris que en els darrers
anys han fet millores a les seves
parades i que quan arribi la ter-
cera fase poden ser obligats a
canviar d'ubicació.

El cost de les obres de
remodelació del Mercat
corresponent a la primera i
segona fase, incloent-hi les
installacions proVisionals, puja
a quasi 289 milions de pessetes. milions anticipadament i així
L.'Ajuntament hi aportara 70 poder pagar I'inici de les obres,
milions Igrácies a una subvenció l ' Ajuntarnent sol-licitará un
de la Generalitat), pero la resta préstec pel mateix importo No
deJ'import, uns 218 milions de obstant aíxo, i per falta de
pessetes' haurá de ser assumit quórum entre les diferems forces
pels concessionaris del Mercar, poltuques, al pie de dilluns
a través duna imposició de ') passat no es va poder uprovur
quotes, Les parades més grans I'esmentada imposició de
pagaran més que les pCliLCS, quotes. En canvi, sí que, es va

, aprovar la sol-l icitud de
Siluació anñmula l' esmenlat préslet (només amb

els vois 'de CiU í del PP).
Per tant, les obres

cornencaran al gen el' sense que
de momentels venedors estiguin
obligats a pagar res. Segons ex-

La reforma del Mercat
continua avancant, malgrat les
fortes discrepancies que aquest
projecte origina entre les
diferents forces polítiques. IC
s'hi oposa frontalmént i al pie
municipal dedilluns passat hi va
votar en contra, mentre que el
PSC i ERC es van abstenir.
Només el PP va serl'ünic grup
que va votar a favor de les
propostes presentades per
I'equip de govem de CiU, i fins .
i tot amb ecrtes desavinences.

Els socialistes, principal
grup a J'oposició, van demanar

fa dos rnesos un preacord escrit
per part deis venedors, per
coneixer exactament quants
concessionaris donen suport a la
reforma tal com I'ha plantejada
CiU. "Araens diuen que un 70%
deis' concessionaris han firmar.
Aixó no és prou i tot s'ha fet
precipitadament", es lamentava
el portaveu del PSC, Víctor
Forgas. A més, segons Forgas, fa
falta també un pla per dinamitzar
el Mercat, ates que hi ha massa
diners en joco

Aquest estudi també és
reclamat des de les fiJes d'IC,
grup que, a més, prefiriria una

reforma. total i no per fases.
Frederic Linares va acusar al
govern municipal d'haver
elaborat un projecte de reforma
"ambigu, ámb presses i gens
seriós". ,

Per la seva part, el portaveu
.del PP, Santi Rodríguez, va re-
cordar que no tots els
concessionaris voldran anar a
l' envelat durant quatre mesos, i
que caldria conéixer exactarnent
quants d' ells acceptaran aquest
canvi provisional. Arnés;
Rodríguez tampoc no veu ciar

"que el Mercat hagi de tenir aire
condicionat, tal com preveu el

projecte. "Sera ineficient i
comportara massa despesa", va
advertir.

Elregidord'ERC, Tomas
Alvaro, tarnbé va lamentar que
encara hi hagi interrogants
oberts, com el tema de les
indemnitzacions, i que la refor-
ma no es faci d'un sol copo A
més, Al varo va acusar Ci U
d'haver "posat una pistola al
pit" deis venedors, després que
lasetmana passada s' enviés una
ci,rcularals venedors en que se'ls
requeria perque firmessin el
preacord. "1 aixó va provocar
mol mal rotllo", va dir Alvaro.

pliquen fonts del govern,
aquesta anómala s ituacié :
quedara resolta més endavant,
quan l' Ajuntament decideixi
quines quotes hauran de pagar
els venedors. Així, el consistori
podrá recuperar els diners. No
obstunt aixo, fa falta que la
imposició de quotes sigui
aprovada per majoria a pie i
primer caldria que les diferents
forces polltiques arribessin a un
acord, que de moment está Iluny-
de produir-se en I'actual clima'
de precampanya electoral. Fins
i tot es podria donar el eas que la
irnposició de quotes no fos

aprovada fins a la próxima le-
gislatura.

De moment, els venedors
es mostren satisfets perque tot
apunta que les obres comencaran
al gener, segons comen la Sal vi.
Alba, portaveu de I'associació
de concesslcnaris. "Si durant uns
mesos hem destar venent a
J'envelat, preferim que siguia
I'hivern i a la primavera, perque
en aquesta epoca els productes
frescos pateixen menys. Aí~1
dones, a J' estíu podrrem tornar 11
I'edi(ici", explica Alba.

Amé., segons opina el
representant dels concessio-

naris, el projecte de reform
del Mercat no podia queda
aturat més temps. "Larnenter
que I'actual situació política
el clima de precampanya pon

. a situacions complicades", di
Sal vi Alba, referint-se a I
manca de quórum que ha esta
a punt de paralitzar el projecte
"El Mercat té 57 anys de vida
necessita la reforma. Si aquest
no es fa, els venedors sortirier
malparats i la ciutat també'
Unes 200 persones treballe
en J'actualitat al Mercat muni
cipal, on hi ha 92 conces
sionaris.


