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L’Associació d’Empresa-
ris del Garraf, l’Alt Pene-
dès i el Baix Penedès
(Adeg) ha promogut una
primera trobada entre els
empresaris de Vilanoveta
amb l’objectiu d’«indexar
tots aquells aspectes crí-
tics» que cal millorar al
sector. Gràcies a aquesta
iniciativa, diversos repre-
sentants d’empreses del
polígon han creat un grup
de treball coordinat des de
l’Associació d’Empresaris
del Garraf, l’Alt Penedès i
el Baix Penedès.

Senyalització deficient,
accessos perillosos, inse-
guretat viària, subminis-
traments d’aigua i llum de-
ficitaris, zones inundables,
cotxes abandonats, robato-
ris o brutícia són alguns
dels problemes que tenen
els empresaris del sector.
A totes aquestes deficièn-
cies s’afegeixen els pro-
blemes per tenir internet.
«Tenim una cobertura
d’ADSL molt baixa», ex-
plica José Antonio Meri-
no, propietari d’un dels ne-
gocis de Vilanoveta.
L’empresari apunta que
«la meitat de les empreses
no es poden connectar» i
que els negocis que sí que
poden disposar de xarxa
sovint tenen problemes
amb el servei. «Quedar-
nos dos o tres dies sense
ADSL és un problema
greu», explica Merino.

Per l’empresari, un altre
dels problemes és que els
carrers s’han convertit «en
vies de pas a les urbanitza-

cions», un fet que ha com-
portat l’increment de la ve-
locitat. Per això el col·lec-
tiu ha demanat a l’Ajunta-
ment la instal·lació de ban-
des sonores per tal que els
vehicles del polígon, car-
regats amb mercaderies,
puguin circular pel sector
amb més seguretat. La ins-
tal·lació de més conteni-
dors de brossa i una solu-
ció per evitar les inunda-
cions en algunes naus són
altres de les millores que
demanen els empresaris
del polígon.

El nou grup de treball ja
s’ha reunit amb l’alcalde
de Sant Pere de Ribes, Jo-

sep Antoni Blanco, i amb
la inspectora en cap dels
Mossos d’Esquadra a
l’ABP del Garraf, i el sub-
inspector de la comissaria
de Sitges i el cap de la poli-
cia local de Sant Pere de
Ribes. Hi ha previstes, pe-
rò, més trobades amb di-
versos interlocutors que
tenen a veure amb els sub-
ministraments i els serveis.
Per al proper 30 de novem-
bre, a les 19 h, a l’edifici
municipal de Les Roque-
tes, hi ha una nova convo-
catòria oberta a tots els em-
presaris del polígon per
passar comptes de les re-
unions efectuades i expo-

sar els acords assolits.
L’Adeg explica que

aquest mateix model pràc-
tic de funcionament s’apli-
carà progressivament a al-
tres polígons de la demar-
cació amb els quals ja
s’han iniciat els primers
contactes.

Prevenir robatoris
Segons l’associació d’em-
presaris, les estadístiques
sobre la seguretat dels dar-
rers anys són del tot positi-
ves a la comarca del Gar-
raf: la xifra de robatoris de-
nunciats pels empresaris
és gairebé nul·la al conjunt
dels polígons de la demar-

cació, segons les dades
dels Mossos d’Esquadra.

La bona coordinació en-
tre els Mossos d’Esquadra i
les policies locals, d’una
banda, i la planificació del
patrullatge per part dels ve-
hicles policials, de l’altra,
han contribuït a alleugerir
amb escreix el nombre de
denúncies de robatori, se-
gons l’Adeg. Tot i això, en
la pròxima reunió d’em-
presaris del polígon, el 30
de novembre, els Mossos
d’Esquadra donaran con-
sells als empresaris perquè
previnguin de robatoris i
furts els establiments in-
dustrials de la zona.

Els empresaris de Vilanoveta s’uneixen
per demanar millores al polígon

La reducció de la velocitat del trànsit i millores en la línia d’ADSL són dues de les reivindicacions

El polígon de Vilanoveta, a Sant Pere de Ribes, en una imatge d’arxiu. / R.M.

● Els empresaris del polígon industrial de Vi-
lanoveta, a Sant Pere de Ribes, han començat a
sumar esforços amb el suport de l’Adeg per so-
lucionar problemes històrics que afecten la se-

MÍRIAM DE LAMO / Sant Pere de Ribes va activitat diària. La falta d’una bona conne-
xió a internet a tot el sector –hi ha empreses que
ni tan sols poden tenir ADSL– és una de les
queixes dels propietaris dels negocis, que tam-
bé reivindiquen que es posi remei a les inunda-

cions d’algunes naus a causa de les pluges. Una
altra de les queixes dels empresaris és l’exces-
siva velocitat amb què circulen els vehicles per
una zona que actualment «és de pas», i que po-
sa traves a l’entrada i sortida de mercaderies.

● Les portes del Teatre
Principal s’obriran avui
després de quatre anys
d’obres per mostrar als
ciutadans en què ha con-
sistit la remodelació de
l’equipament i per oferir
les primeres representa-
cions al públic. A partir de
les onze del matí i fins les
dues de la tarda, s’organit-
zaran visites guiades a les
instal·lacions i, a partir de

les sis de la tarda, s’han
programat les anomena-
des Càpsules escèniques:
gràcies a la participació
desinteressada dels pro-
fessionals, escoles i grups
amateurs de la ciutat, el re-
corregut pel Principal aca-
barà dalt de l’escenari, on
es podran veure petites re-
presentacions.

La jornada inaugural es
completarà amb una ac-
tuació de dansa vertical, és

a dir, a la façana de l’equi-
pament, que anirà a càrrec
de la companyia B 612.

Prorroguen «Brams»
La primera obra teatral es
representarà dissabte i ani-
rà a càrrec dels actors lo-
cals Toni Albà i Sergi Ló-
pez, que han rescatat de la
memòria el muntatge
Brams o la Kumèdia dels
herrors, l’obra que els va
unir fa 23 anys sobre els

escenaris i que es va estre-
nar al Teatre Principal.
L’ocasió de veure de nou
aquesta obra, amb dos dels
actors més reconeguts de
la ciutat i en la sessió inau-
gural del Principal ha fet
que la direcció del teatre
hagi hagut de prorrogar la
funció per petició del pú-
blic i per les queixes que
havia generat l’exhauri-
ment de les entrades. Així,
si inicialment s’havia de

representar dissabte i di-
umenge, Brams es podrà
veure també dilluns, tot i
que novament s’han esgo-
tat les entrades que es van
posar a la venda. El di-
umenge també estarà dedi-
cat als més petits gràcies a
la companyia vilanovina
l’Estaquirot Teatre i el seu
espectacle El secret a l’ar-
mari que es podrà veure a
les 12 del migdia i a les 2/4
de 6 de la tarda.

Un espectacle de dansa vertical i petites
representacions inauguren avui el Teatre Principal

L.M./ Vilanova i la Geltrú

● L’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú ha
signat un acord amb la
parròquia de Sant An-
toni Abat per fer ús
públic de l’edifici de
l’Orfeó Vilanoví que,
de moment, es con-
vertirà en el centre
d’acollida d’activitats
del pla d’acció comu-
nitària, creat a través
del Projecte d’Inter-
venció Integral del
Nucli Antic. Mitjan-
çant aquest conveni,
la parròquia es com-
promet a cedir l’ús
parcial i compartit de
les instal·lacions per-
què s’hi puguin des-
envolupar activitats
municipals, fent-les
compatibles amb les
activitats pròpies de la
parròquia. I l’Ajunta-
ment es compromet a
fer una aportació eco-
nòmica mensual, a
més de pagar les des-
peses ocasionades per
la neteja i unes obres
de millora (reparació
de les humitats, tre-
balls de pintura, actu-
ació en els elements
de fusta, col·locació
de nous punts de llum
i el poliment del pavi-
ment de marbre del
vestíbul). / EL PUNT

VILANOVA I LA
GELTRÚ
L’Ajuntament pacta
amb l’església l’ús
de l’Orfeó Vilanoví

●  L’Ajuntament ha
invertit 31.500 euros
en una campanya de
renovació de les pla-
ques del nomenclàtor
que ja s’ha començat a
executar aquesta set-
mana. L’empresa Pin-
tasit SL està duent a
terme els treballs de
reposició de 300 pla-
que de noms de car-
rers en diferents zones
de la ciutat. Inicial-
ment, se’n col·locaran
300 amb una mida de
50x30 centímetres. El
primer sector que les
estrenarà serà el barri
de la Collada i pro-
gressivament s’aniran
instal·lant a la resta de
barris del municipi.
Segons ha informat la
regidoria de Serveis
Viaris, els treballs es
faran durant el mes de
novembre. / EL PUNT

VILANOVA I LA
GELTRÚ
Renoven 300
plaques de noms
de carrers


