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Entrevista a Jorge Carretero, regidor de Turisme, Comerç i
Promoció Econòmica

“Treballem perquè la marca Sitges estigui
associada a un turisme de qualitat”
ALBERT ROCA
Després dels primers 40 dies de govern, Jorge
Carretero, regidor de turisme, comerç i promoció
econòmica fa balanç de la temporada turística, que
es troba en el seu equador així com els projectes
que es volen tirar endavant per continuar mantenint la marca “Sitges” en el lloc més amunt possible.
P.- A l’equador de la temporada turística, el
balanç és positiu o podria anar millor?
R.- Realment, s’ha de reconèixer
que la temporada va molt bé, en quant
a l’ocupació hotelera i tenint en
compte que ha tornat a pujar el preu
mitjà de les habitacions. Pel que fa a
la restauració les xifres no són tan
bones però mantenen les de l’any
anterior. I a tot això s’ha d’afegir el
fet important que el temps no està
acompanyant gaire, amb temperatures més baixes. Amb els indicadors i
les xifres que tenim de moment
podem parlar de la recuperació d’un
turisme estranger, més que del nacional.
P.- Quins són els objectius de la
seva regidoria?
R.- Treballar perquè la marca
Sitges estigui associada a un turisme
de qualitat, i per això des de
l’Agència de Turisme de Sitges apostem per tots aquells esdeveniments que comportin
una gran repercussió i una imatge positiva de

“Volem recuperar aquella vila
de glamour que de manera
freqüent poden visitar artistes
i personatges molt coneguts”
Sitges. Estic parlant per exemple del Festival
Internacional de Tango o La Fira del Patxwork, dos
esdeveniments recents. Pel que fa al Comerç nosaltres volem ajudar a promoure el turisme local i
donar recolzament a les diferents iniciatives dels
propietaris dels nostres comerços.
P.- En els darrers moments de l’anterior legislatura es va apostar pel projecte “Qualia”. En

quina situació es troba en aquests moments?
R.- La veritat és que “Qualia” és un projecte que
es troba en un estat embrionari, i que tenia com a
punt de partida la Universitat d’Arts Escèniques. La
situació d’aleshores ha canviat però nosaltres
volem estudiar a fons la seva viabilitat i per tant la
seva continuitat. S’ha de veure a fons el projecte.
P.- Creieu en la col.laboració entre el sector
públic i el sector privat?
R.- Nosaltres mantenim una excel.lent relació
amb el sector econòmic i estem oberts a estudiar les
diferents possibilitats de col.laboració per millorar

els serveis. Creiem que totes les idees per millorar
Sitges en diferents àmbits no tenen perquè partir de
nosaltres sinó que també poden arribar des del sector privat, i donar el suport necessari si és profitós
per tots. Hi ha bons exemples de tot això com la
Fashion Night Sitges. Són esdeveniments que
remarquen el nostre desig que no és altre que situar
a Sitges com. a marca de qualitat, amb més nivell i
fins i tot glamour. Volem recuperar aquella vila en
la que era freqüent trobar artistes i personatges molt
coneguts.
P.- Heu pensat en projectes de futur per millorar la marca “Sitges”?
R.- En primer lloc, reitero la meva disposició a
escoltar totes aquelles idees que puguin sorgir des
del sector privat. I per altra banda hi ha temes a
estudiar, com per exemple la necessitat de tenir un
espai firal polivalent que doni cabuda a esdeveni-

Tres detinguts per sostreure cable
d‚il·luminació del tram ferroviari de
la via dels túnels del Garraf
El material sostret està valorat en seixanta mil (60.000) euros
Agents de la Policia de la
Generalitat - Mossos d'Esquadra de
la Unitat d‚Investigació de la comissaria del Garraf han detingut , Albert
G.S, de 52 anys, de nacionalitat
espanyola i veí del Prat de Llobregat,
Felipe S.P, de 43 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilanova i la
Geltrú i Cristian O.S, de 39 anys, de
nacionalitat romanesa i veí de
Castelldefels, com a presumptes
autors de sostreure cablejat d‚il·luminació.
Els fets van succeir el passat 8 de
juliol, quan una patrulla de mossos
de seguretat ciutadana de Sitges va

ser alertada que uns homes estaven
carregant metall sostret en una furgoneta. Els agents es van adreçarà la
carretera C-31, punt quilomètric 168,
a l'alçada del municipi de Vallcarca
(Garraf), on van localitzar i aturar el
vehicle amb els tres sospitosos.
Tot seguit, els agents van identificar els tres ocupants de la furgoneta i
van localitzar i intervenir el cablejat
sostret.
Posteriorment, un cop identificats
els tres sospitosos com autors materials dels fets, els mossos de la Unitat
d'Investigació Garraf, els van detenir.

ments de gran rellevància. Aquests són projectes
que passen per inversions molt elevades, que en
aquests moments no ens podem permetre, però

“Les idees per millorar Sitges
poden arribar des del sector
privat i nosaltres estem oberts
a escoltar-les”
també estem segurs que hi pot haver altres fòrmules de finançament. Les explorarem totes.
JORGE CARRETERO, ÍNTIM I PERSONAL
P.- Quin és el seu lloc preferit de Sitges?
R.- Abans de tenir fills m’agradava molt anar al
Racó de la Calma, que és fantàstic. I a nivell familiar els llocs de referència, que s’han
de millorar per cert, són el Parc de
Terramar i l’Hort de de Can Falç. I
finalment mirant al futur m’agrada
pensar en el que es pot arribar a fer a
Vallcarca, quan no hi hagi les cimenteres. Hi ha un espai potencial molt
gran i l’hem d’aprofitar.
P.- Quina Festa li agrada més del
nostre calendari?
R.- Sense dubte, la Festa Major de
Sant Bartomeu i si hagués de triar un
ball, la Moixiganga. Em sembla molt
emocionant veure’ls.
P.- Ens vol recomanar un llibre?
R.- Encara l’estic acabant però és
del tot recomanable la segona part de
“Los pilares de la Tierra” de Ken
Follet
P.- I una cançó?
R.- Tinc grans records dels anys
’80 amb “Alaska y Dinarama”, amb “Ni tu ni
nadie” o altres.
P.- Ens vol confessar una afició?
R.- La fotografia, heretada del meu pare. En l’etapa analògica podia arribar a fer centenars de
rodets fotogràfics en els meus viatges. Ara ho tinc
una mica abandonat per la meva condició de pare
però m’encanta la fotografia.
P.- Per finalitzar, quin Sitges li agradaria trobar d’aquí a un any?
R.- Una imatge més cuidada i que poguem afirmar que tenim un Sitges més net, i amb això hauríem guanyat molt. I d’aquí potser no un any sinó
més d’un any que es pogués fer el projecte de reforma de la façana marítima. En una visió més genèrica, el meu desig és que millori la situació laboral
dels sitgetans i que les nostres empreses estiguin en
les millors condicions possibles.

