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L'Alcalde de Sitges es reunirà amb els
sectors econòmics de la vila
Les jornades, que es desenvoluparan durant el primer trimestre de l'any, tenen l'objectiu d'establir un diàleg
directe amb els empresaris de sectors com l'hostaleria, el comerç o la construcció per tal d'implementar les
polítiques que permetin la millora de l'activitat econòmica a Sitges.
A Sitges actualment hi ha més de 300 establiments comercials. Pel que fa al sector d'hostaleria,
el municipi compta amb una planta de més de 5.000
llits distribuïts en 48 establiments, 2.000 places en
els 2 càmpings, i 600 places en apartaments turístics. En quant als APIS el municipi registra un total
de 40 empreses relacionades amb aquest sector, i
pel que fa a restaurants, bars i discoteques Sitges
compta amb uns 300 establiments.
Habitualment l'Ajuntament manté jornades de
treball i reunions amb els gremis i associacions que
representen a cadascun d'aquests sectors econòmics, però en aquesta ocasió l'objectiu és establir
un contacte directe amb cadascun dels empresaris
en primera persona. Per aconseguir que les trobades
tinguin la màxima representació possible dels sectors implicats, l'Ajuntament treballarà amb els gremis i les associacions i, paral·lelament posarà en
marxa una campanya informativa i d'inscripcions
per tal que hi puguin participar tots els interessats.

La convocatòria, adreçada al comerç, la restauració, l'hoteleria o la construcció, pretén incentivar
l’economia local i donar respostes des de l’administració a les necessitats reals dels diferents sectors.
Després de la trobada amb els aturats celebrada el
passat mes de desembre, ara l'Alcalde de Sitges,
Miquel Forns, ha anunciat que durant el primer trimestre d'aquest 2012 es reunirà amb els diferents
sectors econòmics de la vila. En aquesta ocasió, la
convocatòria anirà adreçada al comerç, la restauració, l'hoteleria, la construcció i les empreses derivades, així com amb els propietaris de locals i APIS.
A més, també s'organitzarà una trobada amb el sec-

tor financer del municipi.
Segons Miquel Forns, "l'objectiu de les trobades
és conèixer les necessitats reals que té cada sector
econòmic per tal que les actuacions que es programin des de l'administració local siguin el màxim
coherents amb les seves necessitats i, sobretot amb
les expectatives de cara al futur". L'Alcalde farà
aquestes trobades acompanyat del regidor corresponent de cada àrea.

L'Ajuntament restaura el parc infantil del
Passeig de la Ribera
El parc infantil torna a funcionar amb un aspecte millorat i nous elements que
ofereixen major seguretat pels infants.
La Regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de
Sitges ha finalitzat els treballs de millora al Parc
infantil del Passeig de la Ribera a l'alçada de la

Lluís Marcé inspecciona els treballs

platja de la Bassa Rodona. La brigada municipal ha
treballat en el condicionament de l'àrea de joc des
de principis del mes de desembre. Entre les millores que s'han fet, destaca la instal·lació d'un nou
terra de cautxú a la zona dels gronxadors, que és
més tou i flexible, permetent així esmorteir els salts.
El nou terra, fet a base de rodes de pneumàtics reciclats i resina, també s'ha instal·lat al voltant del
tobogan de la caseta del vaixell i es preveu que en
properes actuacions es pugui posar al voltant de tota
l'estructura. També s'ha repintat el vaixell de la
caseta i s'han revestit les esquerdes per millorar l'estat de la fusta, que es trobava molt desgastada per
l'ús i per l'erosió del mar.
Tot i aquesta primera actuació, el regidor de Via
Pública, Lluís Marcé, ja ha avançat que "s'ha previst instal·lar una barana metàl·lica protectora a la
banda de mar per garantir al màxim la seguretat
dels més petits, i anuncia futures intervencions en
altres zones de joc infantil".

Resultats de la Trobada amb els aturats
Després de la trobada de l’Alcalde amb les persones en situació d’atur, celebrada el 13 de desembre,
ara es treballa amb totes les dades recollides durant
les sessions. Està previst que durant les properes
setmanes es donin a conèixer les actuacions que
l'Ajuntament posarà en marxa per pal·liar algunes
de les necessitats que van exposar els aturats, sobretot relacionades amb matèria de formació.
En aquest sentit, l'Alcalde, Miquel Forns, insisteix en que "és necessari que establim dinàmiques
de treball que ens permetin acostar-nos a la realitat
dels diferents sectors econòmics i, sobretot, intentar
fer realitat les seves necessitats mitjançant iniciatives que siguin coherents amb les expectatives del
sector privat d'acord amb les possibilitats del sector
públic".

Campanya a Sitges sobre
la prevenció del Glaucoma
i la Degeneració Macular
associada a l’Edat
Del 30 de gener al 3 de febrer l'Institut
Oftalmològic Tres Torres (IOTT), amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament
de Sitges, realitzarà a la Fragata una campanya
gratuïta de prevenció de Glaucoma i Degeneració
Macular.
El glaucoma és una malaltia ocular crònica que
produeix una pèrdua de visió en danyar-se el nervi
òptic, l'encarregat de transmetre els senyals visuals
al cervell perquè es produeixi la visió. Per prevenir l'aparició d'aquestes malalties cal sotmetre's a
partir dels quaranta anys, a una revisió completa
dels ulls de forma periòdica. Per aquest motiu el
Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges
col·labora amb la campanya de prevenció. En la
revisió es mesuraran les agudeses visuals, es comprovarà la pressió intraocular i es farà un fons
d'ull.
La campanya va dirigida a tota la població i l'horari d'atenció serà de 10.00 a 18.00 h.

