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Els promotors del parc temàtic del motor
anuncien la creació de 1.000 llocs de treball
Es projecten 200 places en hotels tipus masia, restaurants temàtics i museus

Ramon Francàs

El parc temàtic del motor
projectat a l’antic autòdrom de
Terramar, a Ribes, crearia 1.000
llocs de treball, potser més. Així
ho ha anunciat en declaracions
fetes al DIARI DE VILANOVA
Peter Schömer, el president de
la companyia Powertech Engi-
neering S.A., una empresa que,
entre altres projectes, ha treba-
llat en el desenvolupament de
motors de Fórmula 1 V 10.

Com va avançar l’alcalde de
Sant Pere de Ribes, Josep Antoni
Blanco, el projecte es vol vin-
cular directament a l’organitza-
ció del Ral·li Internacional de
Cotxes d’Època Barcelona-Sit-
ges, amb l’exposició permanent
de velles glòries de l’automobi-
lisme. De fet,es projecten mu-
seus de cotxes, avions i motoci-
cletes clàssiques, fabricades
abans de 1950, i també un espai
museístic per rememorar els
anys de glòria de l’autòdrom de
Terramar. Els promotors faran
una campanya per trobar peces
relacionades amb l’autòdrom
per ser-hi exposades.

El director general de la com-
panyia promotora, el sitgetà
Domingo Rodríguez Fusté, afir-
ma que es pretén, entre altres
iniciatives, que el Ral·li
Barcelona-Sitges passi d’una
participació de prop de 90 vehi-
cles, els que van prendre part en
l’última edició, a una de 400 o
500. El projecte inclou també
un  aeròdrom, un kàrting per a
professionals, una zona lúdica
amb restaurants temàtics de ca-
tegoria i pubs i equipaments ho-
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telers que s’aixecarien a l’actu-
al pineda. Tot i que el projecte
encara no està tancat ni s’ha
realitzat encara el pla financer,
els promotors voldrien crear
unes 200 places hoteleres re-
partides en uns deu edificis ti-
pus masia. Els hotels tindrien

garatges especials per poder
albergar cotxes d’època. No es
descarta tampoc que hi hagi
diverses seus de cars club. De
fet, actualment mantenen con-
verses amb l’Antic Car Club
Catalunya.

Una altra de les ambicioses

iniciatives incloses en aquest
projecte és l’organització de
l’Spanish Speed Week, un fes-
tival de cotxes antics de nou
dies de durada que es vol fer
coincidir amb el Festival Inter-
nacional de Cinema de Sitges i
que, segons els seus promotors,

podria atraure entre 200.000 i
300.000 persones.

Com ja va avançar el DIA-
RI, el projecte també es vol vin-
cular a la formació de mecànics
i amb el centre de disseny a
Europa del grup Volkswagen-
Audi-Seat-Sköda, que està situ-
at a Sitges.

Segons Schömer, el parc te-
màtic del motor vol ser una
mena de Disneyland per a
adults amb el món del motor
com a protagonista, on tot,
fins i tot la publicitat, serà
retro. De fet, no es permetrà
l’accés amb vehicles moderns a
l’interior del recinte. Els cotxes
caldrà deixar-los en un pàrquing
situat a l’entrada d’aquest po-
ble del motor.

El director general de la com-
panyia Powertech Engineering
S.A. afirma que ja s’han produït
diversos contactes en l’últim any
amb l’alcalde de Sant Pere de
Ribes i es mostra confiat que
l’operació es pugui tancar abans
del pròxim estiu. Blanco consi-
dera que aquest projecte, que
suposarà la restauració de
l’abandonat autòdrom, és el més
adequat per recuperar aquest
espai, tot i que no ha tancat les
portes del tot a la possibilitat
que s’hi acabi instal·lant el parc
temàtic d’oci familiar de Lego-
land. El projecte de parc temà-
tic del motor per a l’autòdrom
ha estat portada del número de
març de la revista anglesa Mo-
tor Sport, una prestigiosa publi-
cació que s’edita des de 1924,
amb una tirada de 35.000 exem-
plars i 17.000 subscriptors.|
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