
,És clar que això de les obres dels carrers és una font inesgotable per als fotògrafs. Els treballadors que es passen el dia sota el sol s’han d’enginyar les mil i una per 
fer més lleus les hores de feina. Si no, vegin aquest obrer, que pel que es veu ha perdut hores de son, mentre els seus companys col·loquen rajoles a la rambla de la 
Pau, ell té cura que quedin ben anivellades amb el pes del seu cos.

Aprofitant el temps
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Antoni Sella
El president del Consorci del 
Patrimoni de Sitges ha pres una 
decisió dràstica per millorar els 
museus sitgetans, tancar-los du-
rant dos o  tres anys. Un període 
que pot semblar llarg, però si és 
per millorar cal acceptar-ho.

Joan Martorell
El regidor d’Urbanisme ha fet un 
pas endavant pel que fa a les pla-
ces hoteleres a Vilanova i la Geltrú, 
amb las possibilitat d’aprovar la 
modificació del Pla General que 
permeti un nou hotel al costat de 
La Cucanya.

Pere Tàpias
El cantautor i gastrònom vilano-
ví torna als escenaris, en aquest 
cas a la geltrunenca plaça de l’As-
sumpció, per recordar que encara 
està en forma a l’hora d’actuar. 
Ho fa a la mostra de la cançó d’au-
tor Ateveu.

Isidre López
El president de l’Associació de Ve-
ïns de la plaça de la Sardana man-
té ferma la festa major d’aquest 
barri des de fa molts anys, i fins i 
tot s’afegeixen actes nous com el 
country i l’exhibició d’arts marci-
als. Tot això malgrat la crisi.

Josep Lluís del Riu
L’entrenador del Patí Vilanova 
ha començat bé la pretemporada 
golejant l’Alcoy (6-3). Tot i que al 
bo de Del Riu li queda molta fei-
na per acabar d’encaixar les peces 
noves, començar fent sis gols no 
està gens malament. 
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