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Un dels problèmes que fa temps que

ller atractiu que té la nostra Festa Major;

Vílafranca té ptantejat és el de la indus-

don^r al turisme l'importància que a c

trialització. Dones bé, tractarem de des-

tualment es mereix, és viure d'acord amb

enrotllar,

la realitat de la nostra època.

en aqüestes línies. quelcom

«obre una de les facetes industrials del

L'entrar la nostra Festa Major en con-

món modern. Es tracta, com no, de la

tacte amb el turisme, es pot i es deu fer

indùstria turistica,

en vàries etapes successives de diversos

Ssgons el professor L. Dudley Stamp

anys segons les poasibilitats i l'èxit acon-

de la Universität de Londres: «Avui dia,

seguit, d'acord amb un pia a desenrotllar

la indusiiia més important del món, sen'

escalonadament. Seria una Ilàstima que

se excepció, és el turisme. £mprá més

podent nos situar uns dies a l'any dintre

jjcnt i té una major circulació de diners

de] món del turisme, cosa que una ma-

que quaisevol altra».

joria de vilafranquins més d'una vegada

Ara bé, contestant a la pregunta que
tots e m fem: quines són les perspectives
de la nostra vila de caía al turisme?, la
meva opinió és que cal aprofítar el que ja
hiha^ però millorant-ho i adequant ho
als corrents actuals. Al meu entendre els

ens n'hem lamentat, ho deixéssim perdre.
Com exemples de fets locals que han ad^
quirit un relleu turistic internacional tenim : la Passió d'Clesa i la d'Esparraguera ,

aixi com també elj Corpus de

Sitges.

des focus del turisme a Vilafranca han

Aqüestes són les perspectives que o-

d'ésser el Museu del Vi i la Festa Major.

fereix aquesta gran .indùstria que és el

Com sigui que en «1 Museu del Vi la
cosa ja està ea marxa, dones ja s'ka fet
força propaganda —encara que és neces-

turisme, en la quai tots devem posar ei
nostre granet d'arena si reaiment volem
que es desenrotili a casa nostra.

sari continuarla i intensificar-la perqué

].

arribi a tot arreu— aixi com també es

Ràfols

continúen les obres d'ampliació i moderniozació, crec que no és necessari insistir
sobre aquest focus turistic i Túnic que fa
falta és no desanimar-se i continuar el
treball en la linia ja començada.
En quant a la nostra Festa Major, crec
que és necèssari pensac-hi serioaament
per tal d'aprofitar la pel turisme. En primer Hoc la Festa Major, té una situació
magnífica en el calendari turistic, dones
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escau en Tèpoca millor de les vacaaces
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d'estiu; i,^ demés, el Hoc geogràfic de la

Fragment

nostra Vila està a Tabast de tota mena de
turisme. el quai passa con^tantment per
dintre casa nostra, al ser tau próxima al

Reparamos

toda

mar, a la Ciutat Comtal i altre» punts

clase de aparatos

d'interès turistic.

electrodomésticos

El turisme vol veure tradició, folklore,
iiistòria. festes i tipisme, i això és el mi-
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