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Les Carpes subcontracta les empreses Malalts de Festa i Tijuana per gestionar les barres
d'aquest recinte
Les empreses d'oci Malats de Festa i Tijuana gestionaran el
servei de barra d'una zona de Carpes de Chic Sant Cugat a
partir de l'abril. El servei de l'antic Chic Privée ja el gestiona
la companyia La Botellita, que també compta amb locals a
Barcelona i Sabadell. D'aquesta manera, les Carpes, que
mantenen els mateixos propietaris, passaran a anomenar-se
Malalts de Festa-Tijuana.

Les Carpes tornaran a obrir aquesta primavera, com cada any. La novetat d'aquesta temporada és que dues
companyies gestionaran gairebé tot el recinte, a diferènca d'altres anys quan més empreses llogaven els serveis
de barra.
Malalts de Festa gestionarà enguany una zona sencera de la discoteca. Fa tres temporades que la companyia
d'oci lloga els serveis d'una zona, però, a causa de l'èxit de la seva gestió, aquest any els propietaris han decidit
fer la zona de Malalts de Festa més gran.
Escoltem el propietari del recinte, Vicenç Puig.
VicenÇ Puig: La diferència respecte l'any anterior és que abans tenien una zona que hem fet més gran
ja que funcionava. La propietat segueix sent nostra.
La companyia d'oci Tijuana gestionarà una altra zona del recinte. El fet que Malalts de Festa i Tijuana passin a
gestionar una part més gran del recinte ha provocat que diverses companyies que portaven barres anys
anteriors no tinguin servei a les Carpes a partir de l'abril.
Puig ha explicat el perquè del canvi de nom i ha deixat clar que els propietaris de les Carpes segueix sent els
mateixos.
Vicens Puig: Entenem que Chic acumulava 25 anys i són noms més joves i dinàmics. Però seguim
portant el mateix, la direcció segueix sent nostra.
L'Ajuntament va començar fa més de dos anys una operació per recuperar els antics terrenys on estava ubicada
la discoteca Chic, ja que provocava molèsties als veïns de la zona. El ple municipal va aprovar l'estiu del 2005
un text refós per la modificació puntual del PGM dels terrenys on estava l'antic local, al carrer Vic cantonada
amb Rius i Taulet. Aquesta operació permetrà enderrocar la discoteca i construir en aquest solar un hotel i
oficines.
A canvi, l'Ajuntament va cedir uns terrenys pròxims a les Carpes, a la carretera de Rubí, a través d'una
concessió a 40 anys, als propietaris de Chic. D'aquesta manera, es podrà consolidar un complex d'oci, amb
nous serveis com una bolera, sales de jocs i un aparcament soterrat, entre d'altres. Els propietaris del Chic, a
canvi, paguen un cànon de 204.000 euros anuals.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/21201.html
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El PSC i ICV-EUiA van votar en contra de l'operació perquè consideraven que el necessari trasllat de la
discoteca Chic no justifica la concessió als seus propietaris, sense concurs públic, d'uns terrenys municipals
per un termini de 40 anys.
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