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TRANSPORTS
RENFE

Genting Group negocia associar-se
amb Peralada per entrar al CRT
La companyia d’origen malaisi vol participar com a inversor de la llicència de casinos del grup català
GG

Sílvia Jiménez

La companyia d’origen malaisi
Genting Group torna a entrar
a escena al Consorci Recreatiu
i Turístic (CRT) PortAventura.
Genting Group negocia amb el
Grup Peralada la seva participació com a soci inversor en el casino que el grup empresarial català aspira a explotar als resorts
que es construiran en l’àmbit del
CRT. Genting Group podria dotar
el Grup Peralada de la solvència
necessària per fer front a les garanties i la milionària inversió
que requeriran la construcció i
explotació del Complexos Turístics Integrats (CTI) del futur
centre d’oci.
De fet, Genting Group és un
dels grups que va mostrar interés
pel projecte abans que la Generalitat tanqués el termini de la
primera fase del concurs per a
concessió de les llicències de casino. El nom del grup maliaisi fou
un dels que van sonar, junt amb
Caesars, en les travesses dels
possibles candidats.
Creador del concepte CTI
El grup malaisi és, de fet, el creador del concepte dels Complexos
Turístics Integrats, on s’ofereixen nombroses opcions d’entreteniment, de comerç, restauració
i allotjament i l’experiència dels
casinos.
L’interés de la multinacional
per aterrar al litoral mediterrani
no és nou. El gener de l’any passat, representants de Genting

Els vagons tenen vinils del parc temàtic, l’aquatic i d’Amaluna.

Renfe decora un tren
pel vintè aniversari de
PortAventura
Circularà fins el 15 de setembre
Redacció

Imatge del CTI que Genting Group preveu construir a Las Vegas.

Representants del grup
van interessar-se també
per instal·lar-se a
València
Group es van reunir amb la Generalitat valenciana per negociar la seva possible participació
en una inversió de 200 milions
d’euros per la construcció d’un
gran casino al costat de la Marina Real de València. Els esculls
legals al País Valencia, però, po-

La multinacional és la
creadora del concepte
dels Complexos Turístics
Integrats
drien haver frenat, aleshores,
les intencions de la companyia.
La seva entrada com a operador
requeriria canvis en la legislació
valenciana que només contempla un operador de casinos per
província, i València és territori
de Cirsa. Els esculls legals no se-

rien un problema a Catalunya on,
gràcies a la modiicació de la llei
2/1988 del CRT PortAventura, es
contempla l’atorgament de ins
a sisnoves llicències de casinos,
tot i que, inalment, s’executaran
només tres. De materialitzar-se
l’associació de Genting Group
amb Grup Peralada, entrarien a
formar part del trident d’operadors de casinos que completen
el grup asiàtic Melco i Hard Rock,
deprés de la ja coneguda marxa
de Veremonte.

Renfe he decorat un tren amb
motius de PortAventura per
celebrar el vintè aniversari del
complex, dins de l’acord de
col·laboració que mantenen
les dues companyies. El tren
cobert amb vinils circularà
ins al 15 de setembre i inclou
imatges de PortAventura Park,
Costa Caribe Aquatic Park i de
l’espectacle Amaluna. L’acord
de col·laboració entre les dues
empreses també ofereix un bitllet combinat de tren més parc
temàtic, a un preu de 45 euros
per a clients d’entre 11 i 59 anys
i que permet passar un dia complet a les instal·lacions del parc.

Pel mateix preu d’una entrada
d’adult d’un dia a PortAventura
Park, el combinat amb Renfe
inclou a més el desplaçament
d’anada i tornada. Aquesta entrada combinada, pot adquirirse des de qualsevol estació de la
xarxa de Rodalies de Catalunya
i té quatre modalitats diferents
de bitllet (PortAventura Park,
Costa Carib, Cirque du Soleil o
PortAventura i l’espectacle de
circ). Per facilitar el trasllat dels
clients que es desplacen ins al
resort, ins al 30 d’agost, Renfe
ha programat un tren nocturn
la matinada de dissabtes a diumenges, des de PortAventura
ins a Tarragona i Barcelona.

POLICIAL

Detenen un jove acusat de robar a
magatzems i masies de Valls
Té 29 anys i és veí de la ciutat i hauria entrat a quatre propietats
Redacció

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 20 de juliol un
home acusat de cometre quatre
robatoris amb força en magatzems agrícoles i masies dels
entorns de Valls. El detingut té
29 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de la capital de l’Alt
Camp. A començament de juny,
els Mossos van tenir el coneixement d’un seguit de robatoris amb força comesos en pocs
dies a l’interior de magatzems
agrícoles i masies de l’entorn
de Valls i van obrir una investigació.
En tots els casos el lladre
utilitzava el mateix sistema per
cometre el robatori. Per accedir
a l’interior de les ediicacions

tallava la tanca perimetral dels
recintes i forçava les portes i
inestres fent palanca. Un cop
a dins, sostreia els objectes de
cert valor que hi trobava. Entre aquests hi havia calderes de
coure, màquines d’ensulfatar,
aixetes, eines agrícoles, bateries de tractors i altres objectes
de metall. El primer robatori
es va cometre l’1 de juny en un
magatzem agrícola de la partida
Roma de Valls, mentre que el
darrer es va perpetrar el 25 de
juny en una masia disseminada
de la capital de l’Alt Camp. Va
ser precisament en aquest últim
robatori que uns testimonis van
veure com una persona marxava apressadament del lloc amb
un vehicle de color gris.

A partir d’aquesta informació
dels veïns, els mossos van poder
identiicar el lladre. També van
saber que es desplaçava a Tarragona per tal de vendre al mercat
d’antiquaris alguns dels objectes que sostreia i d’altres els
oferia a ferrovelleres de la zona.
Una de les víctimes va reconèixer com a seus alguns dels objectes que li havien sostret de la
masia i que es venien al mercat
d’antiquaris de Tarragona. Durant el matí del 20 , els mossos
van localitzar i detenir el presumpte lladre a Valls. L’home va
passar a disposició judicial el dia
21 de juliol al jutjat d’instrucció
en funcions de guàrdia de Valls
i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Diego Cosano, reelegit
primer secretari de la
Joventut Socialista a
Salou
Diego Cosano ha estat reelegit primer secretari de la
Joventut Socialista de Salou.
En l’assemblea extraordinària
celebrada a la seu del PSC José
Contreras, dilluns, el jove salouenc de 22 anys assegurava
afrontar aquest nou mandat
de tres anys amb una renovació de la direcció de l’organització «per seguir defensant els
drets dels i les joves de Salou».
A banda del càrrec de primer
secretari, l’assemblea va escollir la nova comissió executiva
paritària que es completa amb
Estela Baeza, com a secretària
d’organització i inances, Ariadna Celiméndiz, que serà la
nova secretària de Formació,
Aleix Gaya i Gergina Brull,
com a secretaries d’associacionisme i política municipal,
respectivament.

