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COSTA DAURADA

Ibercaja donarà
suport inancer als
cooperativistes de
Cambrils
La Cooperativa Agrícola de
Cambrils i Ibercaja han signat un acord de col·laboració
que donarà suport inancer i
condicions preferencials tant
als cooperativistes com a la
mateixa entitat després de la
liquidació de la seva secció de
crèdit, segons han anunciat
el director territorial de l’arc
mediterrani d’Ibercaja, Jaume Rebull, i el president de la
Cooperativa Agrícola, Jaume
Baiges. L’acord es va signar
dimarts passat a Cambrils. Per
a Ibercaja l’objectiu és convertir-se en el «pol inancer» de
la Cooperativa de Cambrils,
segons va explicar Rebull. Jaume Baiges, de la seva banda,
es va mostrar satisfet per haver trobat una entitat que faci
«costat» a la Cooperativa de
Cambrils.

Cinc detinguts a Cunit
i Calafell en una
operació contra el
tràic de drogues
Un operatiu conjunt de la Policia Local de Cunit i la Policia
Nacional va acabar dimecres
amb cinc detinguts després
de fer entrades simultànies
en dos domicilis de Calafell i
Cunit i en la seu d’una associació cannàbica d’aquest últim
municipi del Baix Penedès
Durant els registres, els agents
policials van intervenir 257
plantes de marihuana, aproximadament 18 quilos d’aquesta
mateixa substància preparada
per al consum, gairebé 3.000
euros en metàl·lic i material
per fer una nova plantació.
Al mateix temps, la policia va
constatar que s’havia manipulat la xarxa elèctrica per mantenir la plantació. Els detinguts
són quatre homes i una dona,
veïns de Vilanova i la Geltrú i
Cunit.

Hard Rock-Melco i Peralada-Genting
competeixen per fer-se amb BCN World
El nou projecte destina només 30.000 m2 al joc, la meitat del previst abans, i només podrà obrir dos casinos com a màxim
ACN
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El futur complex turístic que s’ha
projectat als terrenys del Centre
Recreatiu i Turístic Portaventura tindrà un o dos casinos com
a màxim, i no tres com s’havia
previst inicialment Començarà
a construir-se el pròxim estiu i
només un grup inversor –Melco associat a Hard Rock o bé la
societat formada entre el Grup
Peralada i l’operador malaisi
Genting– serà l’encarregat de
construir-lo i explotar-lo. La
Comissió d’Urbanisme de Tarragona aprovava ahir el nou Pla
Director Urbanístic (PDU) amb
alguns canvis introduïts per, teòricament, «suavitzar» el projecte
i fer-lo més còmode per a ERC.
El nou pla urbanístic ha reduït
a la meitat els metres quadrats
destinats als casinos. Així, dels
60.000 m2 de superfície planejats després de la sortida del
promotor Veremonte (que en
preveia 210.000 m2), s’ha passat
als 30.000 m2 pel joc i les apostes. Un 57% de les 101,7 hectàrees destinades al complex –entre
PortAventura i la carretera C31b– tindran un ús hoteler, el 7%
comercial, el 16% per oci i el 4%
restant, per casinos. La nova proposta redueix en un 25% l’alçada
dels ediicis que s’hi construiran.
Si en l’anterior pla podien arribar
als 90 metres, ara es preveu una
alçada màxima de 75 metres,
és a dir, per sota de l’atracció
Shambhala. El nou PDU aprovat
ahir recull també la segregació
del trànsit local de l’especialitzat als accessos i l’autovia C31 es
transformarà en via urbana per
millorar la connexió del ressort
amb Salou. Tanmateix, un 1% de
la inversió es destinarà a la lluita
contra les ludopaties.
«Enterrem BCN World, la nova
proposta pivota sobre el turisme

Oriol Junqueras davant dels alcaldes de Salou i Vila-seca després de la reunió del Consorci.

de convencions, de compres,
d’oci i esdeveniments, segons un
format de ressort hoteler, on el
joc és residual», avançava ahir el
matí el conseller d’Economia de
la Generalitat, Oriol Junqueras
qui, com a titular de la conselleria d’Economia és president del
CRT PortAventura.
El projecte suposarà una inversió de 2.500 milions d’euros,
segons Junqueras, qui recordava
que serà més de la meitat de la
inversió estrangera que va tenir
Catalunya l’any passat (5.500 milions d’euros). Es crearan 10.000
llocs de treball directe quan entri
en funcionament i la Generalitat
controlarà, al cent per cent, el
projecte ins al seu desenvolupament.
Durant el pròxim mes de juliol
les diferents empreses prequaliicades obtindran formalment el
dret d’accés als terrenys on es podran desenvolupar els complexos, a través del pagament d’una

iança de 2,5 milions d’euros i
com a mostra del seu compromís
amb el projecte. Tenir accés al sòl
és un dels requeriments per poder presentar-se a la segona fase
del concurs de casinos.
La Generalitat de Catalunya,
a través de l’Incasòl, garantirà
al guanyador o guanyadors la
compra dels terrenys, amb les
mateixes condicions de l’opció
de compra que actualment té la
Generalitat sobre els terrenys de
La Caixa i que ambdues parts
han decidit prorrogar ins al
setembre del 2017. Les obres
començaran abans de l’estiu de
l’any que ve.
Només un grup inversor
Segons apuntava ahir el mateix
Oriol Junqueras, inalment els
operadors Hard Rock i Melco
s’associaran per presentar una
única proposta a la segona fase
del concurs. Això vol dir que si
és aquest grup el que guanya,

l’altre operador candidat, Grup
Peralada associat amb Genting
quedarà fora del projecte, i a la
inversa. Melco i Genting són
competidors directes arreu del
món i, per tant, els seus projectes són excloents l’un de l’altre.
La possibilitat que Melco, Hard
Rock i Grup Peralada-Genting
es presentin per separat a la segona fase del concurs està descartada. «L’aprovació del Pla
Director Urbanístic s’ha dilatat
en el temps, però ara gaudeixen
de tot el consens. Avui comença
la segona fase d’un projecte que
va començar amb la llei 2/1998
(que va donar peu a PortAventura) i que canviarà radicalment
les coses», es felicitava ahir l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet.
«S’ha perdut molt de temps i ara
demanem celeritat. El projecte
ens produeix satisfacció i il·lusió
al territori», subratllava, per la
seva banda, l’alcalde de Salou,
Pere Granados. Per la seva ban-

da, l’alcalde de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros celebrava ahir
l’impuls del projecte i exigia que
els terminis anunciats es compleixin. Ballesteros manifestava
que el seu redimensionament és
fruit de la relexió i del treball i
explica que l’únic que s’ha reduït
és l’espai destinat al joc.
No passarà pel Parlament
El diputat del PPC Alejandro Fernández celebrava ahir que ERC
hagi «donat la raó» als populars
i hagi avalat inalment el Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca
i Salou, però va donar a l’anunci
una «credibilitat relativa per la
dependència que el Govern té
respecte a la CUP, especialment
de cara a la qüestió de coniança
que plantejarà Carles Puigdemont el pròxim mes de setembre». Oriol Junqueras avançava
ahir que no el projecte no serà
retirat. De fet, recordava que el
Pla Director Urbanístic no ha de
superar el tràmit parlamentari.
En qualsevol cas, el diputat de
la CUP Sergie Saladié reclamava ja ahir al Govern que aparqui
el projecte ins que es completi
el full de ruta sobiranista. «A
la CUP se’ns exigeix que abandonem els postulats ideològics
perquè, primer, hem de fer la independència. A JxSí se li hauria
d’exigir el mateix», demanava.
«És un element més que haurem
de tenir en compte a l’hora de valorar el possible suport a la qüestió de coniança», afegia Saladié.
L’Assemblea Aturem BCN
World considera insuicient la
remodelació del Pla Director
Urbanístic. D’altra banda, ha
anunciat que estudiarà iniciar
la via judicial contra el PDU per
incompliments amb el dret a la
reversió de les inques expropiades el 1989.

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

FELICITACIONS

Detenen quatre joves
per ser els autors de
diversos robatoris
L’alerta facilitada per una veïna de la població va permetre
a la Policia Local de Torredembarra la detenció de quatre joves com a presumptes autors
d’un important nombre de
delictes per robatori amb força
en grau de temptativa el passat
dia 29. Els detinguts són JC.P.E
de 46 anys i veí del Vendrell,
I.V.C., de 25 anys, R.G.F., de 30
anys i veí de Tarragona, i RG.
E.B., també de 30 anys i veí de
Salou.

Felicidades María esperamos
que tus 11 años sean increíbles. Te queremos.

¡¡¡Felicidades Dario en tu 8º
cumpleaños!!!

Angelillo, els teus companys de
Mediterrània et trobarem molt
a faltar. Gràcies per aquests 20
anys com a voluntari i per tot el
que has fet pel medi ambient i
per Tarragona. Vine’ns a visitar de tant en tant! T’estimem!

Felicidades David. Hoy cumples 4 añitos. Toda la familia te
deseamos un feliz día en especial tus abuelos Rafa y Paqui.

Aquesta guaperas avui fa anys
que va sortir del túnel, per
molts anys et desitja tota la família. Que passis un bon dia i
un petó molt gran.

