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El nou projecte pel BCN World
genera consens
La CUP i Catalunya Sí que es Pot presentaran al·legacions al PDU "per millorarlo" | Sergi Saladié (CUP) condiciona el fet de "respectar" el projecte si se
segueixen dues línies vermelles

La reunió de seguiment del nou PDU del CRT que s'ha celebrat a Tarragona | Jonathan Oca

La reunió de seguiment del Pla Director Urbanístic del projecte del CRT -conegut abans com el
BCN World
(http://www.naciodigital.cat/noticia/111491/obres/projecte/substituira/bcn/world/comencaran/estiu/
2017) - ha deixat bon regust a tots els assistents, fins i tot als grups parlamentaris que d'ençà que
el projecte es va engendrar hi estaven en contra.
La diputada per Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau, ha destacat que el nou pla director "a
nivell urbanístic és impecable" però que es podria millorar amb les al·legacions que presentarà el
seu grup parlamentari. Per altra banda, ha estat clara dient que "el model està millor però no ens
agrada que això sigui un paradís fiscal pels casinos", ja que "tenim la mateixa llei del 2014, que té
una rebaixa fiscal del 55% al 10% per al joc".
La diputada està convençuda que abans de tirar endavant el projecte calen uns estudis exhaustius
de l'impacte que tindrà aquests pel sector hoteler i comercial del seu entorn. Per últim, Grau està
preocupada pel tema de la mobilitat. Un alt augment de cotxes a les carreteres "empitjoraria
encara més la qualitat de l'aire que tenim Tarragona" i aposta per l'electrificació del transport, el
"tramcamp" -tramvia- .
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Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí que es Pot Foto: Jonathan Oca

Per la seva banda, Sergi Saladié, de la CUP, ha expressat que "avui hem constatat el fracàs i la
mort definitiva del que mai va existir, el BCN World". Un projecte que "es va vendre a l'opinió
pública com una gran oportunitat i s'ha constat que han fracassat els discursos grandiloqüents i
triomfalistes amb la presentació d'aquest PDU". El cupaire ha remarcat que la seva formació política
rebutja el joc però ha afirmat que el nou model "en volums i mides s'ajusta alguna cosa més al
que nosaltres acceptaríem". Saladié té clar que "hi ha unes línies vermelles" que s'han de
respectar, com són que el Govern no executi l'opció de compra dels terrenys, perquè si
l'adjudicatari només en necessités una part, "la resta ens ho hauríem de menjar amb patates" i
evitar que pogués arribar al territori qualsevol empresa vinculada a la màfia, "com diuen diferents
informes sobre Melco". Si es compleixen, "el projecte no serà mai de consens però ho podríem
arribar a respectar".
El diputat ha etzibat al govern i als promotors que "a veure què pensen fer amb els milers de
currículums que han rebut" de persones il·lusionades amb uns llocs de feina que "avui en dia no
hi seran".
Saladié ha conclòs dient que es podrien haver estalviat tot aquest "esperpent" si finalment el
projecte acaba amb el trasllat del grup Peralada, que té un casino a la ciutat de Tarragona, en
aquest espai, ja que "amb una modificació puntual de pla urbanístic vigent ja estaria executat".
El Govern
Òscar Peris, delegat del Govern a Tarragona, ha comentat que la reunió de seguiment ha anat bé i
que "ara per ara tothom es manté en el seu relat però hi ha una certa sintonia general, ja que el
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nou model encaixa molt més amb les possibilitats del territori".
Per la seva banda, Damià Calvet, director de l'Incasòl, ha afirmat que una de les preocupacions
dels agents socioeconòmics del territori és el cost públic del projecte i ha tranquil·litzat a la
parròquia dient "en cap cas es destinaran diners públics en aquest projecte i estem treballant per
permetre que aquest projecte sigui possible així".
Calvet ha comentat que "s'obre un període de 45 dies d'informació pública, que permet la
participació ciutadana, i que es tancarà el pròxim 27 de setembre -l'agost és inhàbil en matèria
d'urbanisme-", on es poden presentar al·legacions. Saladié i Grau ja han comentat que en
presentaran. També ha recordat que durant mes de juliol "farem entrega de la disponibilitat del sòl
als operadors i ells hauran de fer efectiva la fiança de 2,5 milions d'euros", "aquesta cerimònia de
compromís" serà un pas molt important pel projecte.
La reunió s'ha celebrat a la delegació del Govern al territori i ha comptat amb la presència de 32
representants socials, econòmics i polítics.
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