El grup textil Inditex pagara part de les
obres de millora del velnat de Fibracolor
CiU i el regidor Barrera pacten un nou conveni que preveu més diners per millorar el poblat
FRANCESCS~GO
• CiD i I'AIT, els dos socis del govern de
Tordera, han arribat a pactar un conveni
per fer inversions al vemat de Fibracolor~
El primer conveni va quedar aturat fa dos
L'assemblea de vems del poblat de Fibracolor va acceptar
dissabte per una majoria acla-·
paradora el conveni d'inversions
amb l'Ajuntament. La primera
diferencia és el cost de la inversió, que passa de 34 milions
a un maxim de 57. Tal com exigia
el soci de govem de CiD, el re-o
gidor Lluís Barrera (AIT), l'acord preveu contribucions especials. Dissabte, pero, l'alcalde,
Joan CarIes Garcia (CiD), va
comunicar que la part que correspon pagar als vems l'assumira el grup Inditex. Garcia va
admetre que va ser un error presentar el primer conveni sense
saber si comptava amb el suport
del seu soci de govem. Després
d'aquesta autocrítica, l'alcalde
va afirmar que el nou acord és
millor que el priIÍ1er, ates que
preveu la participació d'Inditéx.
«Quan s'ha soHicitat la meva
presencia, sempre he anat al vetnat de Fibracolor, en els moments bons i en els dolents; reconee que vaig cometre un error,

mesos perque l'independent Lluís Barrera
es va declarar obertament contrari a l'acord.
A diferencia del primer, el nou conveni preveu contribucions especials per als vetns.
Tot i aixo, aquestes contribucions les pagara

pero no he amagat el cap sota
rala i ara porto un conveni millorat per satisfer unes neceSsitats historiques del vetnat», va
dir. A l'assemblea també hi van

el grup textil Inditex. També s'incrementa
la inversió, que passa de 34 a un maxim
de 57 milions. El grup del PSC no hi donara
suport i afirma que l'alcalde, Joan Caries
Garcia, «és víctima de la seva inexperiencia».

assistir Lluís Barrera i tres regidors del grup del PSC, Conxita
Rodríguez, Josep Romaguera i
Critóbal Feinández. La trobada
va ser en alguns moments tensa.

La propina, segons elPSC
F.S
.
• El grup del PSC votara contra
el convenio Només modificara
aquesta posició si abans del pIe
es presenta el conveni urbanístic
entre l'Ajuntament i Inditex, pel
qual el grup textil haura de compensar el poble per haver construtt en sol agrícola. La regidora
socialista Conxita Rodríguez va
dir davant l'assemblea que les
modificacions que s'han introduit en el nou conveni demostren
que el primer acord no estava
ben feto El PSC lamenta que
enéara no existeixi cap projecte
per saber quines obres es faran
al vemat. «Ara com ara, sense
el conveni urbanístic, ens trobem
que Inditex'esta fent una inversió

de 10.000 milions i només ens
dóna una propina d'uns 14 milions, que és la part de les contribucions especials deIs vems»,
va dir Rodríguez. La regidora
del PSC va emetre un dur atac
contra Joan CarIes Garcia, de
qui va retreure la poca capacitat
negociadora. «ELmillor negociador és el senyor Fabregas [director financer de l'empresa Fibracolor], que s'ha aprofitat de
la inexperiencia de l'alcalde», va
afirmar. El regidor del PSC Cristóbal remmdeiTJoan-Uirtes
Garcia es van acusar mútuament
de «mentiders~~.En un clima molt
enrarit, Femández va dir que no
es creu «ni una sola paraulID~
de les promeses de l'alcalde.

Membres de la junta de l' associació es van mostrar satisfets
perque fmalment es podra aprovar el conveni, ates que Barrera
garantira la majoria absoluta.
Pero no es van amagar de mostrar la seva «decepció» després
de l'últim pIe.
Persones no grates
El debat polític va accentuar
els moments més crispats, fins
al punt que un veí va proposar
declarar persones no grates els
regidors del PSC Cristóbal Fernández i Carme Femández, tots
dos vems del poblat. Altres es
van mostrat crítics amb l'alcalde
i van lamentar que presentés el
primer conveni sense saber si
tindria la majoria necessana per ,
tirar-lo endavant. El conveni ser- ooo~!
veix per compensar el vemat per
les molestles que pugw
nar la implantació d'Inditex. Es
preveu millorar els carrers, renovar la xarxa de sanejament i
dotar el poblat d'un local social,
entre altres.
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