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Antonio Ruiz, un
altre cop cap de
llista d’Alternativa
Veïnal de Mataró
● Mataró. Antonio Ruiz
tornarà a ser el candidat
de la formació independent Alternativa Veïnal
de Mataró (AVdM). El
partit, que va néixer fa
quatre anys després de
les manifestacions en
contra de les zones blaves al barri de Cerdanyola, es va quedar a un
pas, en les darreres municipals, d’entrar a
l’Ajuntament. De fet,
només li van faltar 30
vots. «L’Alternativa va
sorgir com un toc
d’atenció als partits tradicionals que governaven des de la llunyania i
d’esquena als ciutadans», es diu en un comunicat. La formació
posa l’accent crític en
la manca de participació ciutadana, en el
creixement urbanístic
insostenible i en el deficient funcionament del
consistori. / LL.M.

CiU de Llavaneres
denuncia una
oferta pública de
llocs de treball
El grup de
CiU a Llavaneres ha denunciat que el govern
municipal del PP i el
PSC vol convertir dos
càrrecs de confiança en
funcionaris de carrera.
Per aquest motiu ha tornat a presentar al·legacions al recurs que
l’equip de govern ja va
desestimar inicialment.
L’alcaldable de CiU,
Bernat Graupera, assegura que la convocatòria «s’entendria si
l’oferta d’ocupació fos
d’altres llocs de treball
de nivell inferior que
estan coberts ara de manera interina». / LL.M.

● Llavaneres.
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Inditex dóna un ultimàtum i Montilla
intervé perquè pugui obrir a Palafolls
El grup tèxtil amenaça de marxar a Saragossa si no es resolen els problemes amb els terrenys
TERESA MÁRQUEZ / Palafolls

Inditex s’ha plantat. El grup tèxtil gallec ha
anunciat a l’Ajuntament de Palafolls i a la Generalitat que si no es resolen els problemes per
construir el centre logístic al poble marxarà a
●

L’alcalde de Palafolls, Valentí Agustí (PSC), va
confirmar el mes d’agost
passat que el grup Inditex
–propietari de les marques
Zara, Massimo Dutti, Pull
and Bear i Oysho– volia
construir un gran centre
logístic al polígon industrial de Can Puigvert. La
intenció era reforçar les
instal·lacions que funcionen al Pla d’en Roquet de
Tordera des de final dels
noranta. El projecte preveia un espai construït de
80.000 m² en una parcel·la
d’unes 24 hectàrees i la
creació de 500 llocs de treball. Una inversió que supera els 108 milions d’euros. L’objectiu final era
transformar la zona nord
de la comarca en el primer
sector tèxtil de Catalunya.
Malgrat la bona rebuda
que va tenir la proposta al
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (PTOP), va topar
amb impediments importants al de Medi Ambient.
Inundabilitat
L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) va emetre
un informe desfavorable
perquè part de la zona inclosa dins el projecte –un
20% del total– era inundable. «Segons la normativa
actual, en aquests terrenys
no s’hi pot fer res, malgrat
que des del primer moment s’han buscat alternatives», va explicar ahir
Agustí. Les negociacions
amb Medi Ambient no han

Saragossa, on li faciliten la instal·lació. L’escull principal es troba en l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), que considera que part dels
terrenys de la firma són zona inundable i no
s’hi pot actuar. Ahir hi va haver una reunió in

extremis entre els representants d’Inditex, el
conseller Joaquim Nadal i l’alcalde de Palafolls, i fins i tot el president José Montilla s’ha
interessat per desencallar la situació perquè
creu que es tracta d’un «assumpte d’Estat».

Evitar la
deslocalització
del tèxtil
Que Inditex s’instal·li o
no a Palafolls és, per a l’alcalde, molt més que una
qüestió local i sembla que
a la Generalitat també ho
comparteixen.
«Estem
parlant de perdre l’oportunitat d’oferir mig miler de
llocs de treball en un sector com el tèxtil que passa
per hores baixes», assenyala. A més, si el grup gallec decideix marxar a Saragossa «hi ha el perill que
l’empresa decideixi traslladar-hi també les instal·lacions que té a Tordera». L’alcalde també recorda que la presència del
grup a la zona és molt significativa perquè Inditex
és la principal accionista
de l’empresa d’acabats
tèxtils Fibracolor, en la
qual també participa la
mateixa Generalitat.
Agustí no amaga la por
que es torni a repetir el cas
del Far i Vilamalla, a l’Alt
Empordà. El 2001, Inditex
també va mostrar-se interessada a obrir un centre
logístic en aquesta zona de
la demarcació de Girona,
que havia de crear 500
llocs de treball i donar un
impuls al sector, però finalment va decidir obrir-lo
a Saragossa perquè en matèria
d’infraestructures
augmentava les possibilitats del transport internacional.
●

Imatge de les instal·lacions del centre logístic Inditex. / INDITEX

avançat en aquests mesos
i, segons l’alcalde, els representants del grup van
establir com a data màxima el dia 22 d’aquest mes
per resoldre la situació. Si
no, marxaven a Saragossa
on, segons ells, els facilitaven molt més el trasllat.
«Malgrat que érem conscients que treballàvem
contra corrent es van intensificar els contactes
amb la Generalitat per exhaurir totes les possibilitats», va dir.
Ahir es va convocar una

altra reunió in extremis al
Parlament entre el conseller de PTOP, Joaquim Nadal, els representants d’Inditex i l’alcalde de Palafolls. En la trobada, però,
també hi va assistir el president José Montilla, que
es va comprometre a intentar trobar un acord per
resoldre el conflicte.
Agustí va manifestar que
la presència de Montilla
«ha donat un vot de confiança a l’empresa, que ha
vist que hi havia un interès
nacional per evitar que

marxin». El resultat de la
reunió ha estat una nova
trobada, el proper dia 23,
amb el conseller de Medi
Ambient, Francesc Baltasar. També es crearà una
comissió especial que estudiarà el cas concret d’Inditex i que decidirà com
queda tot abans de Setmana Santa. L’alcalde, que
dimarts es mostrava pessimista pel que fa al resultat
de la reunió, ahir va manifestar que la situació «pot
haver entrat en vies de solució».
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