Invertiran 34 milions al vernat de Fibraoolor per
compensar. Pimpacte de les obres del grup Zara
L' alcalde presenta als vei'ns el GOnveni,que preveu un local social i itineraris naturals d' esbarJo
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• El velnat de Fibracolor rebra més de 34
milions de pessetes per renovar la xarxa
de sanejament i reformar la pavimentació
deIs carrers del poblat. L' Ajuntament fara
L' Ajuntament ila junta de l'associació de velns de Fibracolor
han negociat durant mesos el
conveni, que va ser acceptat majoritariament per l'assemblea de
diumenge. L'acord preveu diver.sos compromisos del consistori:
aprovar un estudi d'impacte ambiental del pla d'en Roquet per
minimitzar les conseqüencies de
la implantació del gru textil gal1ec Inditex, dissenyar el sistema
d'accessos viaris al polígon industrial per evitar el transit de
vehicles pesats, condicionar itineraris naturals d'esbarjo i l1eure, reformar la xarxa de sanejament, millorar el manteniment
de les zones verdes, reformar
la pavimentació deis carrers, donar un local per a ús social i
instar els promotors que prioritzin les peticions de trebal1 deis
velns' del poblat de Fibracolor.
La renovació de la xarxa de sanejament i la reforma de la pavimentació deis carrers costara
34.4 2. 64 essetes, que assumira l'Ajuntament .. Amb aixo,
cada veí s'estalviara unes 200.000
pessetes que haurien de' pagar
si el projecte s'executés amb contribucions especials. L'a1calde,
Joan Carles'Garcia, va presentar
diumenge l'esborrany del conveni, que haura de ser ratificat
properament pel pie.
Temor per les inundacions
Alguns velns estan preocupats
perque creuen que la implantació d'Inditex afectara la riera

les inversions per compensar les molesties
que pugui suposar la posada en marxa del
gran complex logístic del grup textil Inditex,
propietari de ·la marca Zara. El conveni
preveu donar un local social al velnat i con-

d'en Roquet i fara que el poblat
s'inundi quan plogui molt. L'alcalde, pero, va explicar que els
promotors hauran.d'executar la
canalització i refor~ de la riera,
amb la qual cosa s'evitara qualsevol problema.
Últimament
s'han dete~tat problemes amb
la canalitzacióde les aigües perque les obres han afectat un tram

dicionar itineraris d' esbarjoi l1eure a l' entorn
de l'operació urbanística d'Inditex. L'a1calde, Joan Carles Garcia (CiD), va presentar
diumenge l' esborrany del conveni, que haura
de ser ratificat pel pie de I'Ajuntament.

de la riera. Garcia .es va comprometre a solucionar aquests
problemes de forma immediata.
El president de l'associació de
velns, Joan Manils, creu que el
conveni de compensacions és
molt bo per al poblat de Fibra. color. Les obres de constrilcció
del gran complex logístic i de
distribució d'Inditex -propieta-

ri de les marques Zara i Massimo
Dutti- van a un ritme frenetic.
J a s'han comen~at a aixecar les
primeres naus. El conveni de
compensacions entre l'Ajuntament i Inditex encara no esta
tancaL Inditex ha de compensar
la població perque va adquirir
uns terrenys agrícoles que s'utilitzaran per a fins industrials.

