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PUNT I SEGUIT
Del Pozo es reuneix
amb les entitats de
Sant Narcís al
Centre Cívic

COMERÇ

SALVADOR GARCIA

L'alcalde de Salt, Xavier Corominas, ahir, en un moment de la luda Jc premsa. 1 uto: ANNA CARRERAS.

e TSJCrebuQael Lederc de Salt i McaMe
ja es prepara per rdbre un Eroski més I ;il
Corominas no pensa recórrer al Suprem i el promotor no descarta presentar un nou projecte
PEPA BOUIS

B Salt.— El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ha donat la raó a la Generalitat
i ha rebutjat la implantació d'una gran superfície comercial de la cadena Leclerc a Salt.
«Com és lògic, no estem ni contents ni satisfets, però acceptem
la sentència, tot i que fio la compartim», vai declarar ahir a la tarda
Xavier Corominas, en una roda
de premsa. L'alcalde va aprofitar
per anunciar que el seu criteri,
que en tot cas haurà de ser ratificat pel ple, és no presentar
recurs contra aquesta resolució
davant el Tribunal Suprem. Segons va explicar, Corominas es
va comprometre amb el president
de la Generalitat, durant una recent visita d'aquest a Salt, a acatar
la sentència fos quina fos.
L'alcalde va assegurar, però,
que, donat que el pla urbanístic
del Pla de Salt —on s'havia d'implantar el Leclerc— està aprovat
per la Comissió d'Urbanisme de

Enganxen cartells a
Figueres recriminant a
Pujol el pacte amb el PP
H Figueres.— L'Assemblea Empordanesa per a la Defensa de
la Llengua, la Cultura i la Nació
Catalana ha enganxat cartells a
diferents espais de Figueres amb,
la frase: Pujol tremola, Catalunya
no perdona. Els cartells, que tenen
un fons taronja, són una replica
dels que van fer la JNC de l'Alt
Empordà després que el Partit
Popular va guanyar les eleccions:
Aznar tremola, Catalunya no perdona. Fonts del comitè local de
CDC de Figueres han manifestat
que entre les persones que van
enganxar els cartells hi havia el
regidor de Joventut i Esports, Pitu
Fàbrega, del Fòrum Cívic, i, per
aquest motiu, el partit es planteja
fer una instància de protesta a
l'Ajuntament./J.P.

En la sentència, que es va fer pública ahir,
s'argumenta bàsicament que el promotor del
projecte. Salt Hiper SA, hauria d'haver adaptat
en el seu moment el projecte a les directrius
de la Generalitat, en lloc d'anunciar que estava

Girona, i preveu un ús comercial
per al sector, caldrà desenvolupar-lo i va reclamar la implicació
i el suport de la GeneraUtat en
aquest desenvolupament.
En la resolució s'assegura que
l'actuació de la Generalitat s'ajusta a dret, que s'ha aplicat correctament la llei 3/1987 d'Equipaments Comercials —que, a més,
el TSJC recorda que és constitucional—, i, sobretot, es reitera
que el promotor. Salt Hiper SA,
hauria d'haver adaptat d'entrada
el projecte a les directrius de la
Generalitat —bàsicament pel que
fa a la reducció de la superfície
destinada a la venda alimentària—, en lloc de mostrar-se disposat a fer-ho posteriorment.
Precisament el promotor, Denis

disposat a fer-ho. L'alcalde, Xavier Corominas,
va avançar ahir que l'Ajuntament no presentarà recurs i que en el ple de dilluns vinent
s'aprovarà un pla per a la implantació d'un
hipermercat Eroski, de mil metres quadrats.

Derrien, va qualificar ahir de
«brutal, estranya i totalment inesperada» la resolució i va anunciar
que, després de «tres anys de lluita», cal trobar-hi una solució. Derrien, que encara no havia pogut
parlar-ne amb Corominas, va condicionar qualsevol decisió seva a
un acord previ amb l'Ajuntament
de Salt. «Des del principi ha sigut
una Uuita comú, és un projecte
viable i no es pot abandonar així
com així», va dir el promotor que
no va descartar presentar un nou
projecte totalment ajustat a les
directrius de la Generalitat.
Xavier Corominas va anunciar
ahir, insistint que es tracta d'un
tema absolutament deslligat del
Leclerc, que en el ple de dilluns
vinent s'aprovarà un pla parcial.
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La reunió es va celebrar a porta
tancada amb l'objectiu, segons del
Pozo, d'aconseguir un debat espontani. Del Pozo, que, des de
la seva àrea, és responsable polític
de les TTC, ha advertit que la
iniciativa no pretén ser un òrgan
de gestió descentralitzada, sinó
que el seu objectiu és detectar
situacions compromeses i tractar-les a un primer nivell, tot i
que cada problemàtica que es detecti requerirà d'un programa
d'acció. «Si es fes gestió es descentralitzaria a tots els barris. Les
TTC no signifiquen avantatgés per
a cap barri, ja que són de participació, no de gestió. Es fan per
compensar determinats desequilibris territorials. Per això, hi ha
barris que no pertanyen a cap
taula. Socioculturalment, el veí de
l'Eixample, de Montjuïc o del Carme-Vista Alegre pot participar en
els òrgans centrals de la ciutat
amb més facilitat que la resta»,
ha recalcat el tinent d'alcalde, per
explicar per què hi ha barris que
no estan a cap de les set TTC
creades per a tota la ciutat (vegeu
El Punt, 10.5.96). Tot i que la
reunió d'ahir va ser la primera
de les TTC, des de fa temps que
ha funcionat la comissió de seguiment al Sector Est.
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TE A P E T E C E C E N A R
"SEXO VIBRANTE"?
CENJA

que preveu la implantació d'un
hipermercat de la cadena Eroski,
de mil m^, a la cantonada del
passeig Marquès de Camps amb
el dels Països Catalans.
En un comunicat de premsa,
el Departament de Comerç, Consum i Turisme manifesta la seva
satisfacció per la sentència i reclama que l'Ajuntament de Salt
rectifiqui públicament les acusacions sobre presumptes interessos
particulars en la decisió de la GeneraUtat. «En cap moment hi ha
hagut una utilització arbitrària de
la llei ni s'han estafat els interessos
de ningú, arguments molt^ sovint
utilitzats per qüestionar la recta
actuació de la Generalitat en
aquest tema, per les màximes autoritats de l'Ajuntament de Salt.»

• Girona.— La taula territorial
de coordinació (TTC) —trobades
promogudes per l'Ajuntament de
Girona entre els agents socials
i les administracions que operen
a la zona— de Sant Narcís va
celebrar anit la seva primera reunió al Centre Cívic, en la qual
ja es va fer seguiment dels principals problemes del barri. El primer tinent d'alcalde i responsable
de Participació, Informació i Relacions Ciutadanes, Joan Manuel
del Pozo, va presidir aquesta reunió en qualitat de regidor de Barri
de Sant Narcís. Hi van ser convocats un representant de cada
una de les següents administracions, entitats, institucions o associacions: Mifas, del grup de joves Mosqueig Cul-Actiu, la Parròquia, l'Associació de Veïns, el
Col·lectiu de Dones, l'Agrupament Escolta, el col·lectiu de monitors d'esplai La Patuleia, L'Esplai de la Gent Gran, l'escola
Mare de Déu del Mont, el Col·legi
Cassià Costal, l'Institut d'FP de
Sant Narcís, el col·legi privat les
Dominiques, la Policia Nacional,
la Policia Municipal, l'equip de
Salut, Serveis Socials i el Centre
Cívic de Sant Narcís.
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