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Ciutat residencial, fòrum judicial,
carreteres i l'hospital del Vendrell,
les esmenes del PSC als
pressupostos d'Aragonès
La diputada Rosa Maria Ibarra demana al Govern que s'aclareixi internament
sobre quin ha de ser el futur del projecte de Hard Rock

Rubén Viñuales, Rosa Maria Ibarra i Dolors Carreras, a la seu del PSC de Tarragona | Josep M. Llauradó

Esmenes per un valor aproximat de 2,5 milions d'euros són les que presentarà el PSC al
Parlament de Catalunya en el marc del debat pressupostari. Són esmenes centrades en les
inversions que han trobat a faltar: la Ciutat de Repòs i de Vacances, el Fòrum Judicial de
Tarragona, l'ampliació de l'Hospital del Vendrell o la millora de carreteres com la C-14 (entre
Alcover i Montblanc) o la TV-3141 (entre Reus i Cambrils).
La diputada Rosa Maria Ibarra ha lamentat que són "uns pressupostos amb un punt
d'improvisació" a causa del revés de no poder pactar-los amb la CUP. "Van sortir com sempre fan
els Comuns a falcar aquest govern que està dividit", ha afegit Ibarra, que creu que són "uns mals
pressupostos" també per al Camp de Tarragona.
En aquest sentit, han apuntat tres qüestions que consideren preocupants: la posició respecte al
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projecte de Hard Rock, les incineradores i els "grans projectes oblidats". Sobre l'ampliació del
Complex Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca, Ibarra ha remarcat que "el Govern no té dret
a jugar amb un projecte que representa un pas endavant i que ajuda a la reversió de l'atur".
Per això demanen a l'executiu de Pere Aragonès que "s'aclareixi" ja que en una votació recent els
dos socis van votar diferent. "Ens preocupa molt que pugui perillar", ha dit Ibarra.
Pel que fa a les incineradores, la diputada en la mateixa roda de premsa ha lamentat que la
moratòria de les incineradores es faci amb la llei d'acompanyament dels pressupostos. "Si no
tenim plantes de residu zero, no podem pretendre instal·lar noves incineradores", ha assenyalat.
"Hi ha qui vol assemblar-se a la Dinamarca del sud quan Dinamarca té un model de tractament
de residus totalment oposat al de Catalunya, amb 25 incineradores i 4 abocadors". Per la seva
banda, el també diputat Rubén Viñuales ha demanat on portarà els residus el Govern quan en la
propera dècada s'incompleixi la normativa europea pel que fa als abocaments. "O ho llencem a
l'espai o exactament què farem?", s'ha preguntat.
"Greuge comparatiu" amb el Baix Penedès
Qui s'ha mostrat més contundent respecte als pressupostos ha estat la diputada Dolors
Carreras, que considera que el Baix Penedès és "víctima" del "creixement desmesurat" de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. Un dels dèficits dels darrers anys és a l'Hospital del Vendrell, que
tot i tenir projecte d'ampliació encara no s'ha fet efectiu per manca de fons. "Quan es va fer ja era
petit i no hi ha cap UCI", lamenta Carreras, que demana a la Generalitat també ampliar les
Urgències del CAP de l'Arboç a les 24 hores, per tal de donar servei als municipis de l'interior de
la comarca.
"No només hem de pensar en la gent de la comarca, al cap de setmana dupliquem la població",
ha explicat la diputada, que ha aprofitat per reclamar "plans d'ocupació" a "la comarca amb més
atur de Catalunya", així com més dotació de Mossos d'Esquadra. Per tot plegat, Carreras ha
afirmat que els pressupostos són "insolidaris" amb el Baix Penedès. "Acostumem molt a parlar de
la Vegueria del Penedès, però el Baix Penedès ha sortit pitjor en comparació amb les altres dues
comarques, que en els dos casos sí que tenen ampliació dels seus hospitals".
"No entenem per què ens fan veto al PSC"
Una de les qüestions en què han insistit més Viñuales i Ibarra en la roda de premsa és en el que
consideren "veto" del Govern de Pere Aragonès al "partit amb més representació" a la cambra
catalana. "Hem fet un oferiment clar i sincer per fer uns pressupostos bons per Catalunya", ha dit
Viñuales, qui també ha criticat que l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, "es posi de perfil en molts
temes", també amb el projecte de Hard Rock. "No sabem quina és la seva opinió", ha dit, sobre
una inversió que creu que també afectaria a Tarragona, no tan sols a Salou i a Vila-seca.
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