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Pirelli descarta ínstaldar-sealPiular i
opta per la zona de Masia d'en Notari
L'Ajuntament inclou aquest sector com a industrial en la revisió del Pla General

GUILLEM MERCADER

~

. Pirelli Cables i
Sistemes es
t r a s ll a d a r á

• • • amb tota pro-
babilitat a la
nova zona in-

dustrial que es creara ál sec-
tor Masia d'en Notari, entre
Masia d'en Frederic, Venca i
l'Escorxador. El pie de l'Ajun-
tament vilanovi va aprovar di-
lIuns incloure en la revisió del
Pla General d'Ordenació Ur-
bana la qualificació de sol ur-
banitzable industrial per a
aquesta zona de la ciutat i
mantenir com a no urbanitza-
ble de valor agrícola el sector
del Piular, el primer pel qual
s'havia interessat Pirelli i que
finalment ha estat descartat.

, El trasllat de Pirelli a Masia
d'en Notari, unazona situada
al costat d'altres implantaci-
ons industrials (Venca, Masia
d'en Frederic i Masia d'en Bar-
reres) suposara la concentra-
ció d'una bona part de la in-
dústria vilanovina en I'eix al
voltant de la C-244, un aspec-
te que havia reclamat el Grup
Municipal de CiU. La nova
zona industrial tindra més de
30 hectarees, de les quals
menys de 1O serien utilitzades
per Pirelli. La resta servirien
per a noves implantacions. El
sector s'estendra a banda i
banda de la C-244 i Pirelli es
traslladaria a la plana situada
entre I'antic abocador d'es-
combraries i Masia d'en Fre-
deric, segons han apuntat
fonts municipals.

Tot i que des de Pirelli es
manté silenci, totsembla apun-
tar que la compra deis ter-
renys del Piular no ha estat
possible a causa de les eleva-
des pretensions econórnlques
deis seus propietaris. Ara la
zona del Piular continuara es-o
sent agrícola. Una aHegació
de la Unió de Pagesos ja es
manifestava favorable a man-
tenir-ne aquest ús.

Masia d'en Notari, a més
de facilitar el trasllat de Pirell~
haura de servir per promoure
la creació de petites i mitjanes
empreses, segons I'equip de
govern municipal. El Consis-
tori creu que Pirelli és una de
les claus per encarar el fu-
tur amb confianc;a.

Vista parcial de la factoria Cavimar, de Pirelli. La conversió de la zona en residencial poi ser qüestió de pocs anys

El conveni de Pirelli-Mar es
pot signar abans de novembre

G.M.

El regidor d'Urbanisme de
l'Ajuntament, Jordi Valls, ha
assegurat que I'equip de go-
vern intentara signar amb Pi-
relli Cables i Sistemes un con-
veni urbanístic sobre la con-
versió en zona residencial de
la factoria Cavimar abans del
mes de novembre, amb l'ob-
jectiu de tramitar-lo conjunta-
ment amb la revisió del Pla
General. Aíxó suposaria fer
una modificació puntual del
Pla i incloure-Iaja en I'aprova-
ció definitiva que haura de fer
la Comissió d'Urbanisme de
la Generalitat.

El canvi d'emplac;ament de
la zona industrial del Piular a
Masia d'en Notari ha provocat

alquns. dubtes sobre la legali-
tat de I'aprovació. Per als ser-
veis jurídics municipals, aques-
ta modificació no su posa un
canvi de I'estructura general
i orgánica del territori en tal
grau que pugui considerar-se
un nou planejament. Per aixó,
no es considera una modifica-
ció substancial del planejament

EIPP ha denunciat
que s'hagieliminat
l'alcadamáxima al

PERI Pirelli

general i, per tant, no ha de ser
sotmés novament a informació
pública. ••

El Grup Municipal Popular
va manifestar el seu desacord
amb la desaparició de l'alcada
reguladora máxima al PERI Pi-
relli-Mar. Va recordar que el
manteniment deis pararnetres
edificatoris del PERI va ser un
compromís municipal I'any
1989, quan es va produir el
conflicte que va acabar amb la
retirada del PERI. _El regidor
Jordi Valls ha recordat que els
criteris edificatoris del PERI
Pirelli s'han de negociarquan
es faci el conveni i explicar-
los amb transparencia, i que
el Pla manté el mateix quofici-
ent d'edlficabilitat anterior.

.RUTH

Hi ha hagut canvi. La
noticia que Pirelli i els
propietaris del Piular ne-
gociaven la venda deis
terrenys per instal-lar-hi
la factoria ha quedat en
no-res. En fonts munici-
pals s'apuntaque els pro-
pietaris demanaven una
quantitat exagerada,
cosa que: va.ter trencar
les negociacions. Sorto-
sament, hi havia alterna-
tives i probablement més
beneficioses per a la ciu-
tat, perqué converteixen
la C-244 en un eix molt
potent de concentració
industrial. Sortosament,
la ciutat en surt guanyant
i ningú n'abusará.

Gulllem Mercader
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