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Mercè Dalmau promet crear el Viver d'Empreses i 30 nous llocs de feina
Dimecres, 5 de febrer de 2014
En la conferència anual de l'alcaldessa de Cambrils, organitzada pel Col·legi de Periodistes. L'alcaldessa
de Cambrils, Mercè Dalmau, ha anunciat noves però petites mesures per tal de reactivar l'economia del
municipi. Després de dos anys de polítiques de sanejament i austeritat, Dalmau ha subratllat que aquest serà
l'any de l'estabilitat. Una balança que arriba, també, de la concreció de nous projectes com la creació del Viver
d'Empreses, a la Torre del Llimó, o de 30 nous llocs de feina per a joves i aturats de llarga durada. En la
conferència, l'alcaldessa també s'ha referit a l'impuls del muncipi gràcies a la taxa turística o a projectes que
han de ser una realitat, com la nova comissaria de policia. El discurs de l'alcaldessa de Cambrils, Mercè
Dalmau, en l'acte anual que organitza el Col·legi de Periodistes de Catalunya a la demarcació de Tarragona
ha tingut un marcat to continuïsta i de repàs de la política d'austeritat, que ha implicat entre d'altres "mesures
difícils" com l'ERO a una trentena de treballadors públics. Després dels seus dos anteriors discursos en els
dos darrers anys, Dalmau ha assenyalat que aquest serà l'any de "l'estabilitat". Una estabilitat que arriba
pel reajustament de les arques municipals i el resultat de noves mesures, com la taxa turística impulsada per
la Generalitat, que donen oxigen a Cambrils. Sense voler fer grans anuncis, els desitjos de Dalmau per aquest
2014 es concreten de la següent manera. Primerament, l'alcaldessa ha anunciat que s'ha sol·licitat un nou
pla d'ocupació, a aplicar en els primers mesos de l'any, i que ja "ha permès a l'Ajuntament crear 10 llocs de
feina". Unes places a les quals caldrà sumar-ne 30 més, "gràcies a dues accions per inserir en el mercat
laboral a joves i aturats de llarga durada". Entre les novetats, Dalmau també ha aprofitat el seu discurs per
anunciar la creació del Viver d'Empreses. El projecte, assegura, "veurà la llum enguany" i té prevista la seva
ubicació a la Torre del Llimó de la vila. Un espai reivindicat pels veïns de la zona que, després de ser restaurat,
havia quedat sense cap ús. El viver "haurà de convertir-se en el centre de generació de la futura activitat
econòmica del municipi, un trampolí que permeti posar fonament a projectes empresarials sòlids i de futur,
un espai que aglutini diferents serveis administratius i d'assessorament en pro dels emprenedors", ha detallat
l'alcaldessa. El 2014 també ha de ser, segons Dalmau, l'any en què es desencallin "problemàtiques històriques"
en qüestions d'urbanisme, com la "legalització de totes les empreses del polígon Belianes". En una estratègia
lingüística molt ben teixida, Dalmau ha volgut evitar fer promeses a l'aire sobre projectes que depenen de la
inversió de tercers. Així, negant-se a parlar de la demolició del pont de l'N-340 "si no es generen els ingressos
necessaris", però ha resolt que el projecte "els l'anunciaré i el farem". De la mateixa manera, ha recordat que
les obres per la nova estació de tren de Cambrils ha d'enllestir-se el 2015 i la nova comissaria (ajustada al
hall de l'Ajuntament i integrada a l'actual), s'ha de poder concretar aviat. La taxa turística, repartida Sobre
la polèmica entorn a com gestionar la taxa turística i després de les veus contràries a què l'impost sigui controlat
per la Diputació de Tarragona, l'alcaldessa es va mostrar molt clara: "No estem en contra que la diputació se'n
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faci càrrec d'una part; tenim una llarga història de col·laboració amb aquest organisme. El que sí volem és
reservar-nos una part de la taxa per gestionar-la de la manera que nosaltres entenem al municipi". Punt i
final (?) Com que l'any que ve el col·legi de Periodistes no organitzarà aquesta conferència, entenent que
és any d'eleccions municipals, Dalmau s'ha acomiadat dels assistents parlant sobre com voldria ser recordada:
"Com l'alcaldessa que ha aconseguit endreçar econòmicament el municipi". Un final que va sobtar els presents,
d'entrada, perquè encara queda més d'un any per les properes eleccions i perquè Dalmau afronta tot just el
seu tercer any al capdavant del govern municipal. El detall no va passar inadvertit a l'exalcalde Robert
Benaiges, que va entendre-ho com un "comiat" de Dalmau "davant les enquestes internes que circulen i que
no la deixen gaire bé".
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