Centre Recreatiu i Turístic- (CRT) -de Vila-seca i de Salou: el Pla Director
Urbanístic (PDU) esdevé un pas important per a les comarques del Camp
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Els alcaldes, alcaldesses, presidents i presidentes comarcals sotasignats valorem positivament
l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit del CRT de Vila-seca i de Salou
feta el dijous 30 de juny. És el tret de sortida d’un gran projecte necessari per a les nostres
comarques, pel que suposa de diversificació de l’oferta turística, de dinamització de la nostra
economia i, molt principalment, de creació de milers de llocs de treball.
Darrere d’aquesta proposta hi ha molt d’esforç, temps i treball de molta gent. Per això fem una
valoració positiva del punt a què s’ha arribat: tot va bé si acaba bé. I hem de seguir treballant,
ja que encara queda molt camí per córrer.
El camí és aquest: diàleg i acords per assolir reptes importants per a les nostres comarques,
que solucionin problemes de les persones.
Creiem en la nostra regió i en la nostra gent. Per això estem segurs que tenim també
possibilitats de plantejar-nos noves fites, que podem assolir amb la col·laboració de les forces
econòmiques i socials, les administracions i la ciutadania en general. Fem des d’aquí una crida
a aquest treball en comú, en un moment tan difícil pel context internacional que estem vivint.
Tampoc no volem oblidar la repercussió econòmica que suposarà el fons social derivat
d’aquesta inversió, tal com consta a les bases publicades el 10 de setembre de 2015. Una part
del projecte està destinada a la cobertura de necessitats socials. Les persones especialment
vulnerables, que són les més afectades per la crisi, també han de rebre una millora substancial,
a través de les entitats que les atenen. En aquest sentit, ens comprometem a fer propostes
que beneficiïn tantes persones i famílies com sigui possible.
Així mateix, el respecte pel medi ambient i les millores tècniques en la construcció del
complex, relatives a l’estalvi i l’eficiència i a l’ús d’energies renovables, han de ser una altra de
les condicions que volem que es tinguin en compte
Com a alcaldes, alcaldesses, presidents i presidentes, ens comprometem a exercir totes les
possibilitats que tenim de desenvolupament sostenible a les nostres comarques per assolir una
vida més digna per a tothom.
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