SÍ CRÍTIC AL PROJECTE DE MERCADONA
ADA espera que es solucionin algunes qüestions
Alternativa d'Abrera ha donat suport, inicialment, al
projecte d'implantació del centre logístic de Mercadona a
Abrera. L'arribada de Mercadona diversificarà la nostra
economia disminuint la nostra dependència actual de
l'automoció alhora que implicarà la creació d'uns 700 llocs
de treball directes i d'una xifra significativa de llocs de
treball indirectes en empreses relacionades que s'implantin
en els polígons.
Però algunes qüestions no ens queden clares,
com ara la gestió dels desplaçaments que es generaran
diàriament: 1600 camions més autocars d'empresa i
vehicles privats (En total uns 4.800 desplaçaments)
circularan per l'avinguda de Ca n'Amat i per altres carrers
del polígon Barcelonès i encara no s'ha concretat com es
minimitzarà l'impacte de tal volum de circulació sobre el
barri de Ca n'Amat.
D'altra banda, en relació als llocs de treball que
es generaran inicialment, possiblement la meitat d'ells
no seran pels veïns i veïnes d'Abrera (Segons informes
de l'Ajuntament) sinó per a treballadors del centre que
Mercadona té actualment en Sant Sadurní d'Anoia. Per a
evitar aquesta situació, ERC va presentar en l'últim Ple
Ordinari una moció per a forçar que un nombre important
d'aquestes contractacions anessin per a veïns i veïnes
d'Abrera. L'Equip de Govern del PSC va votar en contra.
A més, en la zona on es situarà Mercadona
existeixen certs elements del nostre patrimoni que ni
l'Equip de Govern ni l'empresa encarregada d'elaborar
l'estudi d'impacte ambiental havien contemplat com són
el Torrent, la Font i el Pont de les “Salamandres”. ADA ho
va haver de recordar en el Ple per tal que es recollís al
projecte.
Finalment, cal destacar que ADA va sol·licitar la
creació d'una comissió de seguiment del projecte, a
petició dels veïns de Ca n'Amat, però l'Equip de Govern
es va negar a constituir-la. Els esforços del nostre grup
per treure endavant la idea van ser infructuosos quedant de
nou en evidència la nul·la voluntat del PSC d'Abrera
d'informar i fer participar a la ciutadania.

