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Ajornen la compravenda 
dels terrenys de Hard Rock

que figurava a les escriptures i al 
contracte inicial avançat per l’ARA: 
l’operació es farà amb un únic paga-
ment automàtic, de manera que la 
Generalitat pagarà a CaixaBank 
pels terrenys i recuperarà l’import 
amb la venda en el mateix moment 
a Hard Rock. El contracte inicial 
plantejava que mentre l’Incasòl fa-
ria un únic pagament de 120 milions 
a Criteria per mitjà de xec i fent ús 
de fons propis, Hard Rock abonaria 
l’import a la Generalitat en tres ter-
minis fins a mitjans del 2022.  

Aquest no és l’únic canvi que hi 
haurà en l’operació un cop es forma-
litzi d’aquí un any. Una nova condició 
serà que Hard Rock assumirà una pò-
lissa d’assegurances per cobrir els so-
brecostos que pot suposar una victò-
ria davant dels tribunals dels antics 
propietaris d’algunes finques que de-
manen una retaxació. En cas de sen-
tència favorable, va admetre el conse-
ller, hi hauria una quantitat que 
s’hauria de pagar als propietaris ex-
propiats fa anys, un import que no as-
sumirien ni CaixaBank ni el Govern 
sinó els encara futurs propietaris dels 
terrenys a través d’aquesta pòlissa.  

Calvet va explicar que es tracta de 
“dos temes molt importants” refe-
rents a l’operació que ja compten 
amb el sí de Hard Rock i per això, va 
insistir, la viabilitat del projecte no 
perilla. “Fa temps que el projecte no 
té marxa enrere”, va dir sobre la 
possibilitat que els resultats de les 

futures eleccions catalanes facin 
variar els plans sobre el projecte 
tarragoní. “Es tracta d’una inver-
sió turística important al Camp 
de Tarragona que portarà pros-
peritat i ocupació”, va dir.  

El complex de Hard Rock acu-
mula una sèrie de pròrrogues des 
que la Generalitat va anunciar 
que compraria els terrenys a Cai-
xaBank per vendre’ls a l’empresa 
nord-americana. Si les obres co-
mencen el 2022 hauran passat 
deu anys des que es va començar 
a dibuixar el projecte en aquests 
terrenys.e

Els terrenys adjudicats a l’empresa Hard Rock, al 
costat de Port Aventura. TJERK VAN DER MEULEN

L’operació amb CaixaBank, de 120 
milions, tindrà un sol pagament automàtic

TERRITORI

El projecte de Hard Rock al Camp de 
Tarragona s’ajorna més d’un any, com 
a mínim. La Generalitat va anunciar 
que la compravenda dels terrenys on 
s’ha d’ubicar el complex d’hotels, ca-
sino i oci ha quedat posposada fins 
que es refaci el pla director urbanístic 
(PDU), que va tombar el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya. Així, 
l’operació per la qual el Govern havia 
de pagar a CaixaBank 120 milions 
d’euros pels terrenys que posterior-
ment comprava Hard Rock queda 
pendent de l’aprovació del nou PDU, 
que no arribarà abans de finals del 
2021, segons el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Damià Calvet. L’úl-
tima de les pròrrogues que acumula el 
projecte vencia ahir i la nova ha estat 
a petició de Hard Rock. 

La sentència sobre el PDU obli-
ga la Generalitat a ressituar les zo-
nes verdes i equipaments del com-
plex –considerades en una zona “de 
risc d’accidents greus provinents de 
la indústria petroquímica”– i els 
treballs s’allargaran tot el 2021, va 
explicar el conseller, que va situar 
l’inici d’obres a principis del 2022. 
Un cop refet el PDU, les parts tin-
dran dos mesos per executar la 
compravenda dels terrenys. 

L’operació a tres bandes es farà 
amb un canvi important respecte al 
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L’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, durant l’acte d’ahir. ACN

Barcelona busca 
fons europeus per 
al nou Clínic i el 

tramvia

INFRAESTRUCTURES

Per evitar que els cants de sirena 
dels fons europeus per ajudar en la 
recuperació econòmica es conver-
teixin en un campi qui pugui en què 
diferents projectes estratègics per a 
la ciutat competeixin entre ells, 
l’Ajuntament de Barcelona va pre-
sentar ahir el seu pla unitari, que vol 
implicar actors dels diferents àmbits 
–públics i privats–, per intentar ma-
ximitzar els recursos captats. L’ob-
jectiu són els 140.000 milions d’eu-
ros que pertoquen a l’Estat dels 
Fons de Recuperació Next Genera-
tion EU (NGEU). I a la llista de pro-
jectes que tindrien una repercussió 
important la ciutat hi posa ampliaci-
ons pendents com la de l’Hospital 
Clínic, que fa més d’una dècada que 
espera ubicació, i les dels hospitals 
de la Vall d’Hebron i del Mar. La ciu-
tat també confia en l’impuls europeu 
per a grans infraestructures, com la 
unió del tramvia, la culminació de la 
línia 9 i les millores pendents a Ro-
dalies. I per intensificar la rehabili-
tació d’edificis i avançar cap a una 
ciutat més verda.  

“A Barcelona fem plans col·lec-
tius i volem aprofitar al màxim l’ar-
ribada de fons europeus”, va dir l’al-
caldessa, Ada Colau, en l’obertura 
d’un acte solemne per escenificar 
aquesta unitat entre diferents pro-
jectes. Hi van participar represen-
tants del sector econòmic, com Fo-
ment i el Cercle d’Economia, i tam-
bé dels centres hospitalaris, les uni-
versitats i el Col·legi d’Arquitectes.  

Set eixos clau 
Colau va dir que l’estratègia conjun-
ta per definir els projectes priorita-
ris s’estructura en set eixos: activi-
tat econòmica, rehabilitació i rege-
neració urbana, transició digital, 
mobilitat sostenible, impuls a infra-
estructures sanitàries i socials, in-
novació i coneixement, i, per acabar, 
recuperació de la natura.e
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Ajornament  
Si les obres 
comencen el 
2022 hauran 
passat 10 
anys des de 
l’inici del cas

Desallotgen quatre famílies amb menors a Sants

els preguntava. La Dina, una veïna 
del barri, també condemnava els 
fets: “Al meu bloc també hi ha ocu-
pes i són molt bona gent. No tots els 
veïns pensen com jo, i no els parlen, 
però hem d’entendre que són perso-
nes que no ho farien si no fos l’últi-
ma alternativa”. 

Després del desnonament el re-
gidor de Drets de Ciutadania i Par-
ticipació de l’Ajuntament de Barce-
lona, Marc Serra, va visitar els afec-

tats per oferir-los una pensió al 
Clot per passar les pròximes nits. 
Els ocupants no van acceptar 
l’oferta al·legant que amb tantes 
criatures no podien compartir 
cuina i zones comunes amb altres 
persones. “Jo soc al·lèrgica, re-
centment m’han operat del ma-
luc, no puc compartir espais. 
Abans planto una tenda i em que-
do al carrer. Això no és un sostre 
digne”, va replicar l’Angélica des-
prés de ser desnonada.  

Una opció prop de l’escola 
Els desallotjats també argumen-
taven que els seus fills estaven es-
colaritzats en un centre que que-
da a 30 metres del pis on vivien, 
i que no podien anar cada dia des 
del Clot fins a Sants. Finalment, 
les famílies van ser reallotjades 
en establiments privats del bar-
ri de Sants, i les despeses seran 
cobertes pels serveis socials. Al 
vespre, l’associació Ca l’Espina 
va anunciar que els desallotjats 
havien “alliberat” un altre edifici 
al barri de Sants.e ¡

Les famílies que vivien al bloc Gayarre surten del 
pis després del desnonament. BRUNA CASAS

HABITATGE

Els moviments en defensa del dret a 
l’habitatge es van organitzar ahir 
per intentar evitar el desallotja-
ment de quatre famílies vulnerables 
que vivien des del febrer del 2019 al 
conegut com a bloc Gayarre, al bar-
ri de Sants de Barcelona. Un ampli 
dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
van anar fins a l’edifici, on hi vivien 
menors i fins i tot un nadó de deu 
mesos. Malgrat la mobilització ve-
ïnal d’unes 150 persones, el desa-
llotjament es va executar i les famí-
lies estan pendents d’algun recurs. 

A les 9.15, fins a deu furgonetes 
dels Mossos d’Esquadra van arribar 
al carrer Gayarre i van acordonar el 
portal del número 42 per separar els 
manifestants que intentaven evitar 
el desnonament. A les 10 la comiti-
va judicial era dins el bloc, i a la una 
els ocupants ja eren al carrer, carre-
gats de maletes i sense cap lloc per 
anar. De fet, un d’ells es va encarar a 
la policia: “Teniu fills, vosaltres?”, 
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Alternativa 
L’Ajuntament 
reallotja les 
famílies en 
establiments 
privats


