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TORDERA

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, va rebre ahir
el suport incondicional de la militància per prescindir del regidor d’ERC, Joan Puig, al govern municipal en 5 dies. La decisió va ser avalada per unanimitat dels afiliats del PSC que hi van assistir.

■

L’Ajuntament
està preparant
un projecte per
potenciar rutes
en bicicleta

El PSC dóna un
ultimàtum a ERC
per rellevar Puig

DdeG, Tordera.

Els afiliats diuen que desestabilitza el pacte
Jordi Caupena, Blanes.

L’assemblea de militants del
PSC va aporvar ahir donar un ultimàtum a ERC perquè rellevi
Joan Puig en menys de cinc
dies. La militància socialista,
que es va reunir ahir al vespre a
la seu del partit, va acordar per
unanimitat i sense la necessitat
de votació donar el seu suport
incondicional al primer secretari del partit i alcalde de Blanes,
Josep Marigó. La decisió presa
per l’alcalde és previst que es
faci pública aquest matí.
Els militants socialistes van
estar debatent al llarg de poc
més de dues hores diferents
qüestions que anaven a l’assemblea que ja havia estat convocada amb anterioritat a l’actual crisi. Amb tot, el tema central de la trobada va ser decidir
la continuïtat al govern municipal del regidor d’ERC, Joan
Puig, després que la trobada de
dissabte de la comissió de se-

La militància va
acabar aplaudint
per demostrar la
unitat contra
l’actitud de Puig
■

OPINIÓ

guiment del tripartit no s’havia
acabat amb cap conclusió.
La decisió argumentada als
militants per l’alcalde de Blanes
es va centrar en les reiterades
accions de Puig contra l’estabilitat del govern municipal. Al
llarg de l’assemblea, però, va
quedar clar que a qui es volia
fora del govern era el regidor en
qüestió i no pas Esquerra Republicana. De fet, tal com ja va
avançar Diari de Girona, la idea
inicial dels socialistes blanencs
era destituir Joan Puig però
mantenint al govern l’altre regidora d’ERC, Conxita Boldú, de
qui tots els membres de l’equip
de govern coincideixen a destacar la dedicació total. El PSC demana que es busqui una altra
persona. Marigó podria anunciar la destitució del regidor si
no rectifica.
La presència de l’exalcaldessa

Maria Dolors Oms, alcaldessa de Blanes en tres mandats, i
que de bon principi no estava a
favor de l’actual pacte tripartit si
Puig estava al capdavant dels
republicans, va voler assistir a
l’assemblea per donar personalment el seu suport a l’actual alcalde. Oms és partidària, igual
que d’altres militants, que és mi-

CRISI AL CINEMA

J.C.MAS

DECISIÓ PRESA. Marigó conversant amb l’exalcaldessa Dolors Oms.

llor passar una tempesta ara que
no patir durant tres anys en la
gestió del govern.
Un dels motius principals pel
qual l’alcalde va començar a
pensar en la posibilitat de destituir el seu soci de govern va ser
la roda de premsa que va fer
Puig amb CiU –ara a l’oposició–

La decisió dóna
via lliure a Josep
Marigó per
mantenir el
govern en minoria
■
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cert, també s’ha mostrat interessada per l’Avui), però finalment sembla que no es va arribar a un acord econòmic.
Lauren Exhibició té al seu
càrrec 24 multicines (195 sales
en total) arreu de l’Estat espanyol, dels quals dos dels més
rendibles són Lauren Costa
Brava, a Blanes, i Lauren
Girona, a Girona.
Tot i que la suspensió de
pagaments és considerada per
la direcció només una estratègia tècnica per poder fer front
als deutes garantint el normal
funcionament de l’activitat
empresarial, és fins a cert punt
lògic, amb els antecedents que
hi ha, que els empleats de
Lauren (uns 700 a tot Espanya)
vegin perillar els seus llocs de
treball, o si més no les seves
nòmines.
La gent del carrer es pot preguntar –té tot el dret del món a
fer-ho, com a usuaris reals o
potencials– com és que una
empresa (o grup d’empreses)
d’aquesta magnitud ha pogut
arribar a aquesta situació límit.
La gestió econòmica de les
grans maquinàries sovint està
envoltada de misteri. El que no
ofereix cap mena de dubte,
però, són dos supòsits: 1r) Qui

Campanya de la policia

D’altra banda, i de cara al
proper Sant Joan, la Policia
Local i la Generalitat de Catalunya ha editat un tríptic informatiu per fer un ús correcte dels petards. D’entre les
mesures preventives que recomana la Policia Local destaca la necessitat d'adquirir
els petards a llocs de venda
autoritzats així com la importància de conèixer la classe de petard en funció de l’edat al qui va destinat. La Policia Local de Tordera recomana manipular amb precaució
els petards.

BLANES

FRANCESC Fàbrega

Lauren deutes
l diari Avui va
presentar fa
tres dies expedient de fallida, amb
un deute de més de
40 milions d’euros.
La publicació, però,
no se suspendrà, sinó que, superats els tràmits formals, una altra
empresa o empreses passaran a
gestionar-la.
El deute de l’Avui és poca
cosa, si es compara amb els 170
milions d’euros amb què s’enfronta el Grup Lauren, que
divendres passat, després de
gairebé un any d’endeutament i
negociacions estèrils, es va
veure en l’obligació de sol·licitar
suspensió de pagaments. Al
nostre país, el Grup Lauren es
troba a la capçalera del sector
audiovisual, amb uns ingressos
anuals que volten els 90 milions
d’euros.
Entre les onze filials de la
societat matriu, la més endeutada és Lauren Films (120 milions), fundada fa 24 anys per
l’empresari Antoni Llorens,
seguida de Lauren Exhibició
(30 milions). Durant els darrers
mesos s’havia estat negociant la
venda d’aquesta última a
Cinebox i Planeta (que, per

el 31 de maig.
El nivell de degradació de les
relacions entre Josep Marigó i
Joan Puig, però, no s’han fet
aquests dies evidents, ja que ni
a la comissió de govern que es
va celebrar dimecres al vespre,
ni en una reunió d’Urbanisme
que es va fer ahir poc abans de
l’assemblea socialista, ningú no
va exterioritzar la tensió del moment. Amb el cessament de
Puig del govern, que suposaria
la mar xa dels republicans del
tripartit, PSC i EUiA queden en
minoria i davant la possibilitat
de seguir governant amb pactes
puntuals amb la resta de grups.

Els ajuntaments de Santa Susanna i Tordera estan preparant un projecte per potenciar
rutes en bicicleta pels dos termes municipals.
Turisme de Catalunya va
atorgar, fa uns quants dies a
Santa Susanna, el primer centre de bicicleta tot terreny
(BTT) que hi haurà a la comarca del Maresme. Aquest
ser vei, amb el distintiu B-03,
passarà a formar par t de la
xarxa que existeix al país.
El centre BTT és un espai
de lliure accés pensat per al
gaudi dels aficionats a les bicicletes, que disposaran d’itineraris senyalitzats que parteixen d’un punt d’acolliment
amb informació turística i serveis per a la bicicleta.
L’objectiu a mitjà termini és
vincular-hi altres poblacions
properes a Tordera i Santa Susanna que vulguin participar
en el projecte.

gasta o inverteix més del que
ingressa, tard o d’hora es veurà
amb l’aigua al coll; 2n) Per més
deutes que una societat o empresa arrossegui, els principals
perjudicats seran, en darrera
instància, els empleats, car cap
dels empresaris, inversors o
accionistes en sortirà amb les
butxaques buides.
Queda clar, en qualsevol cas,
que l’endeutada és l’empresa,
no les persones que hi ha al
darrere.
Acabi com acabi la història,
és poc probable que les multisales més fructuoses de la cadena,
en especial Lauren Costa Brava,
que gràcies a la seva ubicació
privilegiada, sense competència, pràcticament monopolitza
el cinema-crispetes en una
extensa àrea quadrada que
abraça Lloret, Blanes, Tordera,
Palafolls, Malgrat, Pineda,
Calella, etc., hagin de tancar les
portes.
És possible que la gallina dels
ous d’or canviï de mans, però
ningú no incorreria en la neciesa de matar-la per fer-ne brou.
Que els espectadors no pateixin, doncs: tan segur és que a
Blanes aquest estiu hi haurà
cinema, com que hi haurà sol i
platja.

Amplien els reductors de la
carretera de Tordera

J.A.G

REDUCTORS. Els conductors hauran de reduir la velocitat en aquest tram.
J.A.G, Blanes

La carretera de Tordera va ser
ahir de nou tallada per obres,
tot i que aquestes van causar
menys cues que en anteriors
ocasions. Aquesta vegada els
treballs van consistir en la
construcció de tres noves bandes reductores a l’entrada de
Blanes. Les noves bandes reductores de velocitat, que obli-

garan els conductors a reduir
la velocitat en aquest tram,
substituiran les que hi havia
fins ara. Així, amb l’amplada
dels nous reductors es farà
més efectiu aquest objectiu.
Les obres, que es van portar
a terme durant el matí, no van
registrar embussos a causa del
pas alternant que va realitzar
un agent de la policia local.

