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CiU acusa el govern local de no tenir en
compte més de 900 signatures per la llar

Organitzen una
campanya d’ajut
cap a la vila
nicaragüenca
Santa Rosa

El grup de CiU encapçalat per Jordi Iglesias ha acusat el govern
de Crida per Breda de
no tenir en compte més
de 900 firmes que s’oposaven a la construcció de la llar d’infants a
la zona on estava projectada.

■

DdeG, Tordera.

DdeG, Breda.

El grup de CiU a l’oposició a l’Ajuntament de Breda, ha carregat
amb duresa contra l’equip de govern de Crida per Breda. Els convergents lamenten que el govern
no fes cas a les quasi 900 firmes
que van presentar per fer reconsiderar a l’equip de govern la
nova ubicació de la llar d’infants.
El portaveu del grup convergent,
Jordi Iglesias, considera que la
«tossuderia» que ja han demostrat
altres vegades va fer que no prosperessin les al·legacions presentades i que no fessin cas de la sensibilitat popular que ha generat
en els vilatans aquest projecte i
que han demostrat amb la seva
signatura.
Les propostes que oferien els
convergents eren que es busqués
un altre indret amb possibilitats
o que es fes un projecte definitiu
de l’escola per poder trobar un altre lloc, si calgués dins el recinte
escolar, però mai malmetent la
pista poliesportiva. Aquesta era
la proposta de CiU en el seu anterior projecte, abans que enderrocar la pista, conscients que
s’havien de salvar uns inconvenients com ara l’accés d’entrada.
Per CiU, encapçalat per l’exalcalde de la localitat, Jordi Iglesias,
«l’actual conglomerat polític de

«El govern ha
demostrat que la
claredat que
oferien eren
només paraules»
■

DdeG

L’ALCALDE. Salvador Figueras ha estat acusat per l’oposició de donar el projecte executiu a dit.

l’Ajuntament de Breda demostra
clarament que la transparència i
claredat que oferien en el seu programa electoral són tan sols paraules i actuen sota la direcció
d’un alcalde dictatorial i sectari,
amb prepotència i amb l’única garantia que en les votacions són un
regidor més que els de l’oposició, i
aquí sí que les matemàtiques no
fallen», manifesta el regidor de
CiU Alfred Viecco.
Pel grup convergent «darrere
tanta demagògia el poble ha de saber que tot aquest procediment que
estan utilitzant per fer creure que
és l’única solució possible i que el
nostre grup està en contra de la llar
d’infants, està ple de greus irregularitats que ells ni volen reconèixer i intenten amagar», considera
el regidor Jordi Prat (CiU). Entre
aquestes presumptes irregularitats s’hi compten contractar el
projecte bàsic de l’obra sense
més pressupostos, i a dit. No ho
comuniquen a l’anterior arquitecte i han de pagar-li una indemnització. No reconeixen la in-
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compatibilitat dels tècnics municipals. En aquesta línia Prat també denuncia que fan fer l’informe
del projecte a l’arquitecte tècnic
perquè, segons manifesta el regidor d’Obres «ja que en tenim
dos no cal mirar prim». Aproven
el projecte per suma aritmètica de
vots ja que no poden justificar que
sigui l’única solució, ni que gran
part del poble ho accepti, tornant
a demostrar que qui no els hagi
votat que no opini.
A més el grup de CiU considera que «no defensen el millor, al
nostre modest entendre, per al poble i demanen al Departament
d’Ensenyament que ho desafecti,
al·legant que no fa falta la pista,
entre d’altres coses perquè quan
plou patina, i que tota la futura
ampliació o creixement de l’escola
passa totalment per l’altre costat
del recinte». Pel grup de CiU tota
aquesta menara de funcionar del
govern local significa «no fer res
del que ja estava programat i seguir amb el programa que a l’oposició havien començat i que ara no

poden rectificar». Dins de les possibles irregularitats el grup de
CiU considera que l’alcalde va donar per «decret i s’encarrega el projecte executiu sense més pressupostos».
En un altre ordre de qüestions
el grup de CiU manifesta que «no
entenem que, tot inaugurant els
vestidors del pavelló i amb la
presència del secretari general de
l’esport l’alcalde li demani més suport i «euros» per a les instal·lacions esportives i, per contra, ens
carreguem una pista que tan sols
ell deu creure que no és necessària
i que pràcticament no s’utilitza».
Tampoc és normal, afirma CiU
que el regidor d’Esports doni suport a aquesta decisió.

L’alcalde va
encarregar per
decret el projecte
executiu de
les obres
■

L´entitat Agermanament Tordera-Santa Rosa està promovent la segona campanya de
desparasitació a la comunitat
de Santa Rosa (Nicaragua).
L’objectiu d’aquesta iniciativa es la de donar a conèixer
i sensibilitzar la població envers els efectes nocius
d´aquests paràsits i alhora dotar els habitants de la zona
dels productes necessaris per
tal d´eliminar-los.
Per aquest motiu, l´entitat
torderenca ha demanat a totes les persones que vulguin
col·laborar en la campanya
que donin una ampolla del
producte anomenat Kife per
posar fi a aquesta problemàtica de la comunitat nicaragüenca.
El producte desparasitador
està disponible a les farmàcies i es pot deixar a la mateixa farmàcia per aquesta finalitat fins al proper dia 31
d´agost.

TORDERA

Inauguren l’obra de
millora dels carrers
de la urbanització
Mas Móra
DdeG, Tordera.

Els veïns de Mas Móra va celebrar el passat dissabte la
festa d'inauguració de la remodelació dels carrers de la
urbanització. Els actes van començar a mitja tarda amb un
espectacle adreçat als més petits del sector. Seguidament
es va fer una cercavila amb la
Colla de Geganters pels carrers de la urbanització. La festa inaugural va acabar amb un
sopar popular i ball per als
congregats. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va
felicitar els veïns, per l’esforç
econòmic que van fer per tirar
endavant les obres de millora
urbana.

