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ELECCIONS MUNICIPALS

El conseller de Política Territorial
repassa totes les obres que la
Generalitat farà a Lloret de Mar

CiU de Vidreres confirma
que el metge Àngel
Teixidor encapçalarà la
llista a les municipals
ANNA PUIG / Vidreres

EL CANDIDAT

J Àngel Teixidor ha estat
confirmat com a alcaldable
de CiU a Vidreres. La seva
candidatura ja estava molt
clara perquè comptava
amb el suport d’una àmplia
majoria de l’assemblea local, tal com havia avançat
aquest diari. D’aquesta
manera CiU torna a presentar llista en aquest municipi, després del buit que
es va produir en els comicis
del 1999, en què alguns dels
membres del partit es van
integrar a la llista del PSC,
que va acabar imposant-se
en les eleccions.
Teixidor és metge del
centre d’assistència primària (CAP) de Vidreres des
de fa 22 anys i sempre s’ha
mostrat molt proper a
CiU, tot i ser independent.
El candidat, de 55 anys,
afronta d’aquesta manera
la seva entrada a la política
municipal amb l’objectiu
clar d’aconseguir l’alcaldia. Tal com ha confirmat
el delegat local del partit,
Carles Mallart, s’aposta
per fer una llista forta i
guanyadora, pensada per
arribar a governar. La candidatura està molt perfilada i es preveu tancar-la
d’aquí a quinze dies.
Pel que fa al programa
electoral, CiU parteix d’un
«pla de poble» que incidirà
en les àrees de govern local
i participació, urbanisme
i medi ambient, hisenda
i economia, cultura ensenyament i esport, i finalment serveis al ciutadà. Els
temes més prioritaris en
què es vol incidir, aplicables en un termini de deu

LAURA JUANOLA / Lloret de Mar

J El conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, Felip Puig, va
repassar ahir totes les obres que
la Generalitat fa i farà a Lloret.

ÀNGEL TEIXIDOR
ALCALDABLE DE CiU A VIDRERES

Va néixer a
Aiguaviva, té 55
anys i en fa 22 que
és metge del CAP
de Vidreres. Tot i
ser independent,
sempre s’ha
mostrat proper a
CiU i hi ha
col·laborat amb
diverses tasques.
anys, són la remodelació
de catorze carrers i dues
places i la construcció, en
un edifici de nova planta,
d’un centre de dia amb 18
places i un geriàtric amb
65. També es projecta fer
un centre d’entitats a la
finca de Can Xiberta, el
desenvolupament del nou
pla general i la promoció
de més de vint habitatges
de protecció oficial cada
any. Mallart manifesta que
un equip reduït de dotze
persones està treballant en
la preparació de la campanya electoral que tindrà
com a eslògans «Vidreres,
el més important» i «Ara
és el moment: el canvi i
la transformació que necessita Vidreres».

Cap membre de l’actual
equip de CiU de Llagostera
repeteix a la llista de Sancho
MONTSE BARRERA
Llagostera

J Cap membre de l’actual
equip de CiU de Llagostera repeteix a la llista de
la candidata a les pròximes
eleccions municipals, Pilar
Sancho, segons ha pogut
saber aquest rotatiu. La
llista inclourà gent jove
que s’hi ha anat incorporant en les últimes setmanes, i hi repetiran dues per-

Puig i el candidat de CiU, Xavier Crespo, aposten per un creixement equilibrat

sones que ja havien format
part del grup local, com
Narcís Llinàs i Jordi Bayé.
Altres persones que formaran part del grup són
Jordi Miquel, empresari,
i Josep Aliu, que fins fa
poc havia estat president
del Casal Parroquial Llagosterenc.
CiU té previst presentar
públicament la candidatura el pròxim dia 4 d’abril.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques,
Felip Puig, va pronunciar
ahir a la nit una conferència sobre sostenibilitat
i urbanisme a Lloret. Puig
va dir que cal un equilibri
entre edificar tot el territori i protegir-lo tot. «No
és incompatible créixer i
preservar», va dir. Segons
ell, fins ara Catalunya ha
estat un bon exemple d’equilibri moderat. Puig va
aprofitar per repassar totes les inversions que la
Generalitat farà a Lloret.
Va recordar que ara mateix ja està millorant la carretera de Lloret a Vidreres i va anunciar que
aquest any començaran les
obres de la nova terminal
d’autobusos i que es faran
habitatges socials, tot i que
no va especificar quan.
Per la seva banda, el candidat de CiU de Lloret,
Xavier Crespo, va dir que
aposta per un model de
desenvolupament econòmic respectuós amb el
medi ambient, cosa que,
va matisar, en cap cas significa un fre al creixement
econòmic. «Si fem malbé
el territori i els recursos,
no ens servirà de res
créixer econòmicament»,
va dir. Crespo va apostar
per crear zones verdes i
més serveis a la població.

Puig va anunciar que es faran habitatges socials, l’autopista i la terminal d’autobusos nova, entre d’altres. El conseller va apostar per un
creixement que compagini el medi

ambient amb la creació de riquesa.
Per la seva banda, el candidat de
CiU de Lloret, Xavier Crespo, va
apostar per un creixement sostenible que doni serveis als barris nous.

El candidat de CiU de Lloret, Xavier Crespo, i el conseller de Política Territorial, Felip Puig, ahir, minuts abans de començar la conferència. / L.J.

ERC critica el conseller
L.J.

J ERC va aprofitar la visita del conseller per acusar el govern de la Generalitat del retard en el desdoblament
de l’N-II. Segons ERC, la proposta
de fer passar l’N-II pel Vilar té un
impacte ambiental tan gros que el ministeri no la tira endavant. La reacció
d’ERC arriba després que fa uns dies
el mateix conseller va acusar els republicans de Blanes d’afavorir el retard

d’aquesta obra pel rebuig que mostra
la formació amb el traçat proposat
pels ajuntaments de Tordera i Blanes.
Per la seva banda, el conseller va dir
que ERC ha estat fins ara un partit
estèril i que tot el que ha aconseguit
Catalunya és, en bona part, gràcies
a les negociacions que ha fet CiU al
capdavant del govern de la Generalitat.
El conseller va dir que tot plegat és
un intent d’ERC per fer-se veure.

Barceló aposta per la creació dels consells de
barri per fomentar la participació ciutadana a Salt
MONTSE BARRERA / Salt

J El

candidat del PSC a
Salt, Carles Barceló, aposta per la creació dels consells de barri i consells sectorials, amb l’objectiu de
fomentar la participació
ciutadana al municipi.
Barceló (CpC), que ahir
va presentar als mitjans el
tipus de filosofia i maneres
de fer en cas que accedeixi
a l’alcaldia, va explicar que
el seu horitzó és el poble

de Salt amb el compromís
de dedicar-se de manera
exclusiva a l’Ajuntament.
El candidat es va comprometre a establir dos models de participació ciutadana. El territorial implicaria la creació dels consells de barri o de districte,
dels quals se’n crearien
quatre i en cada un d’ells
hi hauria un regidor responsable. El segon model
consistiria en la participa-

ció i creació de nous consells sectorials, com el de
cultura, on els ciutadans
podrien donar les seves
opinions en els diferents
àmbits. Així mateix, es formaria el consell de la ciutat, que seria l’encarregat
de decidir les prioritats
d’actuació i les línies a seguir des de l’Ajuntament.
Barceló va qualificar
d’«ambiciós» el seu projecte, que considera que

exigirà molt contacte amb
el ciutadà i en conseqüència més dedicació tant de
l’alcalde com dels regidors. Amb l’exalcalde Salvador Sunyer com el seu
referent polític, Barceló va
explicar que des del gener
manté un contacte «viu i
permanent» amb gent del
carrer per copsar les seves
inquietuds. I va esmentar
la immigració com la que
més els preocupa.

