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La Selva
DdeG, Tordera.

Convergència i Unió governava
a Tordera amb majoria absoluta
(nou regidors sobre 17) però
ara aquesta majoria es veu encara més reforçada amb l’entrada a l’equip de govern de l’únic
regidor d’ERC, Bernat Costas,
que va entrar a formar part de
l’executiu local de manera oficial el passat dilluns i que es perllongarà fins 2011. Costas assumirà la segona tinença d’alcaldia i les regidories de Promoció
(que fins ara dirigien Jordi
Camó i Rafel Matas), i Relacions
Institucionals, àmbit de nova
creació destinat a coordinar les
relacions de l’Ajuntament de
Tordera amb les altres administracions –de forma concertada
amb Alcaldia– en tots els àmbits
competencials. Amb l’acord,
Costas també exercirà les vicepresidències segones de l’Organisme Autònom de Ser veis
Comunitaris i del Consell d’Adminitració de l’empresa pública
Tordera Urbanística Activa
SLU. Arran l’entrada de Costas,
el regidor de Joventut Marc
Unió perdrà la cinquena tinença
d’alcaldia.
L’acord signat estableix un
programa de govern que inclou
actuacions com ara la creació de
la segona escola bressol municipal, la realització d’audiències
públiques per explicar i retre
comptes de l’acció de govern, el
desenvolupament de noves zones industrials i comercials, millorar els accessos a l’estació de
Renfe, impulsar la construcció
d’un hospital de proximitat, la
transparència i modernització
en la administració i hisendes
municipals, la reorganització
dels mitjans de comunicació públics, la cohesió social en urbanisme i habitatge, la igualtat de
drets i deures amb la nova immigració, la creació d’una nova
regidoria per promocionar la
vila turísticament i empresarial,
la racionalització del transport
urbà per millorar la mobilitat,
l’augment de la policia de pro-

POLÍTICA

L’únic regidor d’ERC a Tordera se suma a la
majoria de CiU i serà segon tinent d’alcalde
ERC declara que cal «sumar esforços i programes» per donar un nou impuls al municipi
QUÈ EN PENSA L’OPOSICIÓ
G El PSC, amb cinc regidors, considera que la pressió que podrà
fer ERC «per canviar coses serà
mínima». Pel portaveu del grup
socialista a l’Ajuntament de Tordera, Josep Romaguera, el pacte
està destinat a deixar l’oposició
«encara més reduïda» i a evitar
l’aprovació de punts plenaris només amb els vots de CiU i comptar amb el suport d’un grup més.
Romaguera va considerar ahir
que el pacte de CiU i ERC abans
de les eleccions en cas que els
convergents perdessin la majoria
era una de les opcions més clares, però va considerar «estrany»
que ho fessin ara. Tot i això, els
socialistes es declaren convençuts que el pacte «no es notarà»
perquè ERC «haurà de fer seguidisme polític de CiU». «Tant de bo
canviés el funcionament de l’Ajuntament, però no ho crec»va
considerar el portaveu socialista.
CARLES COLOMER

UN GOVERN DE 10. La majoria absoluta de CiU es veu ratificada amb l’afegit d’un desè regidor d’ERC.

Costas assumirà
Promoció i la nova
àrea de Relacions
Institucionals
I

L’acord del pacte
preveu desenes
d’actuacions fins
l’any 2011
I

INFRAESTRUCTURES

ximitat, la construcció d’un arxiu i museu municipals i tot un
seguit de millores en la gestió
del paisatge i l’urbanisme i polítiques socials. Per la seva banda, ERC considera que la suma
de sigles era necessària «després
d’uns anys de viure una profunda transformació demogràfica i
urbanística de Tordera», durant
els quals s’ha fet necessari «un
nou impuls en les polítiques municipals sobre equipaments, serveis a les persones i desenvolu-

pament econòmic. Aquest nou
impuls ha de projectar Tordera
com un municipi atractiu, modern i referent dins el panorama
català; i ha de ser la base de la
definició de com ha de ser Tordera les properes dècades. La
constatació d’aquestes realitats
ha portat al grups de CiU i ERC
a sumar voluntats, propostes programàtiques, idees i esforços per
formar un govern que sigui el catalitzador d’aquest nou impuls
per Tordera», resumeix ERC.

G Amb l’entrada d’ERC a l’equip
de govern, a l’oposició només hi
resten el PSC i el Moviment Alternatiu per Tordera (MAT), dos
grups que sumen set regidors en
total. Curiosament, a les eleccions del passat mes de maig es
van repetir exactament els mateixos resultats, a nivell de regidors
assolits, que als comicis de 2003:
CiU en va aconseguir nou, cinc
més el PSC, dos per part del MAT
i un per part d’ERC. L’entrada
d’ERC al govern, però, suposa un
canvi a l’equilibri de forces. Ahir
no va ser possible contactar amb
Josep Alzina, portaveu del MAT.

ANGLÈS

Les Diputacions de Girona i
Barcelona negocien un nou
pont entre Blanes i Malgrat
Per l’actual a penes hi passen 2 cotxes
DdeG, Blanes.

Les Diputacions de Girona i
Barcelona, així com els Ajuntaments de Blanes i Malgrat de
Mar (Maresme) mantenen
contactes i reunions per tal de
consensuar un projecte per a
substituir el pont de la carretera de Malgrat que enllaça la
riba blanenca i la malgratenca
del riu Tordera. L’objectiu és
construir una altra estructura
més ampla, perquè per l’actual
pont amb prou feines hi passen
dos cotxes alhora circulant cadascun en sentit contrari. Les
obres, segons informa Ràdio
Blanes, ascendeixen a un cost

El projecte costa
4,5 MEUR i serà
pagat per la
Generalitat i les
dues Diputacions
I
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El pont actual és massa estret.

de 4,5 milions d’euros i s’haurien de pagar, a par ts iguals,
entre ambdues Diputacions i
la Generalitat.
La vella carretera de Malgrat és molt usada diàriament
per gent que es desplaça d’un
municipi a l’altre per motius de
feina, ja que és menys transitada que la N-II o al Gi-682 que
porta des de Palafolls. A més,
també és la carretera que porta als càmpings i a les platges
de Malgrat de Mar.

DdeG

El jardins de Can
Cendra,
abandonats

El grup opositori PAU reclama
un pla d’actuació per als jardins
de Can Cendra d’Anglès, que pateixen d’abandonament. Demanen que es netegin el grafits i la

brossa i es tanquin a les nits,
que s’hi posi il·luminació i que
s’instal·lin uns nous lavabos
perquè els que hi ha ara estan
embussats.

