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La deixalleria
mòbil és a Alella
aquesta setmana
● Alella. Alella estrena,
aquesta setmana, la deixalleria mòbil mancomunada amb el Masnou
i Teià. D’aquesta manera, el servei de recollida
selectiva s’acosta una
mica més als ciutadans
per facilitar-los la gestió eficient dels residus
per als quals no es disposa de recollida específica al carrer. La nova
instal·lació facilitarà el
reciclatge dels residus
perillosos als veïns que
no tenen vehicle particular i permetrà als ciutadans estalviar-se determinats
desplaçaments a la deixalleria
fixa, situada a Teià,
quan es tracti de petites
quantitats. La deixalleria mòbil tindrà també
una funció pedagògica
important, ja que amb
la seva presència –més
propera i continuada–
es pretén conscienciar
la gent de la necessitat
de fer una gestió responsable dels residus.
La deixalleria estarà situada en un espai especialment habilitat sobre
l’eix de la Riera Principal, entre Can Vera i el
carrer de Charles Rivel,
i estarà oberta al públic
els mateixos dies i en el
mateix horari que la
instal·lació fixa: de dimarts a dissabte, de dos
quarts d’onze del matí a
dos quarts de dues del
migdia, i de quatre de la
tarda a dos quarts de
vuit del vespre; diumenge funcionarà de
deu del matí a dos
quarts de dues del migdia, i dilluns estarà tancada. Un operari d’Urbaser, l’empresa concessionària de la deixalleria, tindrà cura de l’equip i atendrà els usuaris. / EL PUNT
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CiU de Tordera obre la porta del govern a
ERC, que aconsegueix una àrea a mida
Costas assumeix una cartera per promocionar la vila i millorar les relacions amb les administracions
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

CiU i ERC de Tordera van anunciar ahir un
pacte de govern per la resta del mandat. La federació nacionalista, que governa en majoria
absoluta, va argumentar la decisió en la coinci●

Per ERC és un regal de Reis i per CiU representa
l’exemple d’una manera
de governar «amb aquells
que tenen idees semblants
de com ha de ser la Tordera del futur». Una Tordera
del futur que es cristal·litza amb un «extens, profund i ambiciós programa
de govern» pel que queda
de mandat. Costas, que va
admetre que el pacte s’ha
fet coure a foc lent davant
la manca de pressió per garantir l’estabilitat del govern, assumeix la segona
tinença d’alcaldia i presidirà una àrea destinada a
promocionar la vila i millorar les relacions amb les
altres administracions. Per
l’alcalde, Joan Carles Garcia, l’entesa «ha estat fàcil,
perquè la majoria de demandes d’ERC eren anhels inclosos dins el programa de CiU». Per Costas, que es va comprometre a «treballar per poder
executar tot el programa
fins al 2011», l’acord permetrà «treballar per posar
Tordera al mapa».
La transformació, clau
L’aproximació de les dues
formacions es basa en bona part a engegar iniciatives orientades a estructurar un municipi que, segons el regidor republicà,
«en quatre anys ha crescut
prop del 50% en població i
això exigeix accions més
ràpides de l’habitual».
«Tordera ja no és un poble
petit amb unes demandes

dència programàtica dels dos partits «a l’hora
de projectar la Tordera del futur». L’únic regidor republicà, Bernat Costas, assumeix una
àrea nova dedicada a la promoció de la vila i a
les relacions institucionals, així com la segona

tinença d’alcaldia. El programa de govern inclou, entre altres actuacions, la reforma de
l’empresa pública Tordera Urbanística Activa
(TUA) i la convocatòria d’audiències públiques per retre comptes de l’acció de govern.
LES FRASES

JOAN CARLES GARCIA
ALCALDE (CIU)

«Malgrat
governar en
majoria absoluta
no prescindim de
ningú i hem
volgut treballar
amb tothom»
쮿

BERNAT COSTAS
REGIDOR D’ERC

«Hem pactat un
programa de
govern ambiciós
per aconseguir la
Tordera del futur
que tots volem»
쮿

LLUÍS COROMINAS
A l’esquerra, Bernat Costas (ERC) i a la dreta, l’alcalde, Joan Carles Garcia (CiU). / T.M.

limitades, sinó que reclama actuacions amb visió
de futur per preparar el
municipi amb vista al
2020 per a la seva transformació», va afegir l’alcalde. Tant Costas com Garcia van constatar que l’entrada de CiU al govern del
Consell Comarcal –on governa amb el PSC i ERC
per primera vegada– ha
afavorit el bon clima de les
converses entre les dues
formacions polítiques en
l’àmbit local.

Accions «ambicioses»
El programa de govern signat entre ERC i CiU
recull més d’un centenar d’accions concretes a desenvolupar en les diferents àrees municipals. Tot i
això, els dos grups van destacar com a aspectes fonamentals la creació de la segona escola bressol
municipal, la realització d’audiències públiques
«per retre comptes de l’acció de govern»; més places de residència geriàtrica; el desenvolupament de
noves zones industrials i comercials; la reforma de
l’empresa pública municipal Tordera Urbanística
Activa (TUA); fer un pla de promoció de la vila; dotar-se de més agents de policia de proximitat, i fer
un nou arxiu i museu local.

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DE
CIU

«El pacte neix de
la voluntat, no de
la necessitat i
això el fa sòlid»

●

쮿

EDUARD LÓPEZ
SECRETARI DE POLÍTICA
MUNICIPAL D’ERC

«El 2003 el partit
va apostar per un
candidat jove que
ja ha arribat a la
maduresa
política»

Últim tall de l’N-II a Premià abans
de l’homenatge a Jaume Batlle
LL.A. / Premia de Mar

Nou tall de l’N-II a Premià de Mar i nova mobilització per demanar-ne el
trasllat, i la gratuïtat de
l’autopista C-32. Prop de
200 persones van tornar a
saltar a la carretera durant
mitja hora amb pancartes
contràries a l’N-II al seu
pas pel Maresme. La manifestació d’ahir va ser la
tercera d’organitzada conjuntament per les plataformes de Premià de Mar, el
●

Masnou i Vilassar de Mar.
Com sempre, diverses autoritats municipals van ser
presents en el tall.
Tal com van anunciar
les tres plataformes,
aquest serà el penúltim tall
de la via, que s’han fet el
dia 7 de cada mes. I és que
la intenció de les plataformes és fer un darrer tall
commemoratiu i especial
el mes que ve, ja que va ser
el 7 de febrer passat que
l’alcalde de Premià de

Mar, Jaume Batlle, va morir a conseqüència d’un accident de trànsit. El portaveu de la plataforma premianenca, Rafel Anguera,
ja va avançar que el tall del
pròxim dia 7 serà «per retre homenatge a l’alcalde
desaparegut». Anguera
també va anunciar que la
pròxima mobilització popular inclourà un acte institucional a càrrec de
l’Ajuntament de Premià
de Mar.

Un moment de la manifestació que ahir va tornar a tallar l’N-II a Premià de Mar. / LL.A.

