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VOLIA ESCOLLIR ELS NOMS DE LA LLISTA PERÒ EL COMITÈ LOCAL NO LI HA DONAT SUPORT I LA DIRECCIÓ A GIRONA NO HA SOLUCIONAT EL CONFLICTE

Teixidor renuncia a ser el candidat del
PPC de Lloret per desacord amb la llista
TAPI CARRERAS

EL SENTIMENT

TAPI CARRERAS
LLORET DE MAR

Joaquim Teixidor, que havia de
ser el cap de llista del PPC a Lloret de Mar, ha presentat la seva
renúncia a ser alcaldable a les
properes eleccions municipals en
topar amb discrepàncies internes dins la secció local. Teixidor volia que el número 2 de la
seva llista fos l’actual portaveu
popular, Santiago Ontañón.
Dins el comitè electoral de Lloret però van sorgir veus crítiques
a aquesta decisió de l’alcaldable,
que havia estat escollit després
d’una disputa prèvia amb el president de la junta local, Santiago Abaurrea.
Teixidor ha explicat que considera que un alcaldable ha de
poder escollir els membres que
han de conformar la llista de la
seva candidatura. Davant la negativa del comitè electoral local
d’acceptar els noms presentats
per Teixidor per acompanyar-lo
en la candidatura, es van produir
un seguit de reunions em l’objetiu de resoldre el conflicte.
Finalment però, no hi ha hagut acord i el ja excandidat va redactar una carta a la direcció del
partit on renunciava a ser cap de

De l’honor a
la infelicitat

Joaquim Teixidor. L’alcaldable pel PPC ha renunciat perquè no li deixen triar els components de la candidatura.

llista per la manca de suport del
comitè electoral local i de la secretaria general del partit.
Es mostra decebut perquè la
carta de renúncia la va enviar dis-

sabte i ahir a les sis encara ningú del PPC l’havia trucat.
Ara, el regidor popular afirma
que no es planteja res més «que
pair la decisió» que ha pres i que

assegura que és irrevocable.
Davant la proximitat de les
eleccions municipals doncs, el
futur del PPC a Lloret queda en
un punt incert, però es perfila

■ Joaquim Teixidor fa vuit
anys que és regidor del PPC
a Lloret de Mar. Actualment
té 47 anys i és carnisser. Assegura que durant vuit anys
el seu partit és el que ha estat més actiu i treballador
dins l’Ajuntament, sempre
sense interessos personals.
Afirma que amb l’actual portaveu popular Santiago Ontañón, han format un bon
equip. Declara que el fet de
ser el proper alcaldable pel
PPC a Lloret li resultava un
honor, però vistos els problemes l’han fet passar a la
infelicitat, per la manca de
suport del partit, tant local,
com provincial.

com a nou alcaldable Santiago
Abaurrea, ja que va ser aquest
qui va disputar la possibilitat de
ser alcaldable al ja dimitit Joaquim Teixidor.

HAN FET TALLERS PER RECORDAR ACTIVITATS DEL PASSAT

SERVEIXEN PER APORTAR IDEES I DUR A TERME INICIATIVES AL LLARG DE L’ANY

L’escola de Caldes clou els
actes culturals amb una
jornada de portes obertes

Les jornades d’associacionisme acullen
72 membres d’entitats de Tordera

MARC MARTÍ

Portes obertes. Els pares van poder visitar l’interior de l’escola.
DdeG
CALDES DE MALAVELLA

Els alumnes de l’escola de Caldes de Malavella han estat durant
una setmana recordant les activitats que es feien en els temps passat mitjançant la confecció de diversos tallers. Les activitats han durat tota la setmana i van cloure
divendres passat amb una jornada de portes obertes.
Les activitats que es duien a terme es van separar segons l’edat dels
escolars. Així per exemple, els nens
d’Educació Infantil van aprendre
a fer nines retallables i a construir

joguines, entre d’altres.
Els alumnes del cicle mitjà van
aprendre diferents qüestions referents a l’arqueologia, els romans i
el Modernisme. Pel que fa als estudiants de cicle superior van participar en tallers de cal·ligrafia tradicional, en un de papiroflèxia i en
diversos jocs que eren moda en el
passat. Finalment, els de cicle inicial, van recordar com era l’escola en l’època dels seus pares, van
participar en un taller de fang i van
simular oficis antics.
Les diferents tasques realitzades
al llarg de la setmana es van poder veure en una exposició.

J.C.MAS

DdeG
TORDERA

L’àrea de Serveis Personals
de l’Ajuntament de Tordera va
dur a terme dissabte passat al
Teatre Clavé la III Jornada d’Associacionisme Local, en els
quals hi van assistir setanta-dos
representants de les entitats locals va començar a dos quarts
de deu del matí i va finalitzar
a les set de la tarda.
La primera conferència va
ser a càrrec de Jordi Sànchez,
professor de ciència política de
la Universitat de Barcelona que
va fer una diagnosi de la democràcia i participació en el
marc del teixit associatiu. La
segona ponència la va fer Albert de Gregorio, del col·lecgi
d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, que va tractar d’una manera molt teòrica la definició i classificació del
tercer sector. L’advocat Raimon
Bergós va ser l’últim conferenciant del matí i va oferir una
xerrada tècnica sobre els drets
i deures de les associacions en
temes de fiscalitat.
A la tarda van tenir lloc els
tres tallers de treball simultanis a càrrec de la Fundació Pere
Tarrés. Els tallers que van despertar més interès entre els assistents van ser el de comunicació interna i el de fiscalitat,
mentre que el de Treball en xarxa va comptar amb menys as-

Les jornades. L’associacionisme es va debatre al Clavé de Tordera.

sistents respecte als anteriors.
En acabar els tallers es va obrir
un torn d’intervencions per exposar les conclusions de la Jornada. Els assistents van coincidir a
destacar l’alt nivell de la temàtica
de les conferències d’aquesta edició i van proposar l’organització
d’un debat d’entitats locals de cara
a la propera edició.
Durant l’acte de cloenda l’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, es va mostrar satisfet pel desenvolupament de la Jornada i va
destacar que totes les iniciatives
que es van proposar en Jornades
anteriors ja són una realitat, com
l’espai web per les entitats, la Mostra d’Associacionisme (que tindrà
lloc durant la propera Fira del

Ram), el treball coordinat de les
entitats locals (com la participació en La Marató) i el foment del
voluntariat en el jovent a través del
crèdit ofert per les entitats a l’IES
Lluís Companys.
Per la seva banda, el regidor de
Participació Ciutadana, Quim Matas, també va manifestar la seva satisfacció pel desenvolupament de
l’acte i va destacar que aquest any
s’ha superat considerablement el
nombre d’assistents respecte de
jornades anteriors.
El regidor va afegir que la Jornada és un acte ja consolidat i que
les propostes que s’han recollit
d’aquesta jornada serviran, una
vegada més, per treballar en el programa de la propera edició.

