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La Selva

POLÍTICA

TORDERA

Glòria Selis substitueix Àngel Teixidor
com a alcaldable de CiU a Vidreres

Organitzen tutories
d’assessorament
comercial a mida
per a empresaris i
botiguers locals

Renovarà la llista sencera de convergència i es planteja reorganitzar els serveis de la vila

DdeG, Tordera.
David Quintana, Vidreres.

CiU de Vidreres renovarà completament la seva llista electoral
de cares a les municipals del
proper maig. De moment, ahir
el Comitè Local va proposar per
cinc vots a favor i una abstenció
l’expresidenta de l’Associació
de Comerciants de Vidreres,
Glòria Selis, com l’alcaldable de
la federació. Selis que substituirà el metge Àngel Teixidor al
capdavant de la llista convergent es proposa com a màxima
prioritat la renovació total de la
llista. «S’ha de donar espai a la
gent jove que té ganes de treballar per la vila», va explicar Selis que també va apuntar com a
prioritat la reorganització dels
ser veis de la vila.
El partit, tot i que ha passat
de no tenir cap candidat en el
1999 a disposar de cinc propostes el 2006, ho va tenir fàcil ja
que només Selis es va presentar
D.Q.C., Santa Coloma de Farners.

L’exdelegat de CDC a Santa Coloma de Farners, Josep Ruiz, ha
tornat a demanar les actes de la
reunió de l’Executiva Local del
partit on es va decidir que Antoni Solà fos alcaldable en detriment de l’altre candidat,
Francesc Adroher. Ruiz es planteja impugnar la reunió ja que
considera que no és just que si
existien dos candidats a la reunió on s’havia de triar alcaldable no es convidés Adroher i sí
Solà que a més no va abandonar
la sala durant la votació dels
companys «com mana el bon
gust democràtic», va considerar
Ruiz. L’exdelegat porta vint dies
esperant que li facin arribar
l’acta de la reunió on es confirmi per escrit l’assistència de
Solà i l’absència d’Adroher a la
reunió.
Aquest últim hauria descartat presentar llista independent
donat el cas que la militància
confirmés Solà com a alcalda-

DdeG

Glòria Selis és candidata de CiU.

oficialment com a candidata.
L’exalcalde convergent i portaveu de la formació, Àngel Teixidor, finalment no va presentar la
seva candidatura. El Comitè Local va aprofitar la reunió d’ahir
per agrair a Teixidor la tasca
feta durant els quatre darrers
anys de dedicació a una federació a la qual en cap moment ha
estat lligat societàriament.
Qui tampoc repetirà dins la
llista de CiU és el seu president
local, Carles Mallart, que ha decidit retirar-se de la política consistorial per dedicar-se a treballar pel municipi des de dins del
partit ja que sí que continuarà
dirigint els designis de la federació com a president del Comitè Local.
De cares a les municipals del
proper maig el Comitè Local de
CiU va plasmar ahir en paper la
seva intenció de servir de clau
per a l’alcaldia i va refrendar la

seva voluntat a pactar amb totes
les forces polítiques democràtiques «sense tancar cap mena de
porta i si s’escau, totes les possibilitats són ober tes», apunten
fonts presents a la reunió.
Paritat

CiU de Vidreres mirarà de
plantejar la llista electoral en paritat de sexes. En tot cas no és
un madat del Comitè Local que
sí que apunta que és un objectiu
cap al que s’ha de treballar. En
referència al nomenament de
Selis, el Comitè Local va informar ahir que posteriorment a la
votació es va procedir a trucar
telefònicament als militants locals i dels que es van poder trobar el 90% van mostrar el seu vot
favorable a la nova candidata
que és una persona coneguda a
la vila pel seu «incansable esperit treballador», segons fonts del
Comitè consultades.

ALCALDABLE

CDC atura la impugnació de la
reunió en la qual es va nomenar Solà
Adroher descarta ara presentar llista independent el proper maig
ble per Santa Coloma ja que la
seva única prioritat seria treballar per Santa Coloma amb l’ajut de CiU.
Higiene democràtica

Ruiz ha demanat tres vegades les actes de la reunió al delegat local de CDC a la capital

El nomenament
de Solà està
pendent que
el ratifiqui la
militància local
■

de la Selva, Josep Vellvehí, per
poder contrastar si Solà es va
absentar de la sala durant la votació. Si no va ser així, va explicar Ruiz, impugnarà la reunió;
sempre que les actes recullin la
seva presència i pugui comptar
amb elles com a prova documental. «Quan es vota en un ple
un tema que afecta algú dels presents aquest ha de sor tir de la
sala», va recordar Ruiz, que va
ser regidor amb l’equip convergent de Santa Coloma durant
onze anys, «és una qüestió d’higiene democràtica», va concloure.
Tot i que la presència de Solà

no seria il·legal, ja que és membre del Comitè Local, va reconèixer Ruiz, sí que seria «reprobable èticament i estèticament», ja que va considerar que
la seva presència podia imprimir certa coacció sobre els presents. A la vegada, Ruiz va insinuar que potser el delegat local
havia rebut ordres de la directiva del partit sobre no fer públiques les actes de la reunió.
Els vots del Comitè Local que
van refrendar Solà com a candidat podrien no haver estat
emesos en condicions de lliber tat d’opinió; va concloure
l’exregidor convergent.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera organitza sessions d’assessorament comercial a
mida. Les sessions d’assessorament volen donar eines
de millora de l’atenció i la comunicació amb els clients, esmentar els errors de gestió
més freqüents, calcular marges comercials, millorar els
estocs, entre d’altres.
L’Àrea
de
Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
de Tordera organitza una
nova acció de promoció del
comerç mitjançant unes sessions d’assessorament comercial a mida. Aquestes sessions tindran lloc els dies 16,
18, 23, 25, 30 de gener i 1 de
febrer, de dos quarts de tres
a dos quar ts de cint a l’IES
Lluís Companys.
Aquesta nova acció de promoció del comerç local es
farà mitjançant classes pràctiques i amenes i una vegada
enllestida la part teòrica del
curs, exper ts assessors
econòmics visitaran els establiments inscrits per resoldre
els dubtes a nivell particular
i poder posar en pràctica els
coneixements adquirits.
Aquestes dues hores de tutoria individualitzada volen
servir per dissenyar noves estratègies de preus, campanyes de comunicació i atenció
al client, entre d’altres. Tordera impulsa amb aquesta i
d’altres accions el comerç i
l’empresa local per tal de consolidar un teixit empresarial
sòlid.

NADAL

Lloret amplia la
recollida d’avets
perquè només n’ha
recollit cinquanta
DdeG, Lloret de Mar.

OPINIÓ

FOMENT

JOSEP Alum

«Aínda que burros, apaleados»
ls amics (una
colla de gent
amabilíssima)
amb els quals
aquest darrer Cap
d’Any vàrem compartir algunes delícies gastronòmiques de les ries
i les acollidores estances del
Pazo de Lestrove (residència de
descans de l’arquebisbe de la
Corunya, vaja, el Castelgandolfo gallec,ara reconvertit en hotel) ens varen fer més d’una vegada la mateixa brometa :«Sabeis quien ha construido la Autovia del Camino de Santiago
(Burgos-Lleó) esa en la que pasa
un coche cada cinco minutos?
pues el Ministerio de Fomento. I
sabeis quien la ha pagado? Pues
vosotros, los catalanes».
Cer tament, he pogut com-

E

provar que és possible anar des
de Blanes fins a Santiago sense
haver de circular per cap carretera. Autopistes i autovies
permeten realitzar el trajecte
en, aproximadament, dotze hores (descansos inclosos). Remarcablement tranquil és l’esmentat tram Burgos-Lleó.
No em considero pas un
retrògrad d’aquells que voldrien que, encara, circulésssim
amb tar tanes i per camins de
terra. Al contrari, estic convençut que la millora de les vies
de comunicació ha tingut i té
una importància cabdal en el desenvolupament dels territoris i
en la igualtat d’oportunitats per
a tots els ciutadants.
Els problemes sorgeixen
quan les coses es porten d’un
extrem a l’altre. Quan per loca-

lismes, clientelismes, polítiques de curt abast o interessos
minoritaris (a Galícia en saben
molt, de tot això) es construeixen infraestructures o bé innecessàries o bé, en llocs inadequats.
En arribar a casa m’he assabentat que el BOE ja ha fet pública la resolució del Ministeri
adjudicant la redacció del projecte d’obres del desdoblament
de la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva. Un projecte que
fa passar la N-II per Blanes i que
rebutgen totes les forces polítiques i la majoria de blanencs.
És possible que, amb la fluïdesa que hauria de propiciar tenir governs del mateix color a
Blanes, a Catalunya i a Madrid
ens haguem
d’empassar
aquest gripau? És just que el pe-

tit terme municipal blanenc,
acabi reduït a la mínima expressió, primer, amb aquest
desdoblament i d’aquí a poc
temps amb la prolongació de la
C-32?
Aquest tema, un veritable
greuge col·lectiu i en el qual
existeix consens entre tots els
grups polítics, sí que hauria de
mobilitzar tota la seva imaginació, tota la seva energia (malbaratada, a vegades, amb temes
menors com el de les autocaravanes) i les dels seus administrats per, cada cop que Foment
mou fitxa en contra, fer palès
sense fissures ni tebiesa el rebuig que els blanencs tenen
(tenim) vers les opcions Blanes
1 i 2.
Quan explicàvem tot això als
amics gallecs, els venia al cap
una dita: «Aínda que burros,
apaleados». Recorda, vagament,
una altra de més nostrada: «Cornuts i pagar el beure».

L’Ajuntament de Lloret de
Mar allarga dos dies més la
recollida d’arbres de Nadal a
les cases i contenidors de la
vila. La van iniciar el passat dilluns. Fins ara, ha reunit una
cinquantena d’avets. Entre
avui i dijous, continuarà la
campanya de recollida perquè
tots els veïns tinguin temps de
deixar l’arbre en el carrer.
Un vehicle de les brigades
municipals el passarà a buscar amb l’objectiu de poder-lo
reciclar. Segons el regidor de
Medi Ambient, Josep Teixidor, perquè la campanya sigui
efectiva, els veïns han de
col·laborar.
El que es demana és que
deixin l’avet en un lloc visible,
en el carrer, perquè es pugui
passar a recollir.
Tot i que això normalment
no està permès, es fa una excepció perquè el ser vei de recollida és permanent i el
temps que passa l’arbre de
Nadal a l’exterior és molt limitat.

