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ICV deixa a les mans de llistes
independents la representació en
set municipis per a les eleccions
L’alcaldessa d’Argentona abandona ERC per representar els ecosocialistes
ADELA GENÍS / Argentona

ICV del Maresme s’ha proposat
tenir representació municipal a més
municipis que mai. Els ecosocialistes volen arribar a tenir llista a 20 po●

Una de les últimes proclamacions com a alcaldable
és la d’Esther Merino per
L’Entesa
d’Argentona.
L’actual alcaldessa es presentarà per primera vegada a les eleccions municipals per aquesta formació,
que ara només tindrà el suport d’ICV després que
ERC hagi optat per presentar-se en solitari.
Merino, que és militant
republicana des de fa 16
anys, haurà de renunciar al
carnet d’ERC. «Ha estat
una decisió difícil perquè
he treballat pel partit durant molts anys», explica
Merino, que assegura que
ha prioritzat «el projecte
de poble». «ERC d’Argentona ha defensat altres
interessos»,
assenyala
Merino.
L’actual alcaldessa és
conscient que la marxa
dels republicans per fer
una llista en solitari perjudicarà L’Entesa. «Hem de
treballar per aconseguir un
govern d’esquerres fort i
estable, com els últims
vuit anys», diu Merino. La
candidata va ser escollida
en una assemblea de militants per unanimitat. «Això em dóna molta força
per tirar endavant.» Jordi
Pinart, que forma part de
l’Entesa i també és militant d’ERC, igual que Merino, també haurà de deixar el carnet de militant. El
president comarcal d’ICV,
Joan Lleonart, va explicar

bles de la comarca i per aquest motiu
han optat per aliar-se amb grups independents que defensen l’ideari
d’ICV i que aposten per formar governs d’esquerra. De moment, ja hi

ha set llistes confirmades elaborades
amb aquesta fórmula. A Argentona,
Vilassar de Dalt i Arenys de Munt els
ecosocialistes confien revalidar al
maig les alcaldies que ara ja tenen.
Montalt; a Arenys de
Munt, amb Arenys de
Munt 2000, i a Dosrius,
amb Progrés Municipal.
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«Renuncio a ser
militant d’ERC
perquè la meva
prioritat és
treballar per
Argentona»

L’objectiu d’ICV
és poder fer
possible
governs
d’esquerres al
màxim
d’ajuntaments de
la comarca»

쮿

«ERC
d’Argentona ha
demostrat que
defensa altres
interessos. No han
sabut aglutinar»
que la proclamació de Merino té el vistiplau de la direcció d’ICV. «Sabem que
serà complicat revalidar
l’alcaldia a Argentona, però confiem fer un bon resultat», explica Lleonart.
ICV ha optat per la fórmula d’unir-se a grups independents per tal de tenir
més representació als
ajuntaments. «El nostre
objectiu és poder fer possi-

쮿

«Volem passar a
tenir llistes en
una vintena de
municipis»
ble el màxim de governs
d’esquerres a la comarca»,
explica Lleonart. L’objectiu dels ecosocialistes és
presentar llistes en una
vintena de municipis,
quan ara en tenen en una
quinzena.
Així, es repeteixen les
candidatures a Argentona,
amb L’Entesa; a Vilassar
de Dalt, amb el Grup d’Esquerres; a Sant Vicenç de

Noves llistes
Una de les noves candidatures que presenta ICV
juntament amb formacions independents és a
Arenys de Mar, amb el
VIA (Veïns Independents
d’Arenys). L’exregidor de
CiU Lluís Blanchar, que
va abandonar el govern
municipal a mig mandat
enmig de la polèmica pel
nou pla urbanístic, és el
vicepresident de la nova
formació. A Llavaneres hi
ha negociacions perquè
ICV vagi juntament amb
Gent de Llavaneres, tot i
que encara no hi ha res
tancat.
A Premià de Dalt, el futur de la llista ecosocialista
tampoc està definit. El que
ja està decidit és que no es
repetirà la fórmula de les
eleccions passades, en què
ICV va formar part de
L’Alternativa juntament
amb el PSC i els independents d’Acció Ciutadana.
El president comarcal,
Joan Lleonart, va explicar
que a Canet també presentaran una llista, en aquest
cas d’ICV. També va desmentir que a Tordera els
ecosocialistes s’uneixin al
MAT (Moviment Alternatiu de Tordera) i va confirmar que no hi haurà candidatura d’ICV.

Els veïns es van reunir dilluns a la fàbrica de Mataró. / LL.M.

Una plataforma defensarà
la fàbrica protegida que ha
d’anar a terra per fer-hi
El Corte Inglés de Mataró
LL.M. / Mataró

La decisió del govern de
Mataró d’enderrocar la
nau i la xemeneia de la fàbrica Fàbregas i de Caralt,
inclosa dins del catàleg de
patrimoni, per encabir millor un centre comercial
com ara El Corte Inglés,
continua generant malestar entre els veïns. Mig
centenar es van reunir dilluns a dins de la mateixa
fàbrica del carrer Biada en
una assemblea oberta convocada a través de correus
electrònics per crear una
plataforma cívica que defensi la preservació del
conjunt catalogat. Tot i admetre que la mobilització
«fa tard», perquè el procés
es va iniciar fa dos anys,
confien que, com va passar
amb Can Cabanellas, es
pugui aturar. Segons una
veïna, l’empresa municipal d’urbanisme ja «està
obligant els residents i els
propietaris a marxar de la
zona i expropia les finques
afectades pel pla».
La novetat ara del projecte, que ha de permetre
l’arribada d’uns grans magatzems al centre de Mataró, és que s’han iniciat els

●

tràmits per reduir la protecció de la fàbrica a un nivell només documental
per fer possible l’enderroc. «Abans s’havia de
conservar la nau i la xemeneia, i el centre comercial
s’havia de fer respectant
tots els elements protegits,
però ara a última hora s’ha
decidit descatalogar-lo i és
una vergonya», va afirmar
una veïna. La plataforma
Salvem Can Fàbregas i de
Caralt, però, no es pronunciarà sobre la implantació
de l’anomenada «locomotora comercial» perquè
entén que hi ha molts
col·lectius que hi estan a
favor i la intenció és sumar
el màxim de suports socials. A més de mobilitzacions, l’entitat estudiarà la
possibilitat d’emprendre
accions legals en contra de
la decisió de tirar a terra
l’immoble.
De manera paral·lela,
propietaris i comerciants
de la zona també s’han organitzat per vetllar pels
seus interessos en l’operació urbanística, que preveu expropiar i traslladar
bona part dels negocis de
l’entorn del carrer Biada.
PUBLICITAT

Llorenç Artigas optarà a l’alcaldia de
Vilassar de Dalt «per darrera vegada»
çada». Les promocions
d’habitatges socials de la
zona de Can Manyé, Vidal
i Barraquer i del carrer
Masriera, a més de la consolidació del pla general,
són, segons el mateix Artigas, alguns dels projectes
que «s’hauran d’executar
en el proper mandat».
L’alcalde va confirmar
que accepta liderar el Grup
d’Esquerres amb la condició que sigui el darrer cop

que es presenta com a alcaldable. Pel que fa als integrants de la llista del
Grup d’Esquerres, Artigas
va explicar que serà ell qui
a partir d’ara la confeccionarà, i no va descartar cares noves. L’alcalde no va
amagar la seva preferència
per reeditar el pacte tripartit, amb ERC i el PSC. Artigas fa 24 anys que és regidor a l’Ajuntament i 12
que és alcalde.

EL PROTAGONISTA

LLORENÇ ARTIGAS

És el candidat del
Grup d’Esquerres
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LL.A. / Vilassar de Dalt

L’alcalde de Vilassar de
Dalt, Llorenç Artigas
(Grup d’Esquerres), va
anunciar que es presentarà
per darrera vegada a la reelecció a les eleccions municipals. Artigas va reconèixer que «no tenia clar»
si es tornaria a presentar en
aquests comicis, però va
manifestar que «moralment havia de continuar
per acabar la feina comen●

