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Joaquim Ponsarnau. ERC D’ARENYS DE MAR

«Aquest govern insípid ha
perjudicat Arenys de Mar»
El candidat confia a ser la segona força més votada i tenir la clau del
futur govern municipal. Per aquest motiu no descarta cap pacte
LL.M. / Mataró

Joaquim Ponsarnau té
40 anys i és la tercera vegada que encapçalarà la
llista d’ERC a Arenys de
Mar. Casat i amb dos fills,
és també conseller de Promoció Econòmica al Consell Comarcal.
–Arenys de Mar tanca
un mandat complicat.
Què en pensa ERC?
–«Ha estat un mandat en
què s’ha perdut pistonada
a causa d’una crisi interna
del govern. Això ha provocat una situació de paràlisi
que ha tingut conseqüències negatives per a la vila.
S’han perdut quatre anys
fantàstics que el proper
mandat haurà de recuperar
a marxes forçades.»
–Què ha quedat paralitzat?
–«S’ha perdut l’oportunitat de resoldre el tractament de la riera, els passejos marítims, el mercat i la
torre dels Encantats. S’han
alentit els temes d’educació, l’ús del Xifré i la recollida selectiva.»
–I quin paper ha tingut l’oposició?
–«Sort de la responsabilitat i del seny de l’oposició, que ha fet que alguns
projectes tiressin endavant, com ara el pla general, el pla especial del port
i el pàrquing del Xifré.»
–Amb un govern en
majoria les coses haurien canviat?
–«Ha estat un govern insípid, amb unes regidories
molt parades, que no ha fet
la sensació de fer feina. Hi
ha hagut polèmiques i enfrontaments amb col·lec●

Benach saluda un dels expositors de la XXX Fira Mercat del Ram de Tordera. / QUIM PUIG

L’obertura del pont de Ferro
dóna el tret de sortida a la
Fira del Ram de Tordera
Benach va destacar que la mostra és un referent de qualitat
LLUÍS MARTÍNEZ / Tordera

Tordera va inaugurar ahir la Fira Mercat del Ram i per primer cop els visitants
s’hi podien acostar pel nou pont de Ferro,
un símbol que es recupera 38 anys després
●

L’obertura d’un dels símbols de Tordera va aplegar
ahir centenars de persones
a la plaça de la Concòrdia.
Volien ser dels primers a
travessar el nou pont de
Ferro, que uneix el nucli
urbà amb el parc Prudenci
Bertrana i la zona esportiva per sobre del riu Tordera. Un referent del paisatge
de Tordera que el mateix
riu es va endur en dues
ocasions, l’última vegada
fa 38 anys.
«Recuperem un element singular que formava
part de la memòria històrica i de la identitat del poble», va explicar l’alcalde,
Joan Carles Garcia (CiU).
La primera passejada multitudinària per la passera
de vianants va precedir la

que se l’endugués una riuada. En la inauguració el president del Parlament, Ernest
Benach, va dir que la fira, que fa 30 anys,
és un «exemple de qualitat» per «mantenir viu el territori i conservar la tradició».

inauguració de la Fira
Mercat del Ram, que
aquest any celebra els 30
anys d’història i que va
anar a càrrec del president
del Parlament, Ernest
Benach. «Aquestes fires
formen part de la nostra
manera de ser perquè copsen el treball, però també
els costums», va destacar
Benach, que també va assenyalar com la mostra
multisectorial ha sabut
adaptar-se als nous temps i
conjuminar amb èxit tradició i modernitat.
La mostra, que integren
un centenar d’expositors,
ocupa uns 40.000 metres
quadrats del parc Prudenci
Bertrana i estarà oberta
fins diumenge. El director
de la fira i regidor de Pro-

moció Econòmica, Rafel
Matas, va explicar que la
fidelització de molts participants l’han convertit en
un punt d’atracció comercial i social per a milers de
visitants. La fira, que rep
cada any entre 30.000 i
35.000 persones, té representació de sectors com
ara la indústria, els serveis,
l’automoció, l’artesania,
l’agricultura i la ramaderia, i els darrers anys, l’habitatge, el medi ambient i
les noves tecnologies. A
més, com a bon aparador
de Tordera, també inclou
una destacada representació del teixit associatiu local, que aquest any s’ha
doblat respecte a l’anterior
edició i arriba a 23 participants.
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Joaquim Ponsarnau, candidat d’ERC a Arenys de Mar. / LL.M.

tius, amb associacions i
amb treballadors. Uns episodis que el mateix govern
de CiU i el PP ha provocat
i que no haurien d’haver
passat.»
–Quin reptes es marca
per a les eleccions?
–«El nostre objectiu és
arribar a ser la segona força política i, per tant, entrar a formar part del futur
govern municipal.»
–Aposten per reeditar
el tripartit com fa quatre
anys?
–«Ara hi ha una altra situació. No estem tancats a
res i un cop veiem els programes i els resultats de les
urnes es farà una cosa o
una altra. El ventall és

molt ampli.»
–Fins i tot el d’un govern de consens?
–«El que és segur és que
no hi haurà majories absolutes i la cultura del pacte
hi serà present. En temes
importants, la majoria de
grups ens hem posat
d’acord.»
–La llista d’independents restarà vots a les
esquerres?
–«El VIA va sorgir
d’una crisi a CiU i nosaltres ens ho mirem des de la
distància perquè no ens
preocupa. Durant mesos
ens han venut la coalició
amb ICV, però en un dia es
va trencar i això ha descol·locat molt la gent.»
PUBLICITAT
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왘 Vehicles nous per recollir la brossa a Mataró. Els
nous camions completen la flota del servei, que ja està
formada per 19 vehicles. A més de ser més silenciosos,
un dels nous vehicles podrà fer la recollida robotitzada.
L’Ajuntament també ha adquirit 700 contenidors nous
per renovar tot el parc actual de la ciutat. / M. CRUZ

Centre de curtes i llarges estades. Centre de dia.
Situada al mig del poble. Bona comunicació.
Grans sales d’estar i terrasses. Cuina pròpia.
Hab. individuals i dobles amb TV de plasma.
Metge, infermera, personal gericultor.
Fisioterapeuta, perruqueria, psicòloga, animació...

