PAÏSOS C ATALANS

EL PUNT | Divendres, 4 de maig del 2007

7

ELECCIONS MUNICIPALS 2007 / MARESME
MATARÓ

Josep Romaguera. CANDIDAT DEL PSC A TORDERA

El regidor Josep Lluís Martí exigeix a
CiU que el readmeti al grup municipal

«CiU ha aplicat la política del
nou-ric, a qui sobren els diners»
El relleu al PSC de Tordera és un veterà de la política entestat a aplicar als barris els mateixos
avantatges que, segons assegura, ha tingut només el centre amb el govern de CiU
TERESA MÁRQUEZ / Tordera
● Josep Romaguera (Tor-

dera, 1965) és la nova cara
–com a cap de llista que no
pas com a veterà del socialisme local– del PSC de
Tordera. El relleu de Conxita Rodríguez l’agafa,
com ell diu, algú que «ha
mamat la política des de
ben petit». Casat i pare de
dos fills, aquest gestor tècnic d’una empresa energètica és germà de l’històric
alcalde torderenc Jaume
Romaguera.
–Valori’m els dos últims mandats amb el
PSC a l’oposició.
–«El grup encapçalat
per Conxita Rodríguez ha
fet molta i bona feina. Ella
és una persona ben preparada, que coneix bé el poble. Tordera ha perdut
l’oportunitat de tenir una
gran alcaldessa.»
–Tordera és convergent?
–«Fins ara sembla que
sí.»
–I com s’ho farà el
PSC perquè el municipi
canviï de color polític?
–«A Tordera, cada cop
que hi han hagut eleccions
CiU ha tret molt bons resultats, però els socialistes
es van imposar durant quatre vegades en els comicis
municipals. L’objectiu del
PSC és recuperar aquell
panorama.»
–I per què fins ara el
votant no ha tornat la
confiança al seu partit?
–«És difícil de dir, perquè hi juguen molts fac-

Josep Romaguera, a la plaça de la Concòrdia. / T.M.

tors, i a sobre CiU ha fet
una política d’aparador
que els ha anat bé.»
–Encapçalar la llista
del PSC és una qüestió
de família?
–«Ja he hagut de patir
les comparacions amb el
meu germà i segur que les
sentiré durant tot el procés
electoral. En Jaume i jo
coincidim en diferents aspectes i diferim en altres.»
–I què l’ha fet decidir
a ser candidat?
–«Perquè en tinc ganes,
estic il·lusionat i és una
aposta de canvi generacional en tot el grup socialista. El suport dels militants
i simpatitzants també ha
estat decisiu.»
–Què ha fet bé aquest
govern de majoria abso-

luta?
–«Ha tirat endavant projectes com ara la biblioteca, acabar el Teatre Clavé,
la piscina coberta, el nou
pavelló..., però el que ha
fet millor és vendre-ho. I
no és menys cert que ha topat amb uns anys de bonança econòmica que han
repercutit en els millors ingressos per a les arques
municipals. Ha fet coses,
però podia haver-les fet
molt millor.»
–El PSC és molt crític
amb l’empresa urbanística municipal TUA.
–«No ens agrada ni el
funcionament ni l’estructura, que creiem equivocats. No hi ha hagut cap
obra a Tordera que s’hagi
adjudicat per sota d’allò

pressupostat. Apliquen la
política del nou-ric, a qui
no ve d’aquí amb els diners, i no impulsa l’estalvi
per quan la situació no sigui tan bona.»
–I què retreu al govern?
–«El més greu és que no
ha governat per a tothom
igual. Fa la sensació que
tots els torderencs no tenen la mateixa importància per a ells i hi ha hagut
zones, com ara el veïnat de
Sant Andreu, que les han
deixat oblidades. Tampoc
han tingut previsió de cap
mena davant el creixement
dels últims anys i, a més,
no hi ha hagut poder executiu per fer complir la
normativa, especialment
la urbanística, i s’han permès autèntiques barbaritats.»
–I què proposa la seva
formació?
–«Hem elaborat un programa a consciència i buscant resoldre les mancances de tots els àmbits. En
aquest sentit, i entre d’altres propostes, pensem invertir en polítiques d’ajuda al jovent i als col·lectius
desfavorits, remodelar i
millorar alguns espais dels
veïnats i crear pàrquings,
apropar els serveis de salut
als barris, crear centres de
formació professional, potenciar el polígon industrial per crear llocs de treball, reestructurar el mercat dominical i donar un
altre aire a la Fira del
Ram.»
PUBLICITAT
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Baron (PSC) promet posar «elements
artístics» a cada espai públic nou
● El candidat del PSC a l’alcaldia de Mataró, Joan
Antoni Baron, es va comprometre ahir a col·locar
un element artístic d’un creador local en cada nou
espai públic que es creï a la ciutat, ja sigui una estàtua, un mural o una escultura. Baron va destacar el
consens amb els artistes sobre la proposta i com a
mostra de suport el cap de llista va comptar amb la
presència de Josep Novellas i Llucià Gonzàlez. La
iniciativa té l’objectiu de fer més accessible i millorar la projecció dels creadors locals. En matèria de
cultura, Baron també va prometre construir a Can
Gassol un equipament escènic, crear un servei de
suport a la indústria cultural, fer una nova biblioteca a l’Escorxador, convertir Mataró en la capital catalana del gospel i desenvolupar l’estudi per situar
el nou teatre municipal al Velòdrom. / LL.M.

MALGRAT DE MAR

ERC escoltarà a peu de carrer
les propostes dels ciutadans
● Diferents membres de la llista d’ERC de Malgrat
de Mar es distribuiran els propers dies per diferents
llocs de la població perquè els veïns els puguin exposar el seu punt de vista i també els republicans
puguin explicar-los el model de municipi que proposen. La primera cita és aquest diumenge a la plaça de l’Església. / LL.M.
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● L’exregidor de CiU Josep Lluís Martí, que en el
ple d’abril va ser expulsat del seu grup municipal
per haver criticat l’alcaldable Joan Mora, ha demanat a la federació nacionalista que el readmeti. En
cas contrari, Martí amenaça d’impugnar la decisió
perquè assegura que en el procés es van cometre
«irregularitats». La petició de l’ara edil no adscrit
se sustenta en els motius pels quals se’l va apartar
del grup i en la manera com es va procedir. El regidor, que ha adreçat la demanda per escrit al portaveu dels convergents, Joaquim Fernàndez, explica
que l’expulsió, que considera «arbitrària i injusta»,
es va produir per haver expressat una opinió sobre
la manera com l’alcaldable havia confeccionat la
llista per a les municipals del 27 de maig. En aquest
sentit, Martí creu que «no es pot sancionar ningú
per la seva opinió política segons la Constitució Espanyola, i menys respecte d’una persona que no
forma part del grup de CiU». Per aquest motiu, defensa que el grup no és l’òrgan que hauria de dirimir
aquest afer i que en tot cas qui l’hauria d’analitzar
és la mateixa federació de CiU a Mataró. / LL.M.
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Núria Carbonell us ofereix la seva
nova perruqueria a Mataró.

