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l’anàlisi de Llavaneres

Joan Carles Garcia. CANDIDAT DE CIU A TORDERA

«No m’espanta ser ciutat dormitori
si és sinònim de residencial»
Un dels feus indiscutibles de CiU a la comarca torna a posar en mans d’aquest veterà
candidat la continuïtat a l’alcaldia. I amb la ferma voluntat de treure majoria absoluta
TERESA MÁRQUEZ / Tordera
● Joan Carles Garcia es va

estrenar com a candidat a
l’alcaldia de Tordera el
1991 amb només 29 anys.
Ara, amb 45, i després de
tres mandats com a alcalde
i els dos últims amb majoria absoluta, considera que
encara li queda feina a fer.
–Surt com a força
guanyadora.
–«És cert que l’electorat
ens ha donat la majoria
absoluta en els dos últims
mandats, però fins al 28 de
maig no hi ha res segur.»
–Tordera no està creixent massa?
–«Tordera creix al mateix ritme que ho han fet
altres municipis a la comarca. El que passa és que
nosaltres ens hi hem afegit
més tard.»
–Però era necessari
desenvolupar tots els
plans urbanístics pendents?
–«No ha estat així. Els
tres únics que hem tirat endavant en els últims quatre
anys han estat la Mullera,
encara per edificar, el Mas
Sant Jaume, que el va
desenvolupar l’Incasol, i
el de la carretera de Fogars, on ja es pot construir.»
–I pel que fa al futur?
–«En els propers quatre
anys s’haurà d’edificar la
Mullera i a la resta de plans
previstos –Ponent, Centre
i Sota Vila– no s’hi podran
aixecar pisos fins d’aquí a
quatre anys més. És un
creixement molt pensat i

Joan Carles Garcia (CiU), fotografiat recentment. / T.M.

estructurat en funció de les
necessitats del poble, com
ara la mobilitat.»
–Algun grup considera que tant urbanisme
comporta hipotecar el
poble.
–«El nostre pla general
té una previsió de vigència
i de desenvolupament
d’entre quinze i vint anys.
Això no és hipotecar el
municipi, és organitzar-lo
amb previsió al degoteig
continu de gent que en els
darrers anys busca qualitat
de vida i habitatges més
assequibles fora de l’àrea
metropolitana.»
–I què té Tordera que
atregui tanta gent?
–«Un munt d’avantatges, com ara que és un lloc
més ben cuidat on el medi
ambient està garantit i amb
bons serveis de comuni-

cació per carretera amb
Barcelona i Girona.»
–Aquest augment de
població ha anat de bracet de la millora dels
serveis i dels equipaments?
–«Com a Ajuntament
hem pogut resoldre les demandes que depenien de
nosaltres mateixos. És cert
que l’únic error en la previsió local ha estat la manca d’aparcament, que ens
ha obligat a actuar. Ni ens
hem quedat curts en pavellons poliesportius, ni en
biblioteca, ni en llar d’infants...»
–I les escoles i els serveis sanitaris?
–«De la manca d’escoles, i és demostrable, n’ha
tingut la culpa la Generalitat. Malgrat la nostra insistència, no va fer la previsió

correcta i tots hem hagut
de pagar l’errada. Nosaltres arrosseguem les obres
del centre Ignasi Iglésies
des de fa anys i la construcció del nou centre a
Sant Pere, i no perquè no
hi haguem treballat a fons.
Però en última instància
no depenia de nosaltres. I
ara ja estem buscant
terrenys per construir un
centre
d’ensenyament
primari i secundari. Pel
que fa al CAP, tres quarts
del mateix. Tot allò que
ens ha vingut de fora ha fet
tard, però en la majoria de
casos ha vingut. Encara
que a vegades cansa demanar tant sense que s’obtingui una resposta immediata.»
–I del perill de convertir-se en ciutat dormitori?
–«El concepte no m’espanta gens sempre que
ciutat dormitori sigui sinònim de ciutat residencial
amb una qualitat de vida
garantida, com ara Sant
Cugat del Vallès.»
–I quina és l’aposta de
Tordera de CiU?
–«La d’un municipi capaç de donar ocupació als
seus habitants tant en el
sector industrial com en el
de serveis, independentment de si es queden a treballar-hi o no.»
–I què fa que algú encapçali una llista per
cinquena vegada consecutiva?
–«Sobretot, tenir la vocació de servei intacta.»
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D’esquerra a dreta: Ruiz (SOS), Rojas (Cs), Mora (ERC), Ros
(PP), Graupera (CiU), Bastida (PSC) i Rubal (GLl). / LL.M.

El polèmic debat sobre el
creixement podria passar
factura al feu del PP
LL. MARTÍNEZ
Sant Andreu de Llavaneres

● Després de recuperar
l’alcaldia amb un pacte
forçat amb el PSC, el PP,
liderat per l’incombustible
Víctor Ros, mirarà de rendibilitzar tant com pugui la
feina feta d’un mandat en
què l’oposició al creixement i als convenis urbanístics no ha deixat respirar als socis de govern. De
fet, un dels nous partits
–SOS Llavaneres, encapçalat per Josep Ruiz– va
sorgir de les protestes en
contra de la construcció
d’habitatges al poble. La
incògnita serà el paper que
jugara i a qui esgarraparà
més vots aquesta agrupació, però també la de Ciutadans, que s’estrena amb

Montserrat Rojas d’alcaldable. Qui aposta per la renovació és el PSC, que espera que el pacte amb el PP
no els passi factura. Pilar
Arnau marxa a contracor
juntament amb Antoni Jiménez per deixar pas a una
jove Carme Bastida.
CiU, que canvia Josep
Ferrer per Bernat Graupera, creu que ara, més que
mai, es pot capgirar la tendència i prendre al PP un
dels seus feus per deixar
de ser l’eterna segona llista més votada. Després de
vuit anys sense candidatura, ERC prova sort en solitari i amb Joan Mora com a
alcaldable, i Gent de Llavaneres, que ara sumaran
per a ICV, escullen Joan
Rubal com a nou candidat.

LES CLAUS
El creixement
왘 El

debat sobre el futur
creixement del poble
ha protagonitzat el
mandat, amb la
redacció del nou pla
urbanístic. El proper
govern haurà de
tirar-lo endavant.

Els equipaments
왘 La

zona esportiva, amb
la primera pedra, i el
futur hotel d’entitats a
l’edifici de la Bodega
són equipaments molt
criticats per l’oposició i
la cirereta del pastís
per al govern local.
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• Electricitat
• Aire condicionat
• Antenes
• Fontaneria
• Calefacció
• Porters electrònics
• Gas domèstic
• Telefonia
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Tel. 93 769 33 52 - Fax 93 766 07 63
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