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Calella reorganitza les zones blaves
que funcionen a l’estiu

ERC i CiU de Teià pacten formar
govern alternant-se l’alcaldia

● Calella. La societat municipal Gestvia de Calella
ha reorganitzat el funcionament de les zones blaves
durant l’època d’estiu amb l’objectiu de rendibilitzar-les al màxim. En aquest sentit, i en funció de
l’experiència de l’any passat, en què es van posar
en marxa aparcaments controlats a més zones de la
ciutat, els horaris i el període de validesa han variat.
Per aquest motiu, a la riera Capaspre i fins al 30 de
setembre funcionaran les zones blaves de les 9 del
matí a les 10 del vespre tots els dies de la setmana; a
la zona de Tramuntana i fins al 30 de setembre, de
dilluns a dissabte, s’haurà de pagar de 9 a 2 i de 4 a
8. Als carrers del barri de Pequín, i també fins al 30
de setembre, de dilluns a diumenge i de 9 del matí a
10 del vespre. Al passeig de les Roques i al pàrquing de Les Palmeres o del cementiri vell, el període de pagament serà del dissabte 16 de juny al 24
de setembre, i només els festius i caps de setmana.
Al primer, però, fins a les 10 del vespre i, al segon,
fins a les 8. / T.M.

Tots per Teià, amb els mateixos regidors que els republicans, anirà a l’oposició
LLUÍS ARCAL / Teià

Ja hi ha acord per formar govern
estable a Teià. Finalment, ERC i CiU
han arribat a un pacte per consolidar
un front nacionalista al municipi els
●

ERC i CiU de Teià governaran junts els municipi.
Tot i que en aquest mandat
els republicans governaven amb el PSC i CiU
exercia d’oposició, els resultats del 27 de maig passat han obligat les dues
forces nacionalistes a entendre’s per formar una
majoria estable de govern
al municipi. I és que CiU,
amb els seus tres regidors,
tenia la clau per decantar
la balança tant a favor
d’ERC –que va ser la força
més votada amb quatre regidors– com dels independents Tots per Teià (T×T)
–que va igualar als republicans pel que fa a nombre de regidors.
De l’acord es desprèn
que ERC i CiU s’alternaran l’alcaldia i la primera
tinència d’alcaldia, a més
de les regidories de Cultura i Urbanisme: els dos primers anys aquestes competències recauran en la figura de l’actual alcalde en
funcions, Andreu Bosch, i
els dos darrers en el cap de
llista de CiU, Josep Botey.
Bosch, a més, assumirà
durant tot el mandat l’àrea
de Medi Ambient i Botey,
la regidoria de Serveis. Pel
que fa a la resta del cartipàs municipal, encara
s’han de perfilar els noms
dels regidors de les diferents àrees, però ja es coneix la quota de regidories
que pertocaran a les dues
formacions. Així, ERC assumirà Educació, Benestar Social, Sanitat i Gent
Gran, Hisenda, Mobilitat,

propers quatre anys. Republicans i
convergents s’alternaran l’alcaldia, i
per tant Andreu Bosch (ERC) continuarà al capdavant de l’Ajuntament
dos anys més, i el 2009 el rellevarà

Josep Botey (CiU). D’aquesta manera es deixa a l’oposició Tots per Teià,
que amb quatre regidors van igualar
els republicans pel que fa a representants municipals.

ELS PROTAGONISTES

ANDREU BOSCH

JOSEP BOTEY

ALCALDABLE D’ERC A TEIÀ

ALCALDABLE DE CIU A TEIÀ

Continuarà
d’alcalde els
primers dos anys
del mandat, a més
de tenir les
carteres de Medi
Ambient i
Urbanisme, i en la
segona part del
mandat assumirà
les regidories de
Cultura i la
primera tinència
d’alcaldia

Serà primer tinent
d’alcalde i regidor
de Cultura els dos
primers anys, i en
els dos darrers
anys, a més
d’assumir
l’alcaldia, serà
també regidor
d’Urbanisme.
Durant tot el
mandat portarà la
regidoria de
Serveis

Joventut, Comunicació i
Participació Ciutadana.
Per la seva banda, CiU es
quedarà les carteres de
Promoció Econòmica i
Esports, Seguretat Ciutadana, Recursos Humans i
Atenció Ciutadana, aquesta última una regidoria de
nova creació.
L’acord de govern, a
més, deixa la porta oberta
perquè els dos regidors del
PSC, fins ara governant
amb ERC, puguin entrar a
formar part del govern

municipal «en el futur».
L’alcaldable
d’ERC,
Andreu Bosch, va explicar
que «l’acord s’ha fet pensant en els interessos del
municipi, basat en la coresponsabilitat entre ERC
i CiU». Bosch va admetre
que per la «complexa realitat electoral del municipi
des d’un bon principi estàvem disposats a negociar
amb CiU». L’alcaldable
republicà va posar èmfasi
en el fet que «les dues formacions han anteposat

l’interès col·lectiu del municipi al de cada candidatura». El candidat d’ERC,
que sempre va descartar
arribar a un acord amb
T×T, va recordar que tot i
que CiU ha estat a l’oposició en aquest mandat, «les
relacions sempre s’han basat en el respecte mutu».

L’Entesa de Sant Cebrià posa
condicions per entrar al govern de CiU

«No ha estat fàcil»
Per la seva banda, l’alcaldable de CiU, Josep Botey, va reconèixer que «no
ha estat fàcil assolir un
acord de govern». Botey
va assenyalar alguns factors determinants per decantar-se per formar tàndem amb els republicans,
com ara que ERC hagi estat la força més votada de
Teià. El candidat de CiU
també va recordar que les
dues formacions «han governat el poble en els darrers anys i representen la
història política de Teià».
El fet d’aconseguir un
front nacionalista i el respecte entre les dues formacions també han estat factors clau perquè CiU es decantés per donar suport a
ERC.
Botey va voler remarcar
la regidoria de nova creació, Atenció Ciutadana, en
mans de CiU, com «una
àrea que permetrà al govern ser pròxim al ciutadà». Tant Bosch com Botey van dir que el pacte
«aconsegueix dotar l’Ajuntament d’estabilitat»
per tirar endavant projectes com ara el nou institut i
la revisió del pla general.

● Sant Cebrià de Vallalta. L’Entesa d’Esquerres -ICV
de Sant Cebrià de Vallalta condiciona la seva entrada al govern de majoria absoluta de CiU a sis aspectes que, segons la formació, són «determinants».
«Demanem una màxima participació en el pla d’ordenació urbana, es respectarà la legalitat urbanística i es posarà límit de temps a les irregularitats actuals, es prioritzaran les obres i serveis a les urbanitzacions, es crearan els màxims espais de participació ciutadana, les decisions de la comissió de govern es prendran per consens i s’evitarà l’entrada al
govern de personatges que han usat la mentida per
difamar», recull un comunicat de la formació.
L’Entesa és prou conscient que les seves demandes
«poder ser un obstacle per entrar dins el govern»,
però també defensen que si és aquest el cas no descarten donar suport al govern «en aspectes puntuals
per arribar a acords amplis». / T.M.

El PSC de Tordera anuncia que
continuarà treballant des de l’oposició
● Tordera. El PSC de Tordera, que es manté a l’oposició amb cinc regidors, ha fet públic un comunicat
en el qual anuncia la voluntat de «continuar treballant pels torderencs». Els socialistes puntualitzen
que les seves prioritats seran les persones, els serveis, l’economia local i l’entorn natural, i que s’esforçaran per apropar la gent al municipi i intentar
superar l’alt grau d’abstenció que s’ha donat en
aquestes eleccions. El PSC també aprofita per criticar el «model continuista del govern de CiU, que no
escolta una part important de la societat, fent polítiques encaminades a fer publicitat de les seves actuacions alhora que s’amaguen problemes reals i
propers a la ciutadania. / T.M.
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Detenen dos traficants que
venien droga al Maresme
• Electricitat
• Aire condicionat
• Antenes
• Fontaneria
• Calefacció
• Porters electrònics
• Gas domèstic
• Telefonia

• Reformes en general
• DISSENY DE CUINES I BANYS
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els agafés la policia. En un
escorcoll posterior als habitatges dels detinguts la
policia va localitzar altres
substàncies estupefaents i
materials que habitualment s’utilitzen per empaquetar-les. El valor total de
la droga decomissada és
de 21.000 euros al mercat,
als quals també s’han d’afegir els 7.000 en metàl·lic
trobats als domicilis. Dissabte, els detinguts van ingressar a la presó.
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T.M. / Arenys de Mar

Els Mossos d’Arenys de
Mar van detenir divendres
dos individus de nacionalitat gambiana acusats de
traficar amb heroïna i cocaïna a diferents pobles
del nord de la comarca. Els
homes, un de Blanes i l’altre de Pineda, es desplaçaven en el mateix vehicle i
duien la droga dins la boca
protegida amb diverses capes de plàstic per poderse-les empassar en cas que
●
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