L'Ajuntament homenatja els polítics deis 20
anys democdltics en un acte Íntim al Clavé
MIQUELSPA

• Tordera va retre homenatge divendres
al vespre a tots els regidors i alcaldes que
han participat en els 20 anys d'ajuntaments
democratics. L'equip de govem va organitzar
Un concert intimista quasi a
lesfosques amb can<;onsal piano
de Uuís Uach, Jaume Sisa, Joan
Manuel Serrat, Maria del Mar
Bonet i Raimon, els assistents
a l'acte es van posar en situació
i van retrocedir vint anys. Després de la música de Medín Peiron, al teclat, i Mercedes del
Clos com a cantant, els polítics
van ocupar l'escenari. Una melodia de fons els va acompanyar:
üh! Benvingutspasseu, passeu:..
L'alcalde, Joan Caries Garcia,
va anar cridant un per un tots
els exregidors presents a la sala
gran del Teatre Clavé. Entre la
destilada es va produir un moment molt emotiu quan la vídua
de l'exregidor Joan Rabert va
recollir el seu record. En el parlament posterior a l'entrega de
guardons, l'alcaldeva agrair molt
especialment la tasca deIs dos
alwdes quefhan ptecedit, Joan
Comas i Jaume Romaguera, per
comen<;aruna feina de govem
i gestió del poble que ha fet més
feli<;os els torderencs. Garcia

un acte intimista a la sala gran del Teatre
Clavé, al qual van assistir bona part deIs
exregidors torderencs. Després d'un recital
de cant i piano, l'alcalde, Joan Caries Garcia,
va repartir un trofeu de record a cada un

també va demanar més comprensió per a la classe política
ja que, segons ell, sovint es critica

deIs polítics i va voler agrair la feina feta
per tots i cada un deIs quals l'han precedít.
Garcia va recordar que sovint es critica els
polítics de manera injusta ja que molts «renuncien a la seva vida per servir el poble».

injustament sense tenir en compte que moIts polítics «renuncien
a part de la seva vida per servir

. el poble», ia qual cosa es converteix, en el seu ~as, en una
«obsessió diaria».

