Convergencia impulsa un forum de debat per
dissenyar el model de poble després del 2000
----,S'allargarafins l'abril de l'any que ve i s'estructura en tres grans ponencies de treball
FRANCESC

SANTIAGO

• CDC de Tordera va presentar divendres
el forum Viure a Tordera al 2000. Convergencia pretén obrir un ampli debat per dissenyar quin és el model de poble que volen
El forum Viure a Tordera al
2000 esta obert a tots els ciutadans, sigui o no convergents.
Aquesta és una de les idees que
va voler deixar clares la presidenta de CDC, Núria Vilajeliu,
durant la presentació, que es va
fer divendres al vespre a l'auditori del Teatre Ateneu Clavé.
El forum estara coordinat per
CarIes Deprius, tot i que cada
participant podra apuntar-se a
l'area de treball que més li interessi. Deprius espera que el
debat sigui «ampli i plural» i
recorda que Tordera .es troba
en una situació privilegiada per
poder afrontar amb garanties el
nou segle. El treball de redacció
de les tres ponencies durara fins
el 20 de febrero Durant les setmanes següents s'acabaran de
retocar i, finalment, el forum es
clausurara el mes d'abril, amb
una jornada final i una conferencia de clausura. La delegada
local de CDC, Núria Vilajeliu,
va insistir en el fet que el forum
admetra les aportacions de tot-

els ciutadans de cara al nou segle. El forum,
que s'allargara fins l'abril de l'any que ve,
s'estructura en tres grans arees: economia,
cultural i la ponencia humana. L'alCalde,
Joan Carles Garcia, i els responsables de

hom, sigui quina sigui la seva
tendencia política. Segons Convergencia, en la fase previa a

.
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• Durant la roda de premsa previa a la presentació del forum,
l'alcalde i candidat de CiU a les
properes eleccions municipals,
Joan Carles Garcia, es va referir
a les relacions entre els dos socis
de la coalició. Garcia va destacar
la bona sintonia que existeix amb
Unió i va dir que no preveu cap
problema per confeccionar la
llista electoral. De fet, el delegat
local d'Unió,Joaquim Segurado,
que també és president del Club
Patí Tordera, va asslstir a la presentació del forum. L'alcalde
torderenc va dir que CiU marcara primer el projecte que vol
impulsar de cara al proper mandat i que el nom de les persones

que figuraran a la llista' és un
debat que s'ha d'afrontar més
endavant. «Les converses amb
Unió són fluides i no hi haura
cap mena de baralla; sóc un ferro
conven<;ut de la coalició», va explicar Garcia, que abans de l'estiu ja va ser proclamat alcaldable
de CiU amb la signatura de l'acord entre els dos socis de la
coalició. Sobre la celebració del
forum i l' elaboració de les ponencies, Joan Carles Garcia va
admetre que CiU utilitzara les
aportacions que facin els ciutadans per elaborar el programa
electoral. «És evident que en farem ús, perque si no fos així
estaríem perdent el temps tots
plegats», va dir.

l'agrupació local de CDC van presentar divendres el forum, que inicialment tindra
la participació d'unes noranta persones. Les
conclusions del forum serviran com a marc
d'actuació per al grup municipal de CiD.

la presentació del forum hi han
intervingut 35 associacions de la
població i 25 persones a títol

personal, a més deIs militants
i simpatitzants del partit nacionalista.

no esta qUlet
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• La recent proclamació de la
regidora Conxita Rodríguezcom
a alcaldable del PSC a les properes eleccions, en substitució
de J aume Romaguera, ha obert
la renovació del partit. Rodríguez s'ha pres amb ironía que
Convergencia organitzi un forum de debato «Hi ha partits que
no tenen idees i no saben fer
la feina, per aixo necessiten consultar fora del partit», va dir Rodríguez, que ja ha comen<;at a
contactar amb perSones alienes
al partit per comen<;ar a elaborar
un programa «nou i renovador».
«Estem aconseguit un grup molt
potent amb gent que esta molt
engrescada», va explicar l'alcal-

dable socialista. Més enl1a d'aquestes afumacions, el PSC es
resisteix a explicar públicament
com esta afrontat aquest procés
de renovació encetat amb l'anunci de Jaume Romaguera de
deixar la política local coincidint
amb el final de l'actual mandat.
EIs socialistes torderencs tenen
previst celebrar un acte públic
per proclamar
oficialment
Conxita Rodríguez com a nou
cartell electoral. Aquest acte
comptara amb l'assistencia d'un
destacat dirigent del partit.
Conxita Rodríguez opina que el
PSC ha d'arribar a les properes
eleccions amb un missatge nou
«capa<; de generar il'lusió entre
els ciutadans».

