Garcia afirma que la candidata socialista «no
estima el poble i.només té afany de poder»
me presenta

oficiahp.ent el seu candidat i preveu un exit «esclatant» a les properes municipals
FRANCESCS~GO

• Joan Carles Garcia, de CDC, tomara a
optar a l'alcaldia de Tordera. EIs militants
van acceptar divendres per unanimitat la
candidatura de l'actual alcalde i dissabte
«La candidata socialista té
mala llet, es una persona al mala
ombra que no defensa Catalunya
i que no estima Tordera; només
té afany de poder manar, sigui
com sigui.»Aquestes van ser algunes de les crítiques que Joan
CarIes Garcia va abocar dissabte
sobre la nova alcaldable del PSC,
la regidora Conxita Rodríguez.
Convergenciade Tordera vapresentar dissabte Joan Carles Garcia com a candidat a l'alcaldia
en les properes municipals, que
es faran el 13 de juny de l'any
que ve. El candidat convergent
va fer una radiografia molt optimista deIs últims tres anys.de
govern. Va assegurar que mai
Tordera havia vist tantes inversions privades, en referencia a
la instaHació del grup textil Zara
_ i a l'arribada de j'em resa-Decotek. Garcia va destacar l'acabament total del teatre ateneu
Clavé,previst per l'abril de l'any
qu-eve, i la finalització de l'ampliacióde lallar d'aviscan Compte, dos projectes que, segons va
dir, els socialistes no van saber
portar a bon port. També va ressaltar les iniciatives que s'han
dut a terme amb les polítiques
de joventut. «Amb convergencia, els joves han pogut dir cose&»;va dir. Abans del discurs
de l'alcaldable torderenc van
parlar també el president comarcal de CDC, Albert Batlle, i el
diputat i candidat a Mataró, Ramon Camp. Batlle preveu un exit
«esclatant» a Todera perque, segons va defensar, CiU presentara el millor equipo El maxim
dirigent de CDC al Maresme
va donar un encarrec molt clar:
aconseguir la majoria absoluta.
Ramon Camp va lloar el treball
que Joan Carles Garcia ha fet
des de fa anys a nivell comarcal
i el va definir com una persona
düilogant, oberta i tranquil·la.
«Aíxo garanteix un treball efica<;»,va dir Camp.

es va presentar oficialment durant un sopar.
Garcia va fer un discurs molt crític amb
l'alcaldable del PSC, Conxita Rodríguez, a
qui va acusar de tenir afany de poder i
no estimar el poble. Va demanar la im-

plicació deIs militants per guanyar, les eleccions i «governar sense barreres». Felip Puig,
secretari d'organització de CDC, el diputat
Ramon Camp i el president comarcal, Albert
Batlle, van avalar el lideratge de Garcia.

Majoria absoluta per «govemar sense barreres»
F.S
.

• Joan Carles Garcia aspira a
l"alcaldía de Tordera per tercer'
cop consecutiu. Només ha c,onegut dos anys d'oposició, perque pocdesprés de les seves primeres eleccions va pactar amb
el PSC. Tot i ser la llista més
votada, el 1995, els socialistes
van perdre la majoria. Aíxo va
propiciar un pacte entre CiU i
l'únicregidor del' Alternativa Independent Torderenca (AIT),
Lluís Barrera, que havia format
part de la candidatura socialista

anteriorment. Durant el sopar
convergent no van faltar referencies a la necessitat de guanyar
els propers comicis locals amb
una comÚda majoria absoluta.
Joan Carles Garcia i Albert Batlle van demanar als més de cent
militants i ~impatitzants que no
s'adormin i treballin per aconseguir que Cíu pugui governar
en solitario «Aquest mandat ha
estat molt difícilperque hem trobat moltes barreres pel camí i,
a sobre, hem tingut una oposició
purament tecnica i, en moltes

ocasions, ridícula», va dir el candidat. El sopar el va cloure el
secretari d'organització de CDC,
Felip Puig, que va presentar el
1999 com un any apassionant
iva relatar el procés de renovació
que viu el partit. Per a Puig,
un deIs principals actius de Convergencia és haver consolidat un
doble projecte, el nacional i el
social. El dirigent va acusar Pasqual Maragall d'amagar el seu
partit, oblidar els seus militants
i instrumentalitzar els voluntaris
olímpics d'una forma sectaria.
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