CDC i UDC pressionen ·perque Joan Caries
Garcia repeteixi com alcaldable a Tordera
L'actual alcalde, que porta sis anys al consistori, no té cIar si tornara a ser cap de llista
l'alcaldable tindra llibertat absoFRANCESCS~GO
• Tordera.- Les direccions 10- luta per confeccionar la llista. La
cals de CDC i UDC de Tordera
presidenta convergent creu que
aposten «sense fisures>~per Joan
la gestió de l'actual equip de goCarIes Garcia com a alcaldable
vern és satisfactoria. «Després
d'una epoca difícil governant en
de CiU a les properes eleccions
minoria, el pacte amb Lluís Bamunicipals. Garcia és l'actual alcalde de la població i governa
rrera esta funcionant forc;<abé i
s'esta agafant una bona marxa»,
gracies al suport del regidor de
l'Alternativa Independent Tordeva considerar Vilajeliu.
renca (AIT), Lluís Barrera, que
El paper d'Unió
des de fa rnig any és militant d'UUnió Democratica de Catalunió. En cas que decidís optar a
nya (UDC) jugara un paper clau
la reelecció, seria el tercer mandat
que Joan CarIes Garcia encapc;<ala les properes eleccions municipals.
la !lista convergent. La primera
UDC no té cap regidor a l'Ajuntament ates que,. durant molt
vegada, el PSC, encapc;<alatper
de temps, l'agrupació local deis
Jaume Romaguera, va aconseguir
socis de CDC ha estat inactiva.
majoria absoluta i els sis regidors
UDC, pero, va jugar un paper
de CiD van quedar-se a l'oposició.
decisiu alhora de signar el pacte
La presidenta de CDC de Torde govern entre CiD i I'AIT, fins
dera, Núria Vilajeliu, va assegurar
que el partit «vol i desijta» que
al punt que el regidor independent
Barrera s'ha afilitat al partit deJoan CarIes Garcia sigui, de nou,
mocratacristia. Arran del pacte,
el candidat de la coalició. Vilajeliu
vol donar a Garcia tantes facilitats
el delegat local d'Unió, Joaquim
com sigui possible i va assegurar
Segurado, ha entrat a l'Ajuntament com a carrec de confianc;<a
que, en cas que opti a la reelecció,

de l'alcalde i s'encarrega de coordinar !'area d'Urbanisme, Obres
i Serveis. Segurado considera que
encara és aviat per comenc;<ara
parIar de les properes eleccions
municipals. Tot i aixo, UDC creu
que Joan CarIes Garcia «compleix
el perfil idoni per ,ser I'alcaldable
de la coalició». «Es una persona
amb una gran capacitat política
i humana», va elogiar Joaquim
Segurado. Amb referencia a Lluís
Barrera, el delegat d'UDC va manifestar que el regidor encara no
ha dit si vol o no continuar en
política. Segurado aposta per donar llibertat absoluta a Joan CarIes Garcia per confeccionar la llista, pero afirma que d'enc;<adel
pacte de govern UDC ha pres
un paper més rellevant. Per la
seva banda, Joan CarIes Garcia
encara no ha confirmat si tornara
a encape<alarla llista de CiU. L'actual alcalde convergent no vol decidir fins més endavant si tornara
a liderar la candidatúra de la coalició nacionalista.

