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• Tordera.- Convergencia
i
Uni6 (CiU) i el Partit Popular
(PP) afrontaran aquesta mateixa
legislatura una revisi6 de la llei
de finanl;ament de les administracions locals per poder oferir
als ajuntaments el marc legal necessari per afrontar els seus problemes econOmics. Així ho va assegurar divendres a Tordera el
diputat nacionalista al Congrés
Francesc Homs, que va afegir que
les converses entre la seva formaci6 política i el PP s'iniciaran
probablement l'any que ve i les
primeres mesures es comenl;aran
a aplicar el 1998.
Homs va recordar que el Partit
Popular és el primer interessat
a afrontar aquesta qüesti6 perque,
segons ell, és la formaci6 política
que té més alcaldes arreu de l'Estat Espanyol. «El que més ens
preocupava era el finanl;ament autonomic i, per aquest motiu,
aquesta va ser la primera qüesti6
de que vam tractar. Pero ara cal
que parlem del finanl;ament deIs
ajuntaments», va afirmar el diputat convergent. Francesc Homs
va participar a Tordera en un acte
de partit per explicar als militants
i simpatitzants de la coalici6 el
contingut del pacte amb el PP.
Homs va assenyalar que l'acor 1
amb els populars no es pot catalogar de «pacte de legislatura»,
sin6 de «compromís inicial per
comenl;ar a govemar». Durant la
seva conferencia a Tordera, que
va aplegar una trentena de persones, va admetre que «CiU ha
pactat amb el seu pitjor adversari». Pero Francesc Homs ho va
justificar: «de. vegades, per fer
avanl;af Catalunya cal pactar amb
l'adversari, pero també és cert que
no hem oblidat tot el que han
dit de nosaltres». L'acte, al qual
va assistir el diputat Francesc
Homs, va ser organitzat per l'agrupaci6local de CDC de Tordera
i s'emmarca en el conjunt de conferencies que la coalici6 nacionalista esta organitzant arreu de
Catalunya per explicar als seus
militants i simpatitzants el contingut del pacte s~bscrit amb el
PP al govem de l'Estat.

