Romaguera diu la nit electoral que anhi a
l'oposició de Tonlera, pero després rectifica
__________
Creu «impossible» un pacte amb els independents i «molt difícil» un acord amb CiU
FRANCESCSANTlAGO

• Tordera.- L'a1calde de Tordera i candidat
del PSC, Jaume Romaguera, va expressar la
nit electoral de diumenge la voluntat del seu
partit de quedar-se a l'oposició tot i ser la
«El resultat electoral pot comportar que ens trobem davant d'un
Ajuntament ingovernable amb vista als proxims quatre anys», va
afirmar Romaguera a I'hora de
definir la composició del nou consistori. El PSC, tot i ser la llista
més vútada, ha encaixat una davallada d'onze punts respecte deis
resultats de fa quatre anys, i només 94 vots el separen de la coalició CiD.
Els resultats electorals van trasbalsar en un primer moment els
candidats de la llista socialista i,
hores després de coneixer la composició definitiva del nou Ajuntament, Romaguera anunciava la
seva voluntat de quedar-se a 1'0posició durant els proxims quatre
anys. Paradoxalment, Romaguera
va canviar ahir d'opinió i va manifestar a El Punt que el PSC
ha de tornar a governar, ates que
ha estat la llista més votada. «El
PSC ha guanyat novament les
eleccions municipals," i aixo vol
dir que hem de tornar a governaD>,va assegurar el candidat socialista, que va afegir-hi que veu
impossible» acta¡:
gidor electe d'Alternativa Independent Torderenca, L1uísBarrera. Per a Romaguera, també és
«mol difícil» revalidar el pacte de
govern amb Convergencia i Unió,
ja que, segons ell, aquests dos
últims anys de govern conjunt
«han estat complicats».

cm oberta al pacte amb AIT
L'alcaldable de la coalició Convergencia i Unió, Joan Caries Garcia, es va mostrar obert a un possible pacte amb la candidatura
independent: «CiU té la voluntat
de govemar," i en cap moment
la nostra intenció no ha estat quedar-nos a l'oposició. La compo-

formació més votada. Romaguera, pero, va
rectificar ahir el seu posicionament, i va manifestar que el PSC ha de tornar a governar
a Tordera perque ha guanyat les eleccions.
Ara per ara, els socialistes veuen impossible
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alarmant arribar a un acord amb
L1uís Barrera», va declarar Garcia, que, obviament, va valorar
molt positivament els resultats obtinguts per la seva formació. Tant
ell com la resta dels candidats
que han obtingut representació
van insistir en la necessitat que
en les negociacions per arribar
a possibles acords de govern es
deixin de banda qüestions personals que en aquest últim mandat
han crispat fon;a l' Ajuntament.
Alternativa Independent Torderenca, encap"alada per l'ex-regidor socialista Liuís Barrera, va
donar la sorpresa i va aconseguir
treure un regidor i convertir-se,

un pacte amb el regidor electe L1uís Barrera,
d'Alternativa Independent Torderenca (AIT),
i, igualment, consideren «difícil» revalidar un
acord amb Convergencia i Unió, que ha mantingut els sis regidors.

d'aquesta manera, en el partit
{rentis a-pe¡: als futurs quatre any-s
de govern municipal. Tant el PSC
com CiU necessiten un pacte amb
els independents per aconseguir
la majoria que els ha de permetre
governar, sobretot després que les
dues formacions polítiques més
votades veuen gairebé improbable
la revalidació del pacte de govern.
Els components d'Alternativa
Independent Torderenca es mostraven diumenge divergents a I'hora de plantejar quina posició
adopta el partit. En una roda informativa convocada després que
se sabessin els resultats definitius,
L1uís Barrera no va deixar res
dar, i es va limitar a dir que
"els propers dies seran clau per

decidir de quin color polític sera
el futur govern municipal de Tordera. «Aquesta és una decisió que
mereix una reflexió interna en el
nostre parti!», va assegurar Barrera, que, d'altra banda, es va
mostrar favorable a arribar a pactes puntuals amb el grup que governi. Entre les files deis independents també es comentava que
<<lallista més votada -en aquest
cas, el PSC- és la que ha de
governar Tordera».
D'altra banda, les eleccions de
diumenge han situat el Partit Popular (PP) com la quarta for~a
política més votada a Tordera,
si bé es va quedar a les portes
d'obtenir representació -els va
faltar un 0,35 per cent de vots-.
Els candidats de la resta de formacions polítiques que tampoc no
van aconseguir representació municipal-IC-EV,
ERC i el CDSvan destacar, pero, que els resultats de diumenge demostren
clarament que s'ha trencat l'hegemonia deIs dos partits majoritaris, PSC i CiU. Diferents integrants
de la candidatura
d'IC-Els :Ve¡:ds es van mostra¡:
conven~uts que ens els proxims
dies el PSC i CiU arribaran a
un acord per governar plegats els
proxims quatre anys, fet que, si
es confirma, consideren <<lamen
table». Una altra de les davallades
importants la va experimentar
ERC, que ha perdut tres punts
en relació amb .les eleccions de
1991. En aquesta convocatoria
electoral, ERC s'ha quedat a més
de 100 vots de distancia d'acoHseguir representació. Exactament
el mateix ha succelt amb IC-EV,
que, malgrat que ha esgarrapat
algun vot socialista, s'ha quedat
molt lluny -també més de cent
vots- d'obtenir un sol regidor.

