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TORDERA

Marigó recorda que CiU va necessitar
dues legislatures per fer nous projectes

El Teatre Clavé
presenta ritmes
de percussió
i música
tradicional

✓ L’alcalde del PSC critica de nou la manera de fer oposició de Ramon Ramos
✓ Marigó no ha dubtat en titllar de mentida alguna de les afirmacions de CiU
de govern i la vam haver d’inaugurar nosaltres), la Biblioteca
Comarcal (durant l’any sisè i
setè i es va inaugurar l’any vuitè
del mandat), o els canvis inapropiats d’ubicació del teatre de
Blanes, canviant-lo d’un lloc que
estava consensuat i aprovat per
tothom a un altre lloc que és el
que ara estem gestionant, i això
ho van fer en els dos últims anys
de mandat», explica Marigó.
Desgast a l’equip de govern

DdeG

ALCALDE. Josep Marigó ha criticat la manera de fer oposició que té el portaveu de CiU, Ramon Ramos.
Jordi Meléndez, Blanes.

«Sembla que en política tot s’hi
val, fins i tot la mentida». Així
de contundent s’ha mostrat l’alcalde de Blanes, Josep Marigó
(PSC) en resposta a les declaracions de Ramon Ramos (CiU)
quan aquest afirmava que l’actual equip de govern format per
PSC, EUiA i ERC no té projectes i que l’alcalde no pren decisions. Ramos va assenyalar que
«els comentaris que tenim des
dels diversos sectors empresarials
i veïnals és que no s’ha fet res en

dos anys i mig. No hi ha temes
importants en els plenaris. No es
presenten projectes nous, però el
més trist és que no hi ha intenció
de fer-ne en l’avantprojecte de
pressupostos per aquest any». Ramos també va criticar la tasca
que fan Joan Puig (ERC) i Argemir González (EUiA).
Per la seva par t, Marigó ha
volgut contestar a les manifestacions del cap de l’oposició repassant alguns dels projectes
que han vist o veuran la llum durant la legislatura, com són l’es-

SOLIDARITAT

cola bressol, la ciutat esportiva,
les reformes dels centres educatius i l’ampliació de l’escola de
formació de la Safa. En aquest
sentit, l’alcalde ha replicat a Ramos recordant tot allò que els
convergents van deixar a mitges. «Durant l’anterior govern
de CiU, que van estar-hi vuit
anys, només a l’any sisè, setè i
vuitè es van començar a executar
determinades coses, com per
exemple una nova llar d’infants
a la Plantera, (tot i que es va
acabar l’últim any d’aquests vuit

Per l’alcalde de Blanes, les declaracions de Ramos responen
a una «política sistemàtica de
desgast cap a l’equip de govern de
cara a les pròximes eleccions».
En aquest sentit, Marigó no ha
dubtat en titllar de mentides les
manifestacions de Ramon Ramos i ha afirmat que «en política, desgraciadament, estem
veient, no només en l’àmbit local,
que tot s’hi val per poder aconseguir un objectiu de desgast. Fins
i tot les mentides, i això políticament ens degrada molt i, com a
referent social, estem fent molt de
mal creant crispació on no hi ha
crispació».
Segons l’alcalde blanenc, la
obligació dels partits d’una l’oposició no és només criticar,
sinó fer propostes que realment
millorin els serveis i les condicions de treball i de vida dels
ciutadans. En aquest cas concret, segons Marigó, «CiU només es dedica a criticar, però sobre la taula no han aportat mai
cap tipus de proposta en positiu,
cosa que sí havien fet altres grups
en moments d’oposició».

Jordi Meléndez, Tordera.

La programació estable del
Teatre Clavé de Tordera va
presentar el cap de setmana
passat dues propostes de teatre familiar i música popular i
tradicional, respectivament.
Així, va arribar a Tordera el
grup Toc de Xarel·lo, dins el
cicle de música popular i tradicionals, coorganitzat, per
l’entitat La Nostra Dansa. El
Toc de Xarel·lo, és un grup de
nou músics que fa més de 14
anys que porten pels carrers
i places del pobles i ciutats
música popular i engrescadota de casa nostra. El repertori que va oferir el grup va
constar de ballades de danses
tradicionals, de canvis de parella, polques i valsets, entre
d’altres.
D’altra banda, diumenge va
arribar una nova proposta del
cicle de música i teatre familiar amb l’espectacle La vida
és ritme de Camut Band Junior. L’espectacle és una barrega de percussió africana, el
top dance, la veu i el ball sobre sorra.
Cal recordar que, recentment a Tordera, també es va
portar a terme una producció
del Teatre Nacional de Catalunya titulada Uuuuuh! i interpretada per Ferran Rañe,
Jordi Mar tínez, Jordi Rico,
Pep Molina i Alfonso Blanco.
Any 1944. Charlie Rivel ha
d’actuar a l’aniversari del Fürher. Hi ha un agent de la Gestapo que vol actuar amb ell, i
també algú que ha planejat un
atemptat que pot canviar el
curs de la guerra.

CARNESTOLTES 2006

TRÀNSIT

Tordera premiarà per
primera vegada les disfresses
en els llocs de treball

Mor el ciclista que
va ser atropellat
per un autobús a
Santa Coloma

Enguany, el concurs estableix fins a 5 categories

El ciclista que va ser atropellat per un autobús a Santa Coloma de Farners va morir ahir
a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep
Trueta de Girona.
El conductor de la bicicleta, Alhambru C. de 28 anys i
de nacionalitat senegalesa, va
ingressar divendres passat
amb un traumatisme cranial i
uns for ts cops als pulmons,
després de ser atropellat per
un autobús en el punt quilomètric 23,5 de la carretera
C-6 cap a les 7.33 hores.
Després de tres dies a l'UCI, els metges no han pogut
salvar-li la vida.

Europa Press/DdeG,Sta Coloma.

Jordi Meléndez, Tordera.

CARLES COLOMER

VEHICLE. El tot terreny en el moment de ser enviat cap a Itàlia.

Una empresa de Lloret dóna vehicles
4x4 a una ONG que treballa al Txad
C.Fernández, Lloret de Mar.

L’empresa Lloret Activa 4x4
Safari ha portat a terme una donació de tres cotxes tot terreny
per a una ONG que realitza els
seus projectes al Txad. Aquesta empresa de Lloret de Mar es
dedica a portar a terme excursions amb 4x4. A l’hora de renovar la flota de cotxes, en
comptes de portar-los a desballestar, els han entregat a la

ONG que s’ha encarregat de la
logística. Un trailer va recollir
els cotxes a Lloret de Mar i
després van viatjar fins a Itàlia
des d’on van ser enviats en vaixell fins el Txad. Aquesta ja és
la segona donació de cotxes
que l’empresa fa efectiva, la
primera va tenir lloc el maig de
l’any passat i des de l’ONG es
vol reconèixer la tasca de la
companyia.

La regidoria de Festes de Tordera prepara la celebració del Carnestoltes, que enguany se celebrarà el dia 25 de febrer. Totes les
persones que ho desitgin podran
participar al concurs de disfresses i les inscripcions es podran fer
fins al 22 de febrer a l’Ajuntament,
d’onze a dues del migdia.
Les bases del concurs de disfresses estableixen cinc categories diferents: infantil (fins a deu
anys i amb dues modalitats: individual o petits grups de 2 a 5 persones), general (a partir d’11 anys
i també amb les modalitats individual o petits grups), grups (formats per col·lectius de 6 a 14 persones), comparses (formades per
un mínim de 15 persones) i
aquest any es presenta com a novetat la categoria de disfresses en
el lloc de treball (el jurat passarà
el dia 25 de febrer pels establiments que s’hagin inscrit i valorarà tant les disfresses del perso-

nal com els elements d’ambientació i objectes del local).
El punt de sortida de la rua de
Carnestoltes serà al carrer Amadeu Vives, davant de Can Comte,
a dos quarts de sis de la tarda (tot
i que la concentració de participants es farà de tres quarts de
cinc a un quarts de sis).
El recorregut passarà per la
plaça de Lluís Companys i els carrers de Joan Maragall, avinguda
de Fibracolor, carrer Aragó i carrer Girona. La rua continuarà per
la prolongació del carrer Aragó
fins al carrer Immaculada (zona
nova del Mas Sant Jaume) i enfilarà fins al Camí Mas Martí per
arribar al Camí Ral.
Finalment, la cercavila d’aquest
any a la localitat de Tordera passarà pel carrers de Sant Ramon,
Ciutadans i finalitzarà el recorregut a la plaça de l’Església, on es
farà el lliurament de premis i una
xocolatada per a tots els participants.
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