| Ciutats | 41

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 17 D’ABRIL DEL 2015

24-M ELECCIONS MUNICIPALS 2015

La relació entre CDC i Unió
a Roses acaba en ruptura
a Després de l’escissió a la Bisbal, a Roses tampoc hi ha hagut acord a Montse

Mindan encapçalarà una llista de CiU sense Unió, que farà llista per separat
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El govern vol el tram de
l’N-II Tordera-Maçanet

La presentació de Mindan , amb l’actual alcaldessa a primera fila ■ MANEL LLADÓ

que hi ha acord de les direccions. Però les versions
d’un i altra són oposades.
Ahir la candidata de CiU
va explicar que estava refent la candidatura a última hora perquè ella havia
ofert els llocs números
tres, sis, nou, dotze i quinze a militants d’Unió.
Per la seva banda, el
president local d’Unió no
acaba de donar per tancat
el tema. Parla de “preacord” i diu que “podria
passar que quedés algun
serrell mal tancat”. Al mateix temps, recorda que la
candidatura de CiU ha
d’estar acceptada tant
per CDC com per Unió, i
que no ho estarà si hi ha
incompliments. ■

Crisi al Baix Empordà
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La crisi provocada per l’anunci que bona part de la militància convergent al Baix Empordà concorrerà als comicis
amb la nova llista de Compromís per la Bisbal no s’acabarà
de tancar fins que la direcció
del partit conegui quins noms
integren la nova candidatura.
El president regional de CDC,
Pere Vila, celebrarà una roda
de premsa amb l’alcaldessa i
nova alcaldable, la socialcristiana Núria Anglada, dilluns,
per visualitzar el suport de la
direcció convergent a la candidatura de CiU.
L’altre focus de disputa està localitzat a Santa Cristina

d’Aro, on el president comarcal d’Unió, Xavier Dilmé, i dirigents nacionals del partit volen que es respecti la presència del president local, Jordi
Garcia, i els altres noms
d’UDC en els llocs de la candidatura que tenien acordats.
Però l’alcaldable, Josep Llensa, manté que té la llista tancada i que se li pot desmuntar si hi fa canvis. Finalment, a
Pals, el president de CDC al
Baix Empordà, Joan Català,
explica que s’ha consensuat
la presència de Lluís Jofra al
quart lloc de la llista, per resoldre l’altra crisi que amenaçava la unitat entre socis. ■ E.A.

El conseller de Territori, Santi
Vila, ha reclamat a Foment
que l’Estat traspassi a la Generalitat el tram de l’N-II entre
Tordera i Maçanet de la Selva,
i que ho acompanyi de la dotació econòmica necessària
per duplicar la carretera. De
tot el traçat de l’N-II al sud de
la demarcació, aquest tram
de 8,5 quilòmetres és l’únic
que l’Estat no pensa desdoblar. D’aquí l’interès de la Generalitat a tirar endavant
l’obra. Durant la compareixença, el conseller també va criti-

car “el segrest per part d’Aena” de l’aeroport de Girona.
Foment va descartar desdoblar el tram Maçanet-Tordera, al·legant que era massa
cara. En comptes d’això, un
cop la futura A-2 arribi fins a
l’enllaç de la C-35, Foment
preveu construir una via de
gran capacitat que passi per
l’interior. Tot i això, la Generalitat ha insistit perquè la carretera no quedi com es troba
ara. I ahir el govern ja va fer
formalment una proposta a
l’Estat. ■ REDACCIÓ
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El Parlament vol
que s’estudiï el
rescat de l’AP-2

Insten a una C-16
gratuïta fins que
es desdobli la C-55

El Parlament reclama a l’Estat
que “estudïi el rescat” de
l’AP-2, entre Lleida i Montblanc, com a alternativa “més
econòmica i viable” per millorar l’N-240 i la connexió amb
el port de Tarragona. La moció del PSC, votada a favor
per CiU, ERC i IC-V, també reclama un acord per traslladar
els camions a l’AP-2 fins que
l’A27 entre Tarragona i Montblanc no estigui acabada. IC-V
n’“exigia” el rescat, i no només un estudi. ■ E. POMARES

El Parlament va aprovar ahir
una moció, presentada pel PP,
que insta el govern a “garantir
la gratuïtat de la C-16 entre
Terrassa i Manresa mentre no
entri en servei el desdoblament de la C-55, establint els
acords necessaris amb l’empresa concessionària”. A més,
la mateixa moció va demanar
que es “consignin els recursos
necessaris” en el pressupost
del 2016 per “executar”, justament, aquestes obres ara no
previstes. ■ ACN
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Les tensions que arrossegaven CDC i Unió a Roses
han acabat amb ruptura.
Finalment, es presentaran dues candidatures separades a les eleccions
municipals del 24 de maig.
L’actual alcaldessa, Montse Mindan (CDC), serà qui
encapçalarà la candidatura amb les sigles de CiU.
Aquesta llista, però, no inclourà cap militant ni exmilitant d’Unió Democràtica. Per part seva, Josep
Valdera, president local
d’UDC a Roses, presentarà una llista alternativa
amb el nom d’Unió Municipal de Catalunya.
La direcció de la federació de Convergència i Unió
a Barcelona va acordar dimecres a la nit que es faran llistes separades i que
es mantindran les sigles
de CiU.
Segons les condicions
del pacte que es va signar
dimecres, la llista de CiU
estarà composta exclusivament per militants i
simpatitzants de Convergència, mentre que Unió
en quedarà exclosa. El president local d’Unió acusa
CDC d’haver-los vetat
mentre que Montse Mindan assegura que aquesta
decisió s’ha pres per petició expressa d’Unió.
De fet, Valdera i Mindan
només coincideixen a dir

El final del tram desdoblat de Caldes a Sils de l’N-II. Els
treballs al tram Sils-Maçanet ja han començat ■ LL. SERRAT

