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La Selva

ELECCIONS

ECONOMIA

Imma Colom és escollida gairebé per
unanimitat com a alcaldable de CiU a Tossa

Tordera organitza
un curs gratuït
sobre millora de
la competitivitat a
petites empreses

L’actual portaveu del grup al consistori, Rosa Monrabà, renuncia a encapçalar la llista

DdeG, Tordera.
E.Padilla, Tossa de Mar.

La que ha estat durant aquest
mandat número dos de Convergència i Unió a Tossa de
Mar, Immaculada Colom, serà
la nova cap de llista de l’agrupació a les pròximes eleccions
municipals de 2007. L’executiva
local dels convergents tossencs,
celebrada ahir al vespre, va refrendar Colom, la única candidata que es va postular, amb 43
vots a favor, dos en blanc i un en
contra.
Pel que fa a l’actual portaveu
de l’agrupació, Rosa Monrabà,
va renunciar ahir davant els militants al lloc de cap de llista. Segons va explicar Colom, Monrabà «ha acomplert la seva paraula, va dir que només es presentaria dues vegades i així ho
ha fet».
Monrabà va ser alcaldessa
durant 15 mesos gràcies al fet
que el 2000 una moció de censura de l’Agrupació d’Electors
de Tossa (AET)va desallotjar
del poder al PSC. Durant aquell
mandat, Monrabà va alternar el
poder amb la líder de l’AET, Teresa Moré, amb qui no s’havien
arribat a entendre després de
les eleccions del 1999. De fet,
l’antic alcalde de CiU, va explicar ahir Monrabà, havia estat
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Imma Colom.

Colom és metgessa
i ha posposat ser cap
de llista per dedicarse a la seva professió
■

Monrabà va
prometre el 1999
que es presentaria
a dos mandats
■

sempre reaci a un pacte de govern amb el grup independent i
existia un compromís tàcit perquè l’agrupació convergent no
hi negociés per formar equip de
govern.
Monrabà va explicar que la figura de Colom ja es per filava
com a possible cap de llista el
1999, però que l’actual alcaldable, que és metgessa, va decidir
posposar-ho per poder-se dedicar durant uns anys de manera
íntegra a la seva professió. Colom va confessar-se ahir «agradablement sorpresa» pel suport
gairebé unànim que va rebre la
seva candidatura.
Monrabà anirà deixant pas a
Colom com a portaveu del grup
al consistori durant la resta d’aquest mandat, i fins i tot, segons
va dir, considera la idea de no
participar a la llista per a les properes municipals. L’agrupació
no planteja, però, una renovació
a fons de l’equip, doncs ja ho van
fer el 1999 i van perdre un nombre considerable de vots. Colom, però, tindrà llibertat absoluta per formar el seu equip i va
suggerir certa necessitat de cares noves, tot posant com
exemple, però en negatiu, a Gisela Salisach, regidora per Tossa Unida, i l’actual alcaldessa de

Tossa, Pilar Mundet (PSC). «Salisachs porta 16 anys a l’Ajuntament i Mundet des del 1991», va
recordar l’alcaldable convergent.
L’encara por taveu convergent augura uns temps difícils
per a qui sigui pròxim alcalde de
la localitat, ja que, segons va esmentar, l’alcaldessa Pilar Mundet «pretén frenar el desenvolupament del municipi» amb previsions de despesa exigües per
a 2007. El consistori de Tossa
passa per greus problemes
econòmics, que han desembocar en la demanda de crèdits de
gairebé sis milions d’euros per
tal de sanejar les arques locals.
Plataforma

Els convergents van esmentar ahir la seva intenció de concórrer a les eleccions juntament
amb el grup Tossa Unida (TU),
que actualment compta amb un
regidor al consistori. Sembla,
però, que el TU ha optat per
mantenir la seva independència. CiU té pendent també debatre sobre la repetició del pacte amb AET, que tan bons resultats li va donar l’any 2000.
AET, encapçalada per Maria Teresa Moré, compta actualment
amb un regidor al consistori.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera organitza nou curs gratuït de Formació i Reciclatge
adreçat a treballadors en actiu, ja siguin directius de petites i mitjanes empreses o treballadors autònoms.
Els objectius del curs són,
d’una banda, introduir orientacions estratègiques i nous
instruments per a la millora
de la competitivitat i la professionalització de les pimes a
través de la millora d’habilitats i aptituds, i també ajudar
els directius a relacionar el
context estratègic, organitzacional i tecnològic de l’empresa.
El curs consta de 45 hores
lectives (repartides entre novembre i desembre) i està
subvencionat pel Ser vei d’Ocupació de Catalunya i el Fons
Social Europeu. Per a més informació, cal posar-se en contacte amb l’Area de Promoció
Econòmica, a les oficines de
l’Organisme Autònom de Serveis Comunitaris. Les inscripcions es podran formalitzar
fins al 6 de novembre a les mateixes oficines o bé a través
del formulari del web
www.tordera.cat.

