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TORDERA

Colau escenifica l’últim
intent d’integrar ERC
al govern de Barcelona
a L’alcaldessa ajorna l’anunci i la formalització del pacte amb el PSC a Bosch

(ERC) reitera que no formarà part d’un executiu amb presència dels socialistes

Ivan Vila
BARCELONA

El Club Diana de Tordera, a tocar de la carretera N-II,
en una imatge d’arxiu ■ QUIM PUIG

Tordera tindrà
una ordenança
de prostíbuls
a El municipi no disposava fins ara de

cap normativa urbanística específica
Colau, entre Bosch (a l’esquerra) i Collboni, en una imatge d’arxiu ■ ANDREU PUIG

Les frases
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“Hi ha un front ampli
d’esquerres i ha
arribat el moment que
es converteixi en un
govern”
Ada Colau

“Colau ha de triar
entre el futur i el
passat, i en aquesta
cruïlla li desitgem
moltíssima sort”
Alfred Bosch

ALCALDESSA DE BARCELONA

PRESIDENT DEL GRUP D’ERC
A BARCELONA

denciar que no vol deixar
d’intentar-ho amb ERC.
Aquesta justificació,
Colau la sap necessària
perquè l’entrada a l’executiu dels socialistes, encara
que s’hagin superat les reticències internes en el si
de BComú, cou tant entre

part dels seus simpatitzants com a la CUP i la mateixa Esquerra, els altres
socis preferents amb els
quals el govern de Colau
–que només disposa d’11
dels 41 edils de l’Ajuntament– compta per tirar
endavant les seves políti-

ques. Ahir el plantejament
de l’alcaldessa va ser del tipus: si ja vivim junts, per
què no casar-nos?
Bosch es va reunir ahir
al matí amb Colau però,
sense desviar-se del guió
previst, va fer cas omís de
les raons de l’alcaldessa.
“La gent va votar per un
canvi real. Colau ha de
triar entre nova i vella política, entre regeneració i el
mateix de sempre, entre
gent sense màcula i la que
sempre ha governat aquesta ciutat. Ha de triar entre
el futur i el passat, i en
aquesta cruïlla li desitgem moltíssima sort”, va
sentenciar. ■
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Superada finalment la
prova de la modificació
pressupostària, Ada Colau
vol tancar ara un acord de
govern del qual fa mesos
que es parla sense que
s’acabi de concretar. Colau ja té enfiladíssima l’entrada a l’executiu del PSC,
però ajorna l’anunci i la
formalització del pacte
mentre escenifica un últim intent d’atreure també ERC a un encaix a tres
que sembla tan improbable com aquell que se suposa que va intentar Pedro
Sánchez amb C’s i Podem.
L’alcaldessa ho sap, però,
com amb aquella maniobra in extremis i fútil per
evitar la vaga de metro durant el congrés del mòbil,
del que es tracta és també
de deixar clar com l’aigua
allò tan recurrent en política del “per nosaltres no
quedarà”.
Colau compareixia ahir
en teoria per fer la valoració de la modificació pressupostària que no va fer en
el ple de dijous en què
aquesta es va aprovar.
L’alcaldessa, però, va dedicar la intervenció sobretot
a justificar l’acord amb el
PSC, que, tot i no confirmar-lo, va donar a entendre que és un fet, i a evi-
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Teresa Márquez
TORDERA

Tordera, amb una coneguda presència de prostíbuls
en funcionament de fa
anys, no disposava fins ara
de cap normativa urbanística específica que regulés
l’obertura d’aquest tipus
d’establiments. El govern
de CiU i Som Tordera va
detectar el buit legal arran
del debat generat també en
altres municipis sobre la
creació d’un reglament per
a l’obertura de clubs de
cànnabis. “Des dels serveis
administratius ens van
alertar que no disposàvem
de cap ordenança i que podíem aprofitar la suspensió de llicències per als

clubs per ampliar-la també
als prostíbuls i resoldre així la mancança”, comenta
el segon tinent d’alcalde,
Josep Llorens (CiU).
Llorens defensa la mesura perquè el municipi
pugui disposar d’instruments legals que aclareixin quins han de ser els
criteris per a la instal·lació
d’establiments on s’exerceixi la prostitució. “A Tordera funcionen de forma
legal des de fa molts anys
tres locals, però ho fan
amb una llicència de restaurant sense menjador”,
comenta el regidor, que
afegeix que la decisió no es
pren en cap cas perquè
s’hagin presentat noves
peticions d’obertura. ■

