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OPINIÓ

Vanessa Peiró Alcaldessa de Mont-ras (JxCat)
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L’excepció
Peiró, de 40 anys,
debutava en política i s’enfrontava
a un altre rival novell en la matèria
però bregat en la
vida pública i de
renom, Martí Sabrià (ERC). Malgrat tot, ha consolidat la plaça per a
JxCat, amb cinc
dels nou edils i
més vots, a només dos d’una sisena acta. Esdevé
l’excepció, amb el
veterà Josep Sala,
davant la pèrdua
de vots comarcal
del projecte.
Vanessa Peiró, la nova alcaldessa de Mont-ras, a la sala de plens del consistori ■ E.A.

“El POUM és
una de les
prioritats”

RELLEU · Partia de zero políticament, només amb
l’experiència com a funcionària municipal i en la vida
social del poble, però manté la majoria absoluta
Emili Agulló
MONT-RAS

E

speraven un resultat tan
clar tot i debutar en primera línia política?
Teníem la sensació que
Mont-ras al Cor (ERC) podia créixer més, perquè en Martí Sabrià és
una persona coneguda, més gran i
amb una trajectòria pública. Però
sembla que els veïns han valorat
qui feia més anys que feia vida al
poble, on molts em coneixen des
de petita i m’han vist al patinatge,
fent catifes de flors, a les entitats,
al negoci de casa o en els 20 anys
que fa que soc a l’Ajuntament.
Sempre he estat molt transparent
i crec en el tu a tu, i potser la campanya agressiva d’ERC, en xarxes
socials i mitjans, no els ha acabat
funcionant.
Poden refer ponts?
M’agradaria recuperar el bon clima. Espero. Però serà difícil, perquè s’ha arribat a dir que volia fer
carrera política, quan de fet fa 21

anys que tinc feina aquí, m’he portat bé amb tots els grups que han
passat i ara acabaré fent moltes
més hores que fins ara, i moltes no
retribuïdes.
Un dels debats en campanya ha
estat la necessitat d’un POUM,
perquè encara es regeixen per normes subsidiàries. El faran?
És una de les prioritats. És un debat encallat des dels anys de Manel
Montalban. I de fet, ja s’han fet estudis previs. Segurament no agradarà a tothom, i el que anirà bé a
uns no satisfarà d’altres. Però cal
una ordenació per al futur. Això sí,
s’ha dit que érem l’últim poble amb
normes, o que s’havia abusat de
modificacions, i no és cert.
En quin sentit?
S’han fet retocs necessaris i lògics,
com ara per al pas de la carretera.
O s’ha qüestionat que asfaltéssim
camins fora del centre, però és que
hem mirat d’aprofitar les subvencions que arribaven, i eren per a
camins rurals. Quan gestiones un

Marc Riera Guix
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poble petit i no et vols endeutar,
s’ha d’anar fent així.
Podrà mantenir l’endeutament zero i la congelació de taxes?
És la intenció, i pel que fa a les taxes, amb la implantació del porta a
porta ens volem emmirallar en el
model de Corçà, on ara reciclen
molt més i fins i tot poden rebaixar
la taxa d’escombraries. Volem habilitar una deixalleria amb accés
automàtic les 24 hores, perquè en
ser municipi de pas ens trobem
amb més brossa als contenidors o
abocaments de runa i andròmines
als espais protegits de Cap Roig o
les Gavarres.
ERC volia mancomunar la policia
amb Palafrugell. Ho veuen?
No ho veiem, perquè tindria costos. I fa anys ja es va estudiar implantar un cos i la despesa anual
voltava els 300.000 euros, per a
una plantilla mínima, una comissaria i la necessitat d’un dipòsit de
vehicles. Moltes competències ja
les presten els Mossos d’Esquadra,
i hi tenim una relació fluida. Com a
molt ens plantegem un segon
agent local, per establir uns torns,
i comprar un vehicle no retolat que
pugui servir com a radar mòbil.

Construïm les
ciutats del futur

M

és del 70% dels catalans ja viuen en municipis que
superen els 20.000 habitants. I la xifra de població
a les grans ciutats, tal com succeeix a tot el món,
no para de créixer. Les dades i projeccions preveuen que la
tendència a la concentració poblacional sigui cada vegada
més gran: l’ONU estima que, l’any 2050, el 66% dels habitants del planeta residiran en ciutats.
A Catalunya, des de fa més d’un segle, la industrialització i la creixent qualitat de vida de les ciutats han fet que
s’hi acumuli la majoria dels recursos humans i econòmics,
provocant així el progressiu abandonament del món rural.
L’èxode rural s’explica fonamentalment amb una variable:
la capacitat de les ciutats per generar oportunitats.
Els municipis són espais de progrés i diversitat, de moviment i riquesa, però, malauradament, la conjuntura econòmica arrossegada durant més d’una dècada i l’agreujament d’algunes problemàtiques socials impedeixen a
molts municipis aprofitar tot el seu potencial i convertir-se
en els llocs d’equitat que tothom desitja.
En l’àmbit global, l’Agenda 2030 determina, des del
2016 i fins a l’any 2030, el full de ruta de les Nacions Unides per avançar cap a un model global de desenvolupament sostenible. En aquest instrument s’articulen 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que incor-

Imatge aèria de Girona, de la zona de la Devesa, en una
fotografia d’arxiu ■ EPA

poren fites i indicadors per avaluar el seu assoliment. Sens
cap dubte, el mandat que es va iniciar el passat 15 de juny
està protagonitzat per l’acompliment dels ODS en els municipis i serà determinant en el model de ciutat que els
nous governants hauran de configurar.
Fer ciutats més empàtiques amb el teixit social, fomentar l’habitatge protegit i lluitar contra el canvi climàtic seran els reptes urbans que marcaran l’agenda política. I, tal
com recull el manifest Arquitectes amb els municipis, del
Col·legi d’Arquitectes, això només podrà fer-se amb polítiques públiques de consens, basades en la sostenibilitat
social, econòmica i ambiental i seguint una lògica suLa conjuntura
pramunicipal.
En la conjunció entre la creiimpedeix a molt
municipis aprofitar xent urbanització i la necessitat de resolució dels repel seu potencial
tes presents i futurs, la Generalitat de Catalunya està
impulsant l’Agenda Urbana, que s’adscriu als tres compromisos de la declaració de Quito: la inclusió social i erradicació de la pobresa, la prosperitat urbana sostenible i inclusiva i el desenvolupament urbà resilient i sostenible.
En aquest context, ciutadania i professionals estem interpel·lats a participar en les jornades que, durant el juny i
el juliol, es faran per tot Catalunya en el marc de l’Agenda
Urbana. A Girona, el COAC acollirà la sessió de mobilitat
urbana, el pròxim 19 de juny.
En la construcció de les ciutats del futur, la veu de tothom és important. Ara és el moment de col·laborar conjuntament per fer realitat els municipis que necessitem.
—————————————————————————————————

La zona comercial i el centre cívic
com estan?
El projecte vol consolidar el nucli
comercial, amb la reordenació de
l’aparcament, i estem il·lusionats
perquè els promotors hi plantegen
locals relativament petits, d’uns
200 metres quadrats, amb vocació
de negocis de proximitat i alçàries
lògiques. I respecte al centre cívic,
depèn de la Generalitat, i amb
tants de canvis i els pocs recursos,
no el donem per perdut. S’han actualitzat els preus del pressupost i
hi lluitarem aquests quatre anys.
Però no vull fer prediccions que
puguin ser, ara mateix, parlar per
parlar. ■
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