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Com li prova el càrrec d’alcalde,
mig any llarg després d’haver-lo as-
sumit? Veu les coses de diferent ma-
nera?

Ara potser amb més satisfacció
que no pas la que tenia al principi.
Tota novetat espanta i és molt di-
ferent estar a l’oposició o estar en
el govern. Ja ho sabíem, però la
pràctica sempre imposa. És com
entrar a treballar en una empesa
nova. Al principi, t’ho agafes amb
totes les forces possibles, però sen-
se saber realment com funciona i
on ets. Fins que no comences a te-
nir rodatge, no ho acabes de veure
clar. El neguit sempre hi és. I no
s’ha d’oblidar que vam començar a
governar en plena temporada tu-
rística, quan hi ha més feina. Tenia
l’agenda col·lapsada cada dia.

Va entrar en el procés d’aprendre
sobre la marxa, doncs. Volia ser per-
tot arreu i saber-ho tot, és així?

Totalment cert. A mi m’agrada
delegar les competències per com-
partir feines amb els companys,
però sóc dels que volen saber-ho
tot, estar assabentat de tot i ser per-
tot arreu, com dius. De vegades el
conscient em diu: ‘no hi has d’anar’,
però el subconscient m’hi fa anar,
encara que només sigui per fer acte
de presència o donar suport.

I això l’ha afectat en la vida per-
sonal, més del que s’esperava?

Els dos primers mesos, sí. Ara ja
no. Ara estem molt més ben orga-
nitzats, ens hem repartit molt bé la
feina entre tot l’equip de govern i
els col·laboradors. A l’estiu, la meva

vida personal va ser nul·la, és cert.
Quan es van presentar, durant la

campanya, deien que Llançà neces-
sitava un canvi. Ha percebut que la
gent també ho veiés així malgrat el
conglomerat polític que han hagut
de fer per poder governar?

Crec que sí, encara que els grans
canvis encara no es poden apreciar
amb un període tan curt de temps.
Sobretot perquè treballes amb un
pressupost i un programa d’acció
que no és el teu. A partir de la tar-
dor, ja s’han començat a veure co-
ses noves, amb temes de turisme o
d’agenda cultural, per exemple.

El fet de no tenir majoria pròpia i
d’haver de governar amb altres for-
ces polítiques significa més diàleg,
més cessió?

Per descomptat. Lògicament, si
hagués pogut governar amb sis re-
gidors d’ERC, ho hauria fet amb sis
persones de la meva confiança que
no haurien d’estar consultant per-
manentment què s’ha de fer. Quan
entres en una coalició de diversos
partits, el que cal és fiscalitzar el
que fan els altres socis, en el bon
sentit de la paraula, per procurar
que el pacte vagi pel bon camí, sen-
se malentesos. Al principi ha estat
difícil, per temes d’organització.

Una part de les sis persones que ara
governem no tenien experiència ni
com a regidors de l’oposició, ni a
l’administració pública. Però, en
general, l’evolució ha estat molt po-
sitiva i la feina d’equip de tot el go-
vern és tan sòlida que si algú et diu
que tots som del mateix partit, t’ho
creuries.

Des de fora, sembla que les rela-
cions amb l’oposició, encapçalada
per l’exalcalde Pere Vila (CiU), ha
anat millorant amb el pas dels me-
sos. És així?

Sembla que hi ha més calma.
Vam viure una situació de relació
una mica violenta. No era l’am-
bient més adequat, ni per a uns ni
per als altres. Nosaltres, en aquest
sentit, segur que hem comès errors.
M’agradaria tenir una relació mi-
llor amb l’oposició. Puc entendre
que estiguin dolguts, perquè se’ls
ha apartat del govern després d’ha-
ver-hi estat durant més de trenta
anys.

La política és la política.
I tant. El joc és aquest. De vega-

des qui mana salta a l’oposició i vi-
ceversa. Cal acceptar-ho. Ara ens
toca manar.

Personalment, em sorprèn aques-
ta falta de sintonia entre ERC i Con-
vergència a la comarca. No només a
Llançà: Figueres, Roses, Castelló
d’Empúries, Cadaqués són alguns
exemples de mala relació entre dues
forces que comparteixen govern a la
Generalitat de Catalunya. Tan dife-
rents són els projectes polítics en
l’àmbit local? Ja em dirà.

Jo ho atribueixo, simplement, a
temes locals. Segurament amb
Convergència, Esquerra compar-
teix molts aspectes autonòmics i
ens entenem molt millor que amb
el PSC, amb el qual governem a
Llançà, a la Generalitat. Aquest
tema l’arraconem, perquè hem vin-
gut aquí a fer política municipalis-
ta. És possible que si ERC presen-
ta una moció nacionalista, els com-
panys socialistes no em donin su-
port i Convergència sí que ho faci,
però després potser en temes locals
la sintonia sigui millor amb els uns
que amb els altres. Amb Conver-
gència, tenim moltes discrepàncies
en el projecte de poble. No per ser
ells, sinó pel que han fet durant
anys i que no és el que nosaltres vol-
dríem i volem fer. En l’àmbit local
no m’agrada diferenciar per par-
tits, m’estimo més fer-ho per pro-
jectes.

Quins són els paràmetres princi-
pals del pressupost municipal del
2016? On han focalitzat les princi-
pals partides i inversions?

Hem repartit el pressupost en
cinc grans àrees sobre les quals vo-
lem incidir de manera concreta.
Per començar, en polítiques socials
hem posat èmfasi no tant en la pu-
jada de la quantitat, sinó en com la
repartim, i en Joventut estem pre-
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Guillem Cusí té 30 anys i és l’alcalde de Llançà des del mes de juny del 2015. Va ser el cap de llista de la candidatura d’ERC. Pertany al
partit republicà des de 1999, quan va començar a militar a les JERC. Governa en coalició amb el PSC i Alternativa per Llançà. Té com a
cap de l’oposició a l’exalcalde i actual president de la Diputació de Girona, Pere Vila (CiU).
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Santi Coll
LLANÇÀ

«Hem de donar
més vida 
a Llançà durant
tot l’any»

Guillem Cusí
ALCALDE DE LLANÇÀ (ERC)

«Vam començar a governar

en plena temporada 

turística. Tenia l’agenda

col·lapsada cada dia»

«La feina d’equip de tot el

govern és tan sòlida que si

algú et diu que tots som del

mateix partit, t’ho creuries»

TURISME FAMILIAR
Llançà ja és un destí fami-
liar consolidat però, segons

vostè, té prou oferta hotelera i
d’allotjament per cobrir la de-
manda d’aquest sector? De sego-
nes residències cal entendre que
ja n’hi ha moltes. Hi ha un des-
equilibri, sembla.

Ens agradaria molt poder ampliar
l’oferta de llits a Llançà. De segona
residència, n’hi ha moltíssima. El
parc d’habitatges ja ho diu tot, es-
tem a més del setanta per cent d’im-
mobles de temporada. Si ara voltem,
trobarem les urbanitzacions amb
quasi tot tancat. L’oferta hotelera ha
perdut més del cinquanta per cent
de la seva oferta en vint anys i, pel
que sabem des de l’Ajuntament,
més de la meitat dels hotels que te-
nim ara potser tancaran aviat per fal-
ta de relleu empresarial.

I alguns establiments que
potser no s’han adaptat

com sí que ho han fet altres.
Necessitem inversió. També en

l’àmbit del càmping. Estem molt coi-
xos en aquest sector.

SEGURETAT CIUTADANA
Tanta residència i urbanitza-
ció deuen generar proble-

mes de seguretat. Estan satisfets
amb la seva Policia Local i amb
els Mossos d’Esquadra?

He de dir que sí, sempre voldríem
més. L’extensió del poble és tan
gran... i a l’estiu les necessitats es
multipliquen. Pel que fa als Mossos,
la seva presència ha millorat d’ençà
de l’obertura de la comissaria de
Portbou. Passa com amb els munici-
pals, malgrat la bona feina que fan,
mai és suficient.
NATURA I ENTORN

Quines relacions mantenen
amb el Parc Natural de Cap

de Creus?
Estem avançant. Hem mantingut

diverses reunions. El turisme espor-
tiu, el senderisme, el de natura, tot
plegat forma part de l’oferta d’aques-
ta zona. Tenim a punt una ruta nova
que ens han ofert ells i que aviat
veurà la llum, sobre les fonts naturals
que tenim. Firmarem un conveni per
fer-la realitat. Aquí la nostra àrea de
Turisme ha fet molt bona feina.

R

P:

R

P:

R

P:

R

P:

EN CURT


