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parant un nou pla que no depèn de
diners, més aviat és qüestió de
creure en els joves i ajudar-los amb
polítiques concretes. Pel que fa
l’Urbanisme, pensem que hi ha un
dèficit important a Llançà. En dues
legislatures no s’havia fet cap in-
versió, no s’arranjaven carrers ni
voreres. Hem encarregat als serveis
tècnics un informe de la situació
real de tot plegat i actuarem per or-
dre d’urgència. El pressupost en-
cara està condicionat per anys an-
teriors, estem pagant indemnitza-
cions per expropiacions i tenim un
deute que, encara que és baix, ens
fa pagar grans quantitats de diners
que ens limiten. El que volem és
millorar el dia a dia, el manteni-
ment, sense fer grans obres. Volem
tenir el poble endreçat, que Llan-
çà estigui al dia.

Quines són les altres dues àrees
que volen fomentar?

Una d’elles és Turisme, és de les
poques que es duien bé. Ho he de
reconèixer públicament. Potser ca-
lia treballar una mica més en la
desestacionalització i per això, per
exemple, fa dos dissabtes vam ce-
lebrar l’Street Food Winter a l’en-
velat del poble, que va ser un èxit
total per ser el mes de gener. Hem
de donar més vida al municipi a
l’hivern, a la tardor i a la primave-
ra, tot l’any.

I fer-ho al poble, també, pel que
s’ha vist.

Exacte. No ens hem d’enganyar,
a l’estiu tot se centralitza al port, del
costat de mar i Llançà és tot. Hem
d’allargar la temporada d’estiu.
Una mesura que prendrem és fer
que el servei de socorrisme, serveis
i biblioplatja, en lloc de fer-los d’1
de juliol a 31 d’agost, siguin de 15
de juny a 15 de setembre, més o
 menys. Hem d’aprofitar el bon
temps, les vacances escolars. La
gent deixava de venir pels volts de
la Diada i anava al Port de la Selva,
perquè allà sí que hi havia serveis
de platja. Sí, que representa més
despesa, però esperem que la re-
percussió sigui positiva.

Queda el darrer impuls pressu-
postari per a aquest 2016.

El tema cultural, volem poten-
ciar-lo molt, n’estem convençuts.
Hem de fer servir més la Casa de
Cultura, ja s’hi han fet coses
aquests darrers anys, però creiem
que estava infrautilitzada per la ca-
pacitat que té. Portarem més ex-
posicions, com la que tenim ara del
Museu Marítim sobre els pirates de
la Mediterrània. Tindrem una re-
presentació de teatre mensual. I
sempre buscant recursos, ajuts i

subvencions que s’acostin al cost
zero per a l’Ajuntament. No és fà-
cil, però procurarem que sigui així.

A la Casa de Cultura hi tenen el Mu-
seu de l’Aquarel·la fundat per Pepe
Martínez Lozano i impulsat en temps
de l’alcalde Salvatella. Preveuen
canvis?

No seria un canvi el que tenim en
cartera, més aviat volem potenciar-
lo fent coses noves. Gràcies al seu
director, aquest setembre vam
aconseguir que el simpòsium in-
ternacional es fes aquí. La nostra
intenció és que Llançà sigui la ca-
pital de l’aquarel·la. Va ser el pri-
mer museu d’Espanya i creiem que
s’ha de remarcar la seva importàn-
cia. Per a aquest 2016 hi ha diver-
ses coses preparades, però ja us
avanço que, per al 2017, volem ce-
lebrar el centenari Palau i Fabra fu-
sionant-ho amb activitats en el
Museu.

Volen treure rendiment de les per-
sonalitats culturals que han viscuts
o estiuejat aquí, vaja.

Ja s’han fet coses en aquest sen-
tit, aquests darrers anys. Però, se-
gurament, el Port de la Selva sem-
pre ha tingut més tirada quan es
parla d’autors o artistes emblemà-
tics. Aquí hem de treure més suc de
Martínez Lozano, Pere Calders, Pa-
lau i Fabra. Van venir aquí per al-
guna cosa i se sentien llançanencs.

I de les administracions superiors
què n’esperen? L’Estat espanyol, a
través del Ministeri de Foment, fa
temps que fa el ronso amb la roton-
da de la N-260, per exemple. L’al-
calde Vila va lluitar molt per acon-
seguir-la, però les promeses se les
ha emportat sempre el vent.

De l’Estat, ja no m’esperava res
els quatre anys anteriors, perquè el
seu nivell d’inversió a la província
de Girona és res, pèssim. La roton-
da ja s’exigia des de principi dels
anys noranta... Reclamarem tan-
tes vegades com faci falta per re-
soldre aquest tema. Sembla que no
tinguin en compte que no és la cru-
ïlla de Llançà, afecta els accessos a

Colera, Portbou, el Port de la Sel-
va, la Selva de Mar... A l’estiu, amb
la Policia Local, no en fem prou per
regular el trànsit. I no és compe-
tència nostra, però ens acaba afec-
tant directament. Quan algú d’O-
lot ve i et diu que per entrar a Llan-
çà hi està una hora i que s’estima
més anar a Roses perquè té millor
accessibilitat... No pot ser, és clar.

Amb Costes la relació ha de ser
fluida per força.

Amb Costes hi tenim una relació
excel·lent. La setmana passada,
sense anar més lluny, van comen-
çar les obres d’arranjament del tall
gran del camí de ronda entre la Fa-
rella i la platja de la Gola. Sense cap
cost per a l’Ajuntament.

Amb la Generalitat fa temps que
l’Ajuntament de Llançà hi negocia
per obtenir l’edifici de Can Marli,
l’antiga residència de treball. Com
està el tema i què hi voldrien fer si
ho aconsegueixen?

Estem amb tractes amb ells. L’e-
difici depèn de Patrimoni, del De-
partament d’Economia i Finances.
Esperem que la presència d’Oriol
Junqueras ens pugui ajudar a des-
encallar el tema. Hem de reprendre
negociacions amb la nova direcció
de Patrimoni. La idea és obtenir-
la en propietat o amb un lloguer as-
sequible. Mirarem quins serveis pot
acollir i quan hi hagi propostes cla-
res i viables ho portarem a consul-
ta popular. Sigui un hotel, una resi-
dència geriàtrica o el que es cregui
més necessari. Serà el poble de
Llançà qui decidirà què fer-ne si ob-
tenim la cessió de l’edifici.

Abans parlàvem de la dicotomia
port-vila. Hi ha manera de reforçar
la idea d’un sol poble?

La sensació de desigualtat o  que
es fan més coses en un lloc o en l’al-
tre, depèn dels dies, segurament hi
és. Això és a causa de la rivalitat his-
tòrica que els nostres avis ja ens ex-
plicaven. Ara és més anecdòtic. Des
de l’Ajuntament hem de procurar
ser realistes i fer el que toca a cada
lloc.
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Ara Llançà ja no en té gaire, d’a-
gricultura, i la pesca minva. Els ser-
veis són els reis.

Sí, malauradament. Ja no tenim
vinya com abans i no tenim cap ce-
ller de la DO Empordà però, en
canvi, segurament som dels qui la
potenciem més. El tema pesquer,
va a la baixa i baixarà més per la
falta de relleu generacional. Ara
ningú es guanya bé la vida. L’ob-

jectiu és potenciar més els serveis
i obrir amb seny el cavall de bata-
lla d’una zona industrial modera-
da, que ara no podem assumir si
no ve inversió de fora.

Dependre dels serveis és un pe-
rill, ara que el món gira com gira.

Ben cert, per això hem de pen-
sar a diversificar. Depenem exclu-
sivament, en un noranta per cent,
dels serveis. El polígon no s’ha des-
envolupat mai i no s’ha obert cap

escletxa econòmica alternativa.
Sort que tenen una cuina potent,

liderada per Paco Pérez i el Miramar
i amb molts altres restaurants de
qualitat. Seguiran fent jornades
gastronòmiques?

És una sort que sigui així. La gas-
tronomia és un dels puntals de la
nostra vila. Les jornades les hem
d’enfocar d’una altra manera. El
camí és fer coses puntuals, com
l’esmentat Street Food Winter.
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«Hem d’obrir amb seny el cavall de batalla d’una 
zona industrial moderada que ara no podem assumir»

«Per al 2017, volem

celebrar el centenari Palau i

Fabra fusionant-ho amb

activitats en el Museu»

«Una mesura que

prendrem és allargar 

el servei de socorrisme,

serveis i biblioplatja»

«La plaça hotelera ha

perdut més del cinquanta

per cent de la seva oferta

en vint anys»

«M’agradaria tenir 

una relació millor amb

l’oposició. Puc entendre 

que estiguin dolguts»


