
À. REYNAL

“Amb ICV estem festejant i veiem que ens 
agradem, a partir d’aquí pot passar de tot”

Després que l’assemblea de militants d’ERC elegís el mes passat Albert Testart com a alcaldable per 

Figueres, qui fou gerent de Fisersa concedeix una entrevista a HORA NOVA per presentar-se en societat

 Figuerenc de soca-rel, amb 
l’afegit d’haver nascut en ple-
na revetlla de Sant Pere, Albert 
Testart, de 46 anys, és llicenci-
at en Ciències Polítiques i His-
tòria Contemporània. Agafa 
el TAV cada dia per anar a tre-
ballar a Barcelona, concreta-
ment, a una una empresa de 
gestió d’aigües. Al  marge de la 
sorpresa per la seva candidatu-
ra, molts recordenTestart per 
haver estat gerent de Fisersa en 
època de l’exalcalde Santi Vi-
la. El seu nom va tornar a sonar 
arran del concurs polèmic per 
substituir el també exgerent, 
Josep Viñas. Al marge d’això, 
aquest independent és ara la 
cara visible dels republicans a 
Figueres. Vol treballar per cre-
ar una plataforma de centre 
esquerra per ser alternativa a 
l’equip de govern actual.

Vostè no és militant d’ERC i va 

ser una sorpresa la seva elecció 

com a alcaldable. I és que durant 

un temps sonaven altres noms 

com ara el de Maria Perpinyà. 

També es descartava que l’ac-

tual portaveu Mireia Mata fos la 

candidata. Quin paper tindran 

 G. Visa  I FIGUERES

a les llistes aquestes dues perso-

nes?

Estem en el procés embrionari, 
les llistes és el de menys. Ara es-
tem en el moment d’escoltar, de 
crear contactes amb la societat, 
les diferents associacions i enti-
tats de tota mena per fer un pro-
grama electoral molt participatiu 
i en què tots el sectors d’esquerra 
s’hi puguin sentir afins. A partir 
d’aquí, el tema de les llistes és l’úl-

tima cosa que farem. Fins després 
de Cap d’Any no hi haurà noms.  

Tenen també el suport de Nova Es-

querra Catalana.

Ja van ser els nostres aliats per 
les eleccions europees, però en 
aquest cas ens donen suport, pe-
rò segurament no serà en forma 
de militància o amb una entrada 
a la llista. Ara mateix també es-
tem en converses per poder tro-

bar encaix en aquesta llista 
amb ICV.

Què els uneix?

Ens uneix una estada a l’opo-
sició, molts projectes en comú 
de models de ciutat i abastar 
un espai de centre esquerra 
ampli per poder ser realment 
alternativa de govern des dels 
valors de l’esquerra. Qualse-
vol pacte postelectoral sem-
pre és vist amb una certa reti-
cència per part de l’electorat, 
sempre és molt millor presen-
tar-se davant la societat amb 
un projecte en comú per fer sa-
ber a la gent què es vol anar a 
fer a l’Ajuntament i amb qui-
nes persones.

Diguin’s com van els contactes. 

Hi ha feeling?

De moment estem festejant i 
veiem que ens agradem, a par-
tir d’aquí pot passar de tot. Hi 
ha feeling. Veiem la ciutat de 
la mateixa forma i, a més, ve-
iem un projecte alternatiu. 
De la mateixa forma que hi ha 
Convergència i Unió des de fa 
40anys, perquè  a l’esquerra 
del centre no poden anar junts 

Figueres
           àrea urbana

MARATÓ DE DONANTS DE SANG A FIGUERESY

443 participants i 415 donacions admeses

FIGUERES. Els organitzadors de la Marató de Donants de Sang de Figueres 
han agraït als 443 participants la seva col·laboració. En total es van admetre 
415 donacions. La recollida de sang es va fer aquest dissabte a la Casa Empor-
dà, amb col·laboració de l’Ajuntament, Salut i el Banc de Sang i Teixits.
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Negociacions avançades perquè ERC i 
ICV vagin juntes a les municipals del 2015
Gemma Visa l FIGUERES

A punt d’iniciar-se el curs polí-
tic a Figueres, l’alcaldable d’ERC, 
Albert Testart, ha anunciat que 
mantenen converses amb ICV 
perquè els ecosocialistes formin 
part de la mateixa llista electoral 
per als comicis municipals del 
2015. ERC, que va presentar Tes-
tart com a  cap de llista el passat 
mes de juliol, té la voluntat d’eri-
gir-se com a partit  líder d’una 
plataforma d’esquerres que “si-
gui l’alternativa a l’actual govern 
de la ciutat”.

Els republicans també tenen el 
suport, com en les europees, de 
Nova Esquerra Catalana i de la se-
va derivació a l’Alt Empordà. Tot 
i això, aquesta vinculació no es 
traduirà en una entrada a la llista.
Pel que fa a altres formacions a Fi-
gueres, ERC no descarta tampoc 
que la CUP pugui incorporar-se a 
la candidatura. A l’entrevista a Al-
bert Testart que HORA NOVA pu-
blica en aquesta mateixa pàgina, 
el cap de llista republicà diu que 
“amb la CUP encara no hem co-
mençat les interlocucions”.

De cara a les municipals, l’al-
caldessa, Marta Felip, encapça-
larà la llista de CiU a Figueres. El 
PSC ja té candidat des de fa me-
sos: es tracta del líder del partit a 
Figueres, Pere Casellas. En can-
vi, s’haurà de confirmar si M. Àn-
gels Olmedo repeteix com a cap 
de llista del PP i si, finalment, Joan 
Font, de la CUP, se suma a la cri-
da d’ERC. De moment, però, tot fa 
pensar que ICV, que ha estat en-
capçalada a Figueres pel regidor 
Xavi Monfort,  no presentaria llis-
ta pròpia i se sumaria a la d’ERC. 
Caldrà veure com serà l’encaix 
dels ecosocialistes a la coalició. 

Y  continua a la pàgina següent

TESTART. Actualment treballa en una empresa de gestió d’aigües
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HORARI ESTIU OMAC

OFERTA FORMATIVA CURS 2014-2015

Des del 23 de juny i fins l’11 de setembre, l’horari d’atenció al públic de 

l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC - avd. Salvador Dalí, 107) 

és de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00 h.  OFERTA FORMATIVA CURS 

2014-2015:

Centre suport IOC i seu de proves lliures 

MATRICULACIÓ
del  2 al 8 de Setembre

· ALFABETITZACIÓ  NIVELLS: 1, 2 i 3

· CATALÀ BÀSIC      TÍTOL  OFICIAL

· CASTELLÀ BÀSIC  TÍTOL  OFICIAL

· ANGLÈS INICIAL

· ANGLÈS NIVELL 1        NOVETAT

· FRANCÈS INICIAL   NOVETAT

· INFORMÀTICA 1

· INFORMÀTICA 2,          CERTIFICAT ACTIC NOVETAT

· GRADUAT ED. SECUNDÀRIA (GES)

· PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

“Fisersa és part del meu passat professional, 
no es tracta ni de treure, ni de posar”

altres col·lectius que hem anat 
separats però que hem fet co-
ses similiars posant accents en 
unes coses o posant accents en 
unes altres.

Amb la CUP han parlat?

Amb la CUP encara no hem co-
mençat les interlocucions.

Li molesta que el relacionin amb 

Fisersa per la seva etapa com a 

exgerent i per temes com el con-

curs suspès per tornar a ocupar 

la plaça?

No es tracta ni de treure ni de 
posar. Han estat 6 anys d’activi-
tat professional al voltant d’una 
empresa pública a Figueres i 
estic molt orgullós d’haver tre-
ballat per a la ciutat. En aquell 
moment, al 2005, era un mo-
ment polític concret i al 2011 es 
va transformar completament i 
s’havia d’acabar. El segon tema, 
m’ha sorpres la poca coherència 
de l’equip de govern a l’hora de 
tenir una idea de què ha de ser 
una empresa pública, però bé, 
ara és una nova etapa i Fisersa 
forma part del meu passat pro-
fessional.

Si es reobrís el concurs a Fiser-

sa per a la plaça de gerent, vostè 

continuaria com a candidat?

I tant!

Què s’ha de fer amb Fisersa?

Més recursos i més serveis. Es-
tem en una situació a Ecoser-
veis en què el 2016 se li acaba la 
concessió. Per tant, just després 
de les eleccions s’ha de decidir 
què passa amb l’empresa mixta 
i per mi s’ha de potenciar Fisersa 
amb més serveis. Fins i tot, amb 
una cosa que l’opinió públi-
ca no coneix i és que tots els re-

cursos d’aigua no son cobrats per 
l’empresa, es cobren per l’Ajunta-
ment, per tant no hi ha recursos 
dins de l’empresa per fer inversi-
ons adequades. Fisersa s’hauria 
de convertir en una empresa po-
tent pública com ho són la resta 
d’empreses d’aigua de Catalunya. 
Una altra cosa que canviaria se-
ria allò que va canviar l’exalcalde 
Vila, els estatuts. En aquests mo-
ments al consell d’administra-
ció només hi figuren tres partits. 
Hauria d’haver-hi representants 
de tots els partits i també d’altres 
entitats i veïns. Per tant,canvi de 
sistema de governança i dotar-la 
de recursos adequats.

Quin és el seu somni per Figueres?

El d’una ciutat pròspera econò-
micament, socialment cohesio-
nada i amb voluntat d’integració. 
Que lideri en el seu espai natu-
ral, no només de la comarca, si-
nó també en el d’aquesta eurore-
gió que està sortint a nivell del sud 
de França, la Catalunya del Nord 

i la Catalunya del Sud. Que tin-
gui un paper de ròtula important 
per la seva posició fronterera o 
transfronterera. En definitiva re-
situar-la culturalment com a ter-
ritori i que la ciutadania pugui te-
nir tots aquells espais d’igualtat 
d’oportunitats des dels valors de 
l’esquerra. Per reactivar l’econo-
mia, intentarem promoure una 
mena de pacte per sortir d’aques-
ta crisi al voltant de tots els actors 
econòmics, ja que actualment 
no estan cohesionats. L’Ajunta-
ment no lidera res.

De Figueres, es queda amb...

L’espai geogràfic privilegiat. 
Tenim  a prop el mar, la munta-
nya, al nord trobem una cultura 
diferent i tenim una gran ciutat 
a 50 minuts en tren.

No li agrada de Figueres...

No hi ha cohesió social, políti-
ca. En 30 anys no s’ha pogut li-
derar un projecte comú. Ha fal-
tat il·lusió col·lectiva. 
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Y  ve de la pàgina anterior

La crida d’ERC i 
Nova Esquerra

POLÍTICAY

Dissabte al Museu del Joguet 
ERC i NECat van fer una crida 
per a les municipals del 2015 a 
l’Alt Empordà. Les dues forma-
cions volen  mantenir l’entesa de 
les eleccions europees i ampli-
ar-la a d’altres partits i entitats 
de la comarca. [FOTO: À. R] 

ÀNGEL REYNALEL DESIG. El candidat vol que Figueres recuperi la il·lusió col·lectiva


