
“La nostra missió és anar a les municipals com 
a ERC i jo estic diposada anar al lloc 1 o al 21”

En la tanda d’entrevistes que HORA NOVA va iniciar fa unes setmanes amb els portaveus dels grups de l’oposició, ara és el torn de l’única 

regidora republicana a l’Ajuntament. Mireia Mata ens parla de mobilitat, de Dalí i la ciutat i també de la plataforma d’esquerres que es 

vol crear de cara a les eleccions del maig del 2015. Mata, però, ho deixa clar, ERC es presentarà als comicis amb sigles pròpies

És obligatori preguntar-li per la 
crisi a Fisersa de la qual informem 
en aquesta edició. Com veu ERC la 
cessió del gerent, Josep Viñas?

Ens sembla que cessar un gerent 
dos anys i mig després d’haver-lo 
nomenat quan, a més a més, es va 
fer una operació important de fer-
lo responsable no només de Fiser-
sa, sinó també de l’empresa parti-
cipada per l’Ajuntament, Ecoser-
veis, que ara se’l cessi d’aquesta 
manera fulminant, ens sembla 
preocupant. Amb el conjunt de 
l’oposició vam demanar que es 
fes una comissió d’investigació 
sobre el tema de la portada d’ai-
gües, en particular, però en gene-
ral, sobre la relació Fisersa-Ajun-
tament i se’ns va dir que no. No ens 
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de ciutat oberts com per  exemple 
els accessos a l’estació del TGV, el 
tren convencional, el Casino Me-
nestral, la Sala Edison, la mobilitat 
a la ciutat. Són els grans temes que 
a nosaltres ens preocupen però que 
no s’han ni reformulat, ni plante-
jat a mig termini. Hi ha ciutats que 
aprofiten aquest període de cruesa 
econòmica per pensar a 10 anys o 
20 anys vista i anar plantant peti-
tes llavors. Ens dóna la sensació 
que Figueres no planta llavors, va 
podant una miqueta, ha podat el 
pressupostos, naturalment, per 
pura necessitat, però tampoc ha 
reformulat els serveis socials.

Ha estat bo el canvi d’alcalde?
Ens sembla que un canvi d’alcal-

de a mig mandat no és mai una cosa 
bona. A més, es trenca una línia de 
treball, que a a última hora no és 
la nostra línia de treball,  però és 
la que han triat els ciutadans i les 
ciutadanes de Figueres.

 Com afronta ERC les municipals i 
com veu aquest moviment per crear 
una plataforma única de les esquer-
res a la ciutat? S’hi afegiran?

L’afrontem amb molta il·lusió, 
perquè és un moment que a ni-

vell de país és molt encoratjador, 
històric i a més a més ens sembla 
que és un moment que s’ha de viure 
des del Parlament i des de la ca-
pital, però, també molt des de la 
base, des dels pobles. Nosaltres les 
darreres eleccions municipals vam 
tenir uns resultats desastrosos i a 
més, encara el fet que en Francesc 
Canet fes baixa doncs encara ens 
va empitjorar la situació. Per tant, 
la lectura positiva quina és? Quan 
estàs en una posició molt dolenta, 
l’únic que pots fer és remuntar. No-
saltres pensem que la nostra mis-
sió és anar a les municipals com a 
ERC, com a força alternativa, com 
de fet ja vam ser-ho l’any 2007. Ens 
imaginem un alcalde o una alcal-
dessa republicans a Figueres.  I pel 
que fa a col·laboracions amb plata-
formes,  totes les que calgui.

Mireia Mata serà l’acaldable d’ERC 
a Figueres?

Nosaltres estem en condicions 
de convidar  gent a què s’uneixi al 
projecte d’Esquerra, per tant, no 
tenim tancat el tema del cap de llis-
ta, la Mireia Mata sempre ha dit el 
mateix, que està diposada a anar 
d’1 o de 21 en funció d’allò que el 
conjunt del partit a Figueres deci-

lo  i  a presumir-ne, tot seria dife-
rent. Que ens poguéssim pintar uns 
bigotis de Dalí sense temor a què 
ningú ens vingui a reclamar els 
drets de la propietat intel·lectual. A 
mi, de vegades, em sembla ridícul 
quan algú diu: és que en Dalí per-
sonalment era nosequè. Bé, escol-
teu, i algú s’ha plantejat com eren 
personalment Kandinsky, Munch 
o Leonadordo Da Vinci?

En temes clau de ciutat, estan espe-
cialment preocupats per la qüestió 
de la mobilitat. Per quin motiu?

Figueres és una ciutat que en 20 
anys, a efectes de mobilitat, pràc-
ticament no ha passat res i quan 
ha passat alguna cosa com és per 
exemple el tema de l’estació del 
TGV no és que l’haguem resolt fatal, 
simplement no l’hem resolt. En co-
missions informatives comentà-
vem que quan arreglin el passeig 
Nou, que de fet és la via natural des 
del centre de la ciutat a l’estació 
del TGV, encara no s’haurà resolt 
el tema d’un carril bici ni tampoc 
hi ha un itinerari pedestre senya-
litzat amb continuïtat. Tampoc no  
hi ha aparcament alternatiu i tots 
aquests temes acaben afectant al 
comerç del centre de la ciutat, on 
es van tancant botigues.  

deixi. Les ganes, i moltes, són que 
molta gent s’uneixi al projecte i, si 
pot ser, gent més bona que la Mi-
reia Mata, que la Mireia Mata es-
tarà encantada d’anar al lloc que 
pactem al servei del partit.

La ciutat ha estat a l’alçada en els 
actes de commemoració del 25è 
aniversari de la mort de Salvador 
Dalí?

La commemoració va ser molt 
trista, una taula rodona  de poca 
gent, de poca representació i amb 
l’absència clamorosa de la Funda-
ció. Figueres s’ha de repensar, Fi-
gueres ha de fer estimar les seves 
coses. En Dalí, el problema que té 
és que no és profeta a casa seva. Si 
els figuerencs poguéssim anar un 
o dos cops  l’any gratis a veure el 
museu, a coneixer-lo, a estimar-

va agradar gens perquè si no hi ha 
res a amagar s’hauria de poder fer 
una comissió d’investigació i ex-
plicar-ho tot.

ERC també retreu a l’anterior alcal-
de que els deixés fora del Consell 
d’Administració de Fisersa.

L’anterior alcalde, Santi Vila, 
va promoure l’operació d’expul-
sar els grups petits de l’oposició. 
És a dir,  vam quedar al marge del 
Consell d’Administració de Fiser-
sa ERC, Iniciativa i la CUP i això 
ens va semblar molt malament i 
també  una manera de fer les coses 
menys transparent. Aquest ces-
sament d’ara, doncs, també va en 
aquesta línia. 

Quina valoració ens fa d’aquest 
mandat que al maig ja arribarà als 
tres anys?

És un mandat municipal molt 
dur, perquè tots els Ajuntaments 
tenen molt pocs recursos econò-
mics i precisament en aquestes 
situacions de duresa és quan els 
bons gestors brillen i gestionen bé 
i la gent, doncs de menys capaci-
tat, va fent. La nostra sensació és 
que Figueres va fent i va passant 
aquesta crisi. Tenim grans temes 
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“UN CANVI D’ALCALDE A MIG 
MANDAT NO ÉS MAI UNA COSA 
BONA”

QUAN ESTÀS EN UNA POSICIÓ 
MOLT DOLENTA Ĺ ÚNIC QUE 
POTS FER ÉS REMUNTAR

“NI CARRIL BICI, NI ITINERARI 
PEDESTRE SENYALITZAT AMB 
CONTINUÏTAT” 

DE VILA A FELIP

ELS RESULTATS DEL 2011 ELS ACCESSOS AL TGV
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“ENS DÓNA LA SENSACIÓ QUE 
FIGUERES NO PLANTA LLAVORS, 
VA PODANT UNA MIQUETA”

EL CESSAMENT DEL GERENT 
DE MANERA FULMINANT ENS 
SEMBLA PREOCUPANT

“ALGÚ ES  PLANTEJA COM EREN 
PERSONALMENT, KANDINSKY, 
MUNCH O DA VINCI?”

EL MANDAT ACTUAL

FISERSA DALÍ I FIGUERES
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