
Quin creus que és el 
principal repte que teniu 
plantejat com a municipi 
pel proper mandat?
El principal repte és conti-
nuar posant les condicions 
per tal que els nostres sec-
tors productius segueixin 
generant llocs de treball: 
petita indústria, serveis, co-
merç, turisme i agricultura. 
Una diversitat econòmica 
que en un municipi com el 
nostre, extens i amb dos 
nuclis, Torroella i l’Estartit, 
ens enriqueix com a poble. 
També cal acabar els pro-
jectes en marxa i, sobretot, 
saber-los gestionar: el 
pavelló firal polivalent Espai 
Ter o el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter.

Quina valoració feu del 
Govern local que hi ha 
hagut fins ara?
Molt satisfactòria. Gestio-
nar un municipi en temps 
de crisi ha estat un repte 
que hem sabut encarar. La 
introducció de canvis en 
la gestió de l’Ajuntament, 
així com la gerència o la 
gestió econòmica dels 
projectes, ha donat els seus 
fruits i tancarem el mandat 
amb resultats econòmics 
positius. Aquesta realitat 
ens permet mirar el futur 
amb optimisme i sense 
hipoteques. Les persones 
i el seu benestar han estat 
l’eix central de la nostra 
actuació. Un horitzó nacio-
nal lliure ha estat la nostra 
bandera i cap a aquesta 

fita hem arrossegat tot el 
consistori. 
 
Quins seran els principals 
eixos del vostre programa?
Cal perseverar en el canvi 
del paradigma turístic ini-
ciat aquest mandat, d’acord 
amb el sector privat. Per 
això hem de continuar in-
vertint en els nostres nuclis 
urbans, en l’espai agrari i en 
el nostre patrimoni natural i 
cultural. El manteniment de 
la centralitat comercial, en el 
Baix Ter; de la capitalitat cul-
tural, dins del Baix Empor-
dà; i la destinació turística 
Torroella-l’Estartit-Illes Me-
des, en el marc de la Costa 
Brava, són inqüestionables 
des del punt de vista de la 
dinamització econòmica.

Quin perfil de persones 
conformarà la vostra can-
didatura?
Formem una candidatura 
renovada, jove i prepara-
da, meitat homes i meitat 
dones. El punt just d’equi-
libri entre l’experiència 
del nostres regidors i la 
frescor de persones noves 
implicades en les entitats i 
en la societat torroellenca 
d’avui. Un grup que té clar 
el rumb a seguir i que sap 
quin municipi vol i cap a on 
vol portar la Torroella del 
segle XXI.
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«Gestionar un 
municipi en temps 
de crisi és un repte 
que hem sabut 
encarar»
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Josep Maria Rufí, Torroella de montgrí


