
Bon dia, Joan. Primer de tot, no és 
gaire habitual entrevistar a un candi-
dat tan jove d’una ciutat com Roses.

Segurament no és habitual però, des del 
principi, varen proposar-nos ser una can-
didatura poc habitual. Poc habitual en 
les propostes, poc habitual en la forma 
de comunicar, poc habitual en les con-
cepcions del poder i poc habitual en els 
objectius. Amb tot això, ja és normal que 
tinguem un candidat poc habitual, no?

I no et fan por les conseqüències que 
pot tenir tant, pel que fa als resultats 
de la candidatura com per a la teva 
vida personal?

Cap ni una! Nosaltres proposem el que, 
honestament, creiem que és millor per a 
regir el futur de la nostra ciutat. La de-
cisió dels ciutadans mai ens ha de fer 
por. I sobre la meva vida personal, tenir 
l’oportunitat d’aspirar a l’alcaldia del lloc 
on has nascut, poder explicar els teus 
projectes a la gent, escoltar i conèixer 
els seus problemes i les seves re-
flexions… tot plegat és una experiència 
única i irrepetible que segur que com-
pensa, de llarg, totes les coses negati-
ves que pugui comportar.

Però t’acusen d’inexperiència…

Encara que sembla extraordinari tots els 
que ara esgrimeixen l’experiència com 
un element indispensable per a gover-
nar, en el seu dia varen començar a go-
vernar sense experiència. La diferència 
entre nosaltres i els que governen ara, 
és que ells tenen l’experiència i prou. 
Sense projecte, gestionar el dia a dia 

i qui dia passa, any empeny. L’enquis-
tament en les institucions és molt més 
nociu, per a tots, que la renovació.

Hi ha qui pot pensar que aquesta res-
posta és prepotent.

Si fos candidat d’un altre partit o d’una 
altra edat, ningú pensaria això, s’enten-
dria com la confrontació habitual entre 
dos projectes. Des de fa anys, a Roses 
s’ha instaurat la idea, entra molta gent, 
que la propietat moral de l’alcaldia re-
cau sobre gent amb un perfil determinat: 
Mitjana edat, empresari i convergent. 
Tothom que se surti d’aquest perfil i gosi 
disputar o qüestionar el “stablishment” és 
titllat d’irreverent, insolent o prepotent. 
Hem de combatre també aquesta idea, 
no es pot mantenir segrestada l’ànima 
de Roses.

“L’ enquistament 
en les institu-

cions és molt més 
nociu, per a tots, 
que la renovació”

JOAN PLANA A LA 
INTIMITAT

Entrevista amb el candidat d’ERC Roses 



“Ànima de Roses”? Això no és una 
mica demagog?

I ara!! Les viles i ciutats tenen ànima, 
això és innegable. El problema esdevé 
quan aquesta ànima no és la suma de 
tots els seus ciutadans, sinó que és una 
construcció ideològica imposada des 
d’un sector determinat. El que Roses és 
i allà on ha d’anar, és una decisió de la 
qual tots hi hem d’estar cridats a partici-
par, sense exclusions.

Discurs molt ben organitzat, sens 
dubte. Però hi ha qui pensa que, més 
enllà d’això, no hi ha més que un noi 
sense cap mena d’experiència en cap 
àmbit, que parla bé i prou.

Precisament de falta d’experiència en 
àmbits diferents, no crec que se’m pugui 
acusar… hehe!!

He tingut oportunitat de treballar i partici-
par en moltíssims àmbits, en el món del 
lleure, de l’arqueologia, en departaments 
de premsa de diverses fundacions i enti-
tats, mitjans de comunicació… fins i tot, 
en projectes de cooperació internacional! 
Poc temps he tingut per tocar més àm-
bits.
Tot i això, sempre hi haurà qui creurà
que no sóc la persona més adient o més 
preparada i és el més normal del món 
que sigui així. Però la gent ha de saber 
que darrere del discurs, no hi sóc només 
jo. Hi ha tot un equip de persones prepa-
rades que han estat treballant durament, 
al llarg dels últims dos anys.

D’aquest equip que dius no en for-
ma part Gent del Poble, al qual ERC 
va donar suport l’any 2011. Per què? 
Mala relació? Problemes?

Amb Gent del Poble ens uneixen, se-
gur, algunes coses però, no obstant, 
entenem que representem realitats dife-
rents, a gent diferent, projectes de ciutat 
diferents i que també tenim estratègies 
diferents. No té cap sentit que entrem en 
cap confrontació, això segur, però crec 
que de cara a representar correctament 
a perfils determinats d’electors, el més 
normal és que presentem projectes per 
separat.

Amb el tema pactes, també acostu-
mes a utilitzar un discurs força es-
tricte i que t’allunya de gairebé tota 
la resta de candidatures. Això vol dir 
que teniu poques ganes de governar?

No! Al contrari! Ens en morim de ganes! 
Però nosaltres tenim molt i molt clar què 
és governar i per a què serveix. Gover-
nar és la via per a arribar a la finalitat, 
que és desenvolupar un projecte deter-
minat de Roses des d’on millor es pot 
fer, des de les institucions. Però go-
vernar, no és repartir-se sous i càrrecs 
i mantenir-los a tota costa fent el que 
calgui i pactant amb qui calgui… Almen-
ys no és el nostre model, per fer això 
ja hi ha qui té la ma trencada des de fa 
molts anys. Com he dit abans, perdre les 
eleccions, o no poder governar, no ens 
fa por, però decebre a la nostra gent… 
això sí que ens fa tremolar les cames.

- Això no és sectarisme?

No, això és democràcia. La gent ens 
votarà per a defensar un projecte i una 
forma de fer política, i complirem aquest 
encàrrec costi el que costi.

Tot això, doncs, és un projecte per 
anar a guanyar. I si no guanyes? Et 
negaràs a pactar res amb cap altre 
grup? Oposició destructiva?

Evidentment que anem a guanyar. Però 
passi el que passi defensarem el nostre 
model de ciutat, sigui des del govern o 
des de l’oposició.
Nosaltres hem estat sempre oberts a 
parlar i entendre’ns amb absolutament 
tothom. Mai hem negat la paraula a 
ningú. I ho seguirem fent. Però, evident-
ment, insisteixo en la idea que nosaltres

“El que Roses és
 i allà cap a on ha 
d’anar, és una de-
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haurem de complir la tasca de represen-
tants d’aquells que ens hauran votat, per 
tant, no direm mai que no a negociar res 
però tampoc direm mai que sí a pactar 
res que vagi contra els principis amb els 
quals ens hem compromès amb els nos-
tres electors.

De quins principis parles, Joan?

Fonamentalment 4: Un nou impuls 
econòmic per a Roses basat a comple-
mentar l’oferta actual amb totes aquelles 
potencialitats que tenim adormides (es-
pecialment el patrimoni històric i la cul-
tura com a element rendible) i adequar 
l’oferta a les necessitats de la demanda 
del segle XXI; 
Segon, Apostar per la cohesió al nostre 
municipi. Això vol dir acabar amb la so-
cietat de grups poc unida, poc col·labo-
rativa i poc identificada en un projecte 

col·lectiu, com la que tenim 
ara; Tercer, Desenvolupar mecanismes 
d’apoderament ciutadà, que permeti als 
rosincs recuperar el poder d’influència 
en la gestió i en les línies mestres que 
han de regir el futur de la ciutat; Per úl-
tim, comprimís nacional. Aquí hi ha poc a 
dir. Volem una Roses compromesa amb 
la llibertat i la democràcia. Roses ha de 
ser el primer Ajuntament de la futura Re-
pública Catalana.

I això que planteges és molt abstrac-
te, no creus?

El model de ciutat que s’ha desenvolupat 
els últims anys, que és just al contrari del 
que plantegem, també podria ser des-
crit en termes semblants. És des d’una 
idea que s’acaba influint de forma cohe-
rent a la societat. Els que han governat 
fins ara, a la vista està, que si les seves 
idees eren la de perseguir una ciutat tris-
ta, adormida i fàcil de controlar ho han 
fet realitat. La nostra tasca és fer realitat 
el model oposat.

I heu fet propostes per a passar de les 
idees a la realitat?

Hem plantejat 10 propostes per a cada 
una de les 11 àrees de treball que hem 
desenvolupat. Això són 110 propostes 
que plantegem per tal de materialitzar la 
Roses que volem.

Podríem dir que són 110 propostes 
per “passar Plana”?

Hehe!! Podríem dir-ho, efectivament…

Aquest ha sigut un eslògan polèmic, 
oi?

Sí. Com he dit al principi, coses ha-
bituals, poques… Fins i tot l’eslògan! 
Volíem que fos un missatge clar i que 
definís bé allò que volem fer i, al mateix 
temps, que fos innovador i que cridés 
l’atenció. No volíem el típic eslògan pre-
fabricat que tothom pot fer servir.

I, per acabar, després de tot això, qui-
na previsió fas? Què creus que pas-
sarà?

Jo vull guanyar. Només guanyant esta-
rem satisfets. Dit això, com ja he comen-
tat, la gent decidirà.

 Raquel Díaz 

“Jo vull 
guanyar. 

Només guanyant 
estarem 

satisfets”

“No direm mai que 
no a negociar res, 
però tampoc direm 
mai que sí a pactar 
res que vagi contra 
els principis amb els 
quals ens hem com-
promès amb els nos-

tres electors”


