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Vas estudiar a l’Escola Industrial de
Barcelona per ser mestre ebenista. Per
què un fuster es dedica a la política?
De jovenet, amb 15 anys tenia l’estelada
i el Che-Guevara a la paret de l’habitació,
volia canviar el món. Em vaig implicar en
un grup de joves del barri, després a
l’associació de veïns, al grup ecologista
i més tard a la política. I ara, amb 49
anys, em conformo en aconseguir que
Vallromanes sigui el millor poble de tots.

És un gran repte.
Sí. Em considero un privilegiat. Ser
alcalde d’un poble petit et permet
escoltar i prendre decisions al costat de
les persones. Per això em sento tan
realitzat. A més a més tinc la sort de
comptar amb un molt bon equip.

El passat 19 d’octubre vas ser escollit
candidat a l’alcaldia per unanimitat en
una assemblea oberta. Això no és gaire
habitual...
La participació és la base de la nostra
manera d’entendre la política. La majoria
dels que em van escollir candidat no
tenen carnet del partit.

Com valores la consulta per l’ús de les
antigues escoles?
Un èxit, una decisió que podíem haver
pres els sis membres del govern l’hem
compartit amb tothom, hi van participar
619 persones. El 60% va votar per
construir un centre de dia per a la gent
gran i mantenir el camp de futbol com
un espai multi funcional. El 2015 iniciarem
la seva construcció, ja hem començat a
buscar recursos econòmics i a modificar
el POUM.

És una gran notícia per al poble.
Sí. Encara que també ens cal un casal
per al jovent, un espai obert on puguin
fer els deures i divertir-se, ja hi estem
treballant.

Tu hi tens molta experiència en política
de joventut. Has estat regidor de
joventut a Montcada, conseller
comarcal de joventut i Coordinador a
Joventut de la Generalitat,...Quin
programa hauria d’oferir el casal?
Precisament volem implicar-los perquè
abans de tenir el casal de joves se’l facin
seu, participin del què s’ha de fer allà
dins. Un casal de joves no pot ser per a
quatre, ha de ser un espai pel màxim de
joves, adolescents i també pels infants.

Ser alcalde d’un poble petit et
permet escoltar i prendre decisions

al costat de les persones.
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És difícil governar al costat de
CIU?
No, al contrari. Estem molt
contents amb el pacte de govern.
Les dues parts hem sabut posar-
nos d’acord. I hem aconseguit un
govern unit i actiu. La gent agraeix
un govern que treballa amb unitat.
I els resultats es noten en la feinada
que estem fent, més obres que mai
i més subvencions que mai.

En aquest clima d’entesa també
hi entra l’oposició?
No...Jo personalment els hi he estès
la mà i la resposta ha estat, més
aviat, destructiva. M’han decebut.

IVall us ha denunciat davant la
Fiscalia Anticorrupció per la
gestió del  contracte amb
Divertenis.
Tenim la consciència tranquil·la. És
evident que part de la inversió
inicial feta per  l’empresa fa 5 anys,
se’ls hi havia de retornar. Però no
se’ls hi ha pagat res més. La decisió
es va prendre amb l’ajuda d’estudis
jurídics i d’una auditoria. Estem
convençuts que el cas acabarà
arxivat perquè no hi ha delicte.
Ivall està fent amb nosaltres el que
el PP fa amb Catalunya; utilitzar
la fiscalia en comptes de la política.

Per Laura Ballestero, estudiant de periodisme.

La gent agraeix un govern que
treballa amb unitat
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Ara l’ajuntament gestiona la zona
esportiva directament.

Sí. I n’estem molt contents. Hem
aconseguit doblar els usuaris de la
piscina i donar feina a persones del
poble. I això no només amb la zona
esportiva, també amb la contractació
de treballadors per a la neteja i per a
la campanya de residus. De fet, aquest
any el nombre d’aturats ha baixat en
30 persones. Som un dels municipis
amb menys atur de la comarca.

Com gestioneu les ajudes per a les
famílies més necessitades?

Ens hem dotat d’un reglament que, a
través d’un barem, determina si les
famílies tenen dret a les ajudes. Les
que ho necessiten, reben totes les
ajudes de les que l’ajuntament disposa.
Però també s’intenta millorar la gestió
del govern per reduir despeses i poder
abaixar els impostos. Ara hem abaixat
l’IBI pel 2015 un 5,21%. En dos anys hem
abaixat un 3% l’impost de vehicles i
més d’un 6% l’IBI. Hem demostrat que
es pot gastar menys mantenint els
serveis.

Quines polítiques impulsen aquest
estalvi econòmic?

La millora de recollida dels residus n’és
una molt important. Érem un dels
pitjors municipis en reciclatge. Separant
els residus aconseguirem un estalvi
molt important. Tant econòmic, com
ambiental. I, si reduïm el cost, podrem
abaixar la taxa d’escombreries. També
estem reduint la  despesa en
clavegueram i en enllumenat públic.

També sembla que  ha millorat
considerablement la neteja del poble.

Això em diuen! Ha estat una prioritat
del nostre govern. Hem invertit en
neteja i en seguretat, aquest any hem
fet un estudi de seguretat viària per
conèixer quines eren les zones de més
risc, i s’han pintat carrils i zones
d’aparcament amb l’objectiu de reduir
la velocitat dels cotxes.

Heu començat a modificar el POUM?

Exacte.  Vallromanes necessita
habitatges petits i de lloguer per a que
els joves puguin continuar vivint al
poble. I alhora s’ha de reduir i dosificar
el creixement. Hem aconseguit que ara
tothom defensi que no cal fer els pisos
al camp de futbol, ni construir xalets a
Can Malloles ni a Can Palauet.

Has rebut queixes per l’estelada a
l’entrada del poble?

Doncs sí, però aquesta tampoc ha estat
una decisió unilateral, jo abans que
independentista sóc demòcrata. La
petició de l’ANC venia acompanyada
per prop de 300 signatures i jo la vaig
portar a Ple.  La majoria dels
representants municipals hi vam votar
a favor, no hi va haver cap vot en contra.

En dos anys hem abaixat un 3%
l’impost de vehicles i més d’un 6%

l’IBI. Hem demostrat que es pot
gastar menys mantenint els serveis.

Hem aconseguit que ara tothom
defensi que no cal fer els pisos al

camp de futbol
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Per a tu la participació és molt
important.

Si, sempre. El món associatiu és
clau en la salut d’un poble. Per
això des del govern recolzem les
entitats a través de subvencions
i convenis. Volem que la gent
s’impliqui i es senti part d’aquest
poble. Ara mateix, 9 de les 12
associacions que tenim, ja s’han
acollit als convenis que oferim.
I hem potenciat la creació de
d i v e r s e s  e n t i t a t s ,  c o m
l’associació de propietaris
forestals, la batucada, o els
gegants. Ara ens falta un esplai
i alguns clubs esportius.

Heu començat a preparar el
programa per a les properes
eleccions de maig de 2015?

Just ara hem començat a
treballar-hi. Volem acabar els
compromisos que hem iniciat,
com el Centre de Dia, el Casal de
Joves, la urbanització de Can
Rabassa i de Can Corbera,... Però
també ens plantegem recuperar
la gestió directa del servei
d’aigua. El que tenim clar, és que
el programa serà el resultat
d’escoltar els veïns del poble.
Només així podem fer un
programa per a tothom.
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