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SERVEIS

Esteve Pujol. ALCALDE DE CAMPRODON (PSC)
Pujol repeteix a
l’alcaldia de
Camprodon per
cinquena vegada
consecutiva. Ha
ofert sempre a
l’oposició participar en el seu govern, cosa que no
ha estat possible.
És un dels referents dels socialistes a les comarques de
muntanya i gironines en general.
És diputat del
PSC al Parlament.

Pujol, fotografiat amb el poble que tant estima de teló de fons i difuminat ■ EUDALD PICAS

“Ara, hem d’estar
més a l’altura”

MANDATS És un dels alcaldes veterans del Ripollès, quant a nombre d’anys
que fa que ocupa el càrrec, ara afronta la cinquena legislatura PREPARATS
Diu que han aprofitat la bonança econòmica per tenir el poble a punt
Jordi Casas

Q
CAMPRODON

uina valoració fa dels
primers dies del nou
mandat?
L’afrontem com el primer mandat, amb molta il·lusió i amb ganes.

Com es gestionen tants anys de
majoria? A què els atribueix?
Tenir majoria no ha fet canviar en
res el nostre propòsit de quan vam
entrar a l’Ajuntament: com governar i amb quines ganes. L’equip i jo
hi som perquè creiem en el poble,
en la feina que fem, tenim ganes i
il·lusió per treballar, la mateixa
que el primer dia. I més ara, que
hem d’estar més a l’altura. És important que hi hagi diàleg. Tot i el
contrast de posicions necessari,
cal que es mantinguin les formes,
el bon tarannà entre les persones.
Com afronta la crisi generalitzada, l’Ajuntament de Camprodon?
És un tema complex, la pateixen
les famílies, les persones, les empreses, les administracions... ningú no se n’escapa. Fa uns quants
anys que estem en crisi i això
l’agreuja. No la comencem a afrontar. A l’Ajuntament fa més de dos

anys que racionalitzem despeses i
evitem les que són supèrflues.
Aquesta etapa de dos anys, l’afrontem també amb dues premisses
primordials: no afectar els serveis
que són d’una qualitat molt important, com la residència i la llar d’infants. Ens equivocaríem si rebaixéssim despeses en aquest camp...
I cal mantenir el nivell de destinació turística de muntanya de primer ordre. En els anys de bonança,
hem tingut sort de posar les peces
importants que faltaven: la ronda
Mas Ventós, més aparcaments,
parcs suburbans, la reforma del
Maristany, el nou edifici dels bombers. En èpoques difícils, tenim la
sort de tenir el poble a punt.
La posició consolidada de Camprodon en el camp turístic i
l’aposta clara per la cultura a l’entorn de la figura d’Albéniz són la
línia a seguir per superar la difícil
conjuntura actual?
La gent associa Camprodon a la
qualitat i a l’atractiu i això és conseqüència de l’interès natural, les
actuacions de l’home sobre l’entorn natural privilegiat i també la
qualitat dels aliments produïts artesanalment, el comerç... És un
conjunt de coses que hi hem sumat i que, per sort, ens han situat
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encara més en el mapa...
En què treballen i quins són els
principals projectes per aquests
pròxims quatre anys?
Hem d’acabar el que tenim, com
els aparcaments de Costinyola, la
millora i l’embelliment del nucli
antic i del centre monumental i actuar en el conjunt de servies, activitats, paisatge, etc.
Parli’m de política. El PSC té les
alcaldies de Camprodon i Setcases. Creu que els socialistes consoliden a la vall de Camprodon el
seu projecte?
Les candidatures que hem fet al
Ripollès són de gent en molts casos
independents amb qui compartim
una manera d’entendre el territori, de donar serveis, de treballar sobre els municipis... Diria que si ho
comparem amb 15 o 20 anys enrere, quan els ajuntaments ripollesos eren monocolors, ara estem en
una situació d’alternativa i diversitat, d’enriquiment de democràcia i
dels pobles. Per sort, a més, dins la
mancomunitat fa uns quants anys
que les etiquetes polítiques han
quedat superades. ■
L’entrevista sencera a
왁 www.elpuntavui.cat

L’establiment de BP de la carretera de Santa Pau, ahir al
vespre ■ R. E.

Una gasolinera
d’Olot s’anima
a tornar a obrir
de nits
a Els últims mesos, cap de les sis

benzineres de la ciutat donava servei
en aquesta franja horària
Ramon Estéban
OLOT

La gasolinera de BP situada a la rotonda de la carretera de Santa Pau i el vial
Sant Jordi, d’Olot, obrirà
de nits d’aquí a pocs dies,
possiblement aquest mateix cap de setmana.
S’acabarà d’aquesta manera un període d’uns sis
mesos en què cap de les sis
benzineres que hi ha a la
ciutat han obert de nit.
L’empresari que gestiona
l’establiment en règim de
franquícia, Joaquim Gifra,
va explicar ahir la seva decisió, pocs dies després
que el ple de l’Ajuntament
mostrés la seva preocupació per la situació, en considerar que una població
de les dimensions d’Olot
no s’ho podia permetre.
Gifra va afirmar, però, que
ja ho havia pensat fer
abans que el consistori
tractés el tema.
El servei nocturn començarà a les deu de la nit
i s’acabarà a les sis del ma-

tí. Hi haurà un empleat
que, tal com es fa a totes
les gasolineres per motius
de seguretat, estarà tancat a l’interior de la botiga,
des d’on cobrarà (en efectiu o amb targeta) abans
d’activar el sortidor. Al
principi de tenir aquest es-

La frase

—————————————————————————————————

“No ho fem per una
qüestió econòmica,
sinó per donar un
millor servei”
Joaquim Gifra
PROPIETARI DE LA BENZINERA DE BP
DE LA CARRETERA DE SANTA PAU
D’OLOT

tabliment, Gifra obria de
nits, com altres gasolineres d’Olot. Al cap d’un
temps, però, totes s’ho van
anar deixant córrer perquè no els sortia a compte.
“Si tornem a fer-ho no és
per una qüestió econòmica, sinó per donar un millor servei a la clientela”,
va manifestar Gifra. ■

