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Alba Serra ALCALDESSA D’AMER (CiU)

LA CRÒNICAPius Pujades

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Alba Serra és la
nova alcaldessa
d’Amer, i la primera dona, que
hi hagi constància, que és al capdavant del consistori. Mestra de
professió, és casada, té 39 anys i
espera el primer
fill. Provinent de
la Joventut Nacionalista de Catalunya, va a les
llistes des del
1999. L’any 2007
va ser escollida
regidora.

Fent memòria
amb Cuyàs

V

es per on, jo també vaig anar a veure en Jordi Maluquer, quan era director de l’Avui, per oferir-li la meva
col·laboració. Probablement ja m’havia publicat algun article a la secció d’opinió –si no és així, ho va fer més
tard–. Però jo havia preparat una mena de columna que
podia ser diària, que fins i tot tenia un títol: El Borinot. Deu
o dotze ratlles d’ironia o de sarcasme sobre l’actualitat política. A l’amic Maluquer no li va agradar el títol ni el plantejament. Dels papers que vaig presentar-li en va sortir una
secció setmanal a Presència, el títol de la qual hauria de
buscar, que anava il·lustrada amb quatre cartes: les sotes
de copes, d’oros, d’espases i de bastos. Si cal n’explicaré
el significat. Va tenir certa continuïtat.
El company Manuel Cuyàs explicava fa uns dies com
havia provat de col·laborar a l’Avui en dues èpoques diferents, en l’etapa Maluquer i en l’etapa Faulí, sense sort. Ell
recorda que els dos directors el dirigiren als seus caps
d’opinió, que eren l’Agustí Pons i jo mateix. De mi té memòria d’haver-me deixat tres articles que vaig prometre
considerar. Mai no va tenir resposta. Quan vaig llegir això
en el paper de l’amic em vaig sentir malament. No recordo
en absolut la visita d’en Cuyàs i em sorprèn molt la manca
de cortesia que m’atribueix. Si em va dur els articles i no
els vaig publicar, deu ser perquè no em devien fer el pes.
Caldrà assumir-ho. Ara, que no li donés resposta no fa
amb el meu tarannà. Dotzenes de companys que m’han
ajudat podrien testificar que miro de no perdre mai la bona
educació. Potser va passar alguna cosa que no recordo.
De tota manera, hi ha un detall important que em fa dubtar. De l’explicació d’en Cuyàs se’n desprèn que va parlar
amb mi a la primera època Faulí (1975-77), abans de la direcció d’en Maluquer. I jo llavors no era pas a l’Avui. Vaig
ser cap d’opinió amb en Jaume Serrat (82-85) i també en
la segona etapa Josep Faulí (85-86) i en la de Jaume Rementol (86-89). És possible que es confongui? M’alegra
molt que, finalment, els articles del company mataroní enriqueixin les pàgines de l’Avui com ja feia amb les d’El
Punt. Estic molt segur que, si n’haguéssim parlat en els
anys que vaig tenir la responsabilitat de les pàgines d’opinió del diari germà, no hauria calgut esperar a la fusió de
les dues capçaleres per veure-ho. Però, vés a saber, potser ara hauríem de felicitar-nos per primer cop de trobar la
seva firma a les pàgines d’El Punt. Acabo parlant del matrimoni El Punt Avui+. De cor, felicito els nuvis i me’n felicito per la part que em toca. A l’hora dels brindis, una mica a
tall de broma, em permeto demanar que es giri la truita de
la capçalera. Com que es tracta de fer una suma, valdria la
pena d’aprofitar la creu de Tàpies i posar Avui+Punt.
Ja ho he dit. Millor que ningú no em faci cas.

L’alcaldessa d’Amer, Alba Serra, al balcó de l’ajuntament ■ JOAN SABATER

“Ens poden exigir
11,5 milions d’euros”
DEMANDES Un constructor exigeix que l’Ajuntament li pagui 11,5 milions
d’euros per unes llicències mal donades ORDRE L’alcaldessa diu que vol
arreglar el tema d’ordenances, que ara no està ben regulat
Josep Maria Sebastian
AMER

A

TRANSPORTS

Ferrmed tornarà
a Brussel·les
O. Mas
GIRONA

Ferrmed, el grup de pressió per aconseguir la inclusió del corredor mediterrani ferroviari en la xarxa
prioritària transeuropea
de transports, tornarà a
fer aquest setembre un acte reivindicatiu a Brusselles. Properament s’ha de

decidir quins projectes
gaudiran de les ajudes europees i Ferrmed organitzarà una altra demostració de força i unitat amb
els governs i sectors econòmics
mediterranis.
Alerta de la voluntat del
govern espanyol que la
part sud del corredor quedi fora de la xarxa en apostar per l’eix central. ■
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Amer, després dels
convulsos mandats
que ha viscut en els
darrers vuit anys, el
seu serà un govern
per fer foc nou?
Sí, absolutament. Els anteriors alcaldes eren històrics de CiU, i jo
no. A més sóc la primera dona que
accedeix a l’alcaldia.
I amb l’oposició com ho porten?
De moment no hi ha cap problema.
Crec que s’ha d’arribar a un punt
d’entesa i de diàleg. En aquest
mandat, a diferència de l’anterior,
no els hem ofert que entrin a formar part del govern municipal. En
haver obtingut la majoria absoluta
ens ha semblat millor no apartarnos de la línia que teníem marcada
com a grup.
I la qüestió de la demanda i el contenciós pels pisos declarats il·legals com està ara, i què pensen
fer-hi?
Des de l’equip de govern el que busquem és aportar una solució d’una
vegada a aquest problema. La meva prioritat és solucionar dificultats com aquesta. He de dir, però,
que des de l’oposició no sembla que

ho vegin així i fa la impressió que
només els agrada posar pals a les
rodes. En resum, sembla que
prefereixin que el poble hagi de pagar 11,5 milions d’euros al constructor que va presentar la demanda.

ficació puntual de les normes subsidiàries en aquesta unitat d’actuació. Si s’aconseguís s’acabaria
el problema i tots contents. I que
consti que nosaltres no hem negat
mai que s’hagués produït una irregularitat.

I en el cas que les coses vagin malament, per haver donat una llicència presumptament mal donada, que ha deixat dos blocs de pisos buits, demanaran responsabilitats personals?
La llicència, al seu moment, es va
donar perquè no hi havia cap informe negatiu. Quan es van construir
els tres blocs, en dos dels quals no
hi viu ningú, no va aparèixer cap
informe enlloc. No és a nosaltres, a
l’Ajuntament, que ens pertoca demanar responsabilitats.

I d’endeutament com estan?
La veritat és que no n’hi ha per tirar coets. Fa falta molt d’ordre econòmic i financer i també, des d’un
punt de vista més general, administratiu. Hi ha factures per pagar
que vénen de molts anys enrere.
Tot i així, encara estem per sota
del 70% que marca la llei.

I no hi ha el perill d’hipotecar el
futur econòmic d’Amer a causa
d’aquest assumpte?
Si finalment els edificis s’haguessin d’enderrocar, significaria hipotecar el futur d’Amer de generacions i generacions. Tenim un
pressupost d’1,2 milions d’euros.
Imagini que ens veiem obligats a
pagar-ne 11,5.
I què es podria fer?
Creiem que la solució és una modi-

S’haurà de fer una reordenació de
personal?
No farem fora ningú però sí que farem una reestructuració. S’ha de
reordenar tot. No hi ha ordenances clares sobre urbanisme, utilització de l’espai públic, i tot això
s’ha d’arreglar malgrat que pugui
ser poc popular. La gent ha d’entendre que els serveis públics tenen un cost.
I el finançament d’on surt?
Dels IBI, molt poc dels IAE, de subvencions i tributacions ordinàries.
Tenim un polígon que no està acabat, i hi ha molt a fer per rellançar
el sector turístic. ■

