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Sant Cugat del Vallès

L

a republicana Mireia
Ingla (Seu d’Urgell,
1966) s’ha convertit en
la primera alcaldessa
d’ERC de Sant Cugat
delVallèsgràciesaunpactetripartit amb el PSC i amb la CUP que ha
posat fi a 32 anys ininterromputs
de govern convergent.
El ple d’investidura va ser
intens, amb intercanvi de crits i
insults entre els votants exconvergents i els defensors del nou
tripartit. Com el va viure?
Era un acte molt solemne, i hi va
haver moments en què no podíem
ni parlar. Però no em va afectar
només a mi, sinó també a tots els
companys del nou govern i de
l’oposició. Només ho puc condemnar. Aquest és un dels nostres objectius: evitar la crispació i la confrontació perquè el ple és la seu de
la sobirania i del debat, però sempre amb educació. Va ser un fet
puntual d’una minoria molt petita.
Han posat fi a 32 anys de
governs convergents. Per què
i com es va arribar a aquest
acord?
És un pacte que hem hagut de pensar molt. Hem assumit que tenim
contradiccions i que en tindrem al
llarg del mandat. No és res dolent,
perquè ens obligaran a asseure’ns i
treballar per buscar solucions. Tot
va començar la nit de les eleccions,
el 26 de maig, quan vam veure que
les tres forces sumàvem 10.000
vots i que la ciutadania ens demanava un canvi. Ens vam asseure
a negociar, i vam veure que hi havia coses en què estàvem d’acord i
coses en què no. Aquestes últimes
les vam apartar per avançar.
Quins són els àmbits que els
uneixen i els àmbits que més els
separen?
Ens uneixen les polítiques públiques, reforçar l’habitatge social i la
seguretat, atendre els barris oblidats i la lluita contra l’emergència
climàtica i contra la corrupció.
Apostarem per la transparència i
el bon govern. I a ningú no se li escapa el debat nacional. És evident
queelPSCnoésunpartitindependentista i que la CUP i ERC sí que
ho són. I no ho deixem de ser amb
els nostres companys a la presó.
En aquest ple, de 25 regidors,
n’hi ha 18 d’independentistes.
Hi ha una supermajoria absoluta
de regidors independentistes. Tot
elqueesvulguiferenclaunacional
per lluitar contra la repressió, com
el suport als nostres companys
empresonats o treballar per poder
exercir el dret a l’autodeterminació, que és fonamental, rebrà el
suport del ple. De fet, en el mandat

Des del 15 de juny, Sant Cugat del Vallès té una alcaldessa
d’Esquerra Republicana. Mireia Ingla encapçala
un tripartit atípic amb la CUP i el PSC

“Doblarem els recursos
per a habitatge”
S E G U R E TAT

“Recuperarem
la policia
de barri”
Un dels problemes que

MANÉ ESPINOSA

preocupen més la ciutadania i el govern de Sant
Cugat és el de la seguretat. Amb un model urbanístic extensiu de cases
adossades i xalets en
barris límit amb Collserola i un terme municipal
de més de 48 km2, el repte
és complex. “Aquest model residencial dificulta
conèixer els veïns perquè
entres a casa amb cotxe. I
l’orografia de certs barris
tampoc no hi ajuda. Per
això recuperarem la policia de barri i potenciarem
petites centralitats en
cada districte per reforçar el petit comerç, la
il·luminació, les relacions
i, per tant, la seguretat”,
detalla l’alcaldessa. Es
planteja una comissaria
a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix. “El mandat
anterior va començar
amb una plantilla de policies alta i ha acabat amb
menys. Això no pot ser.
La completarem i reforçarem aquesta sensació
de seguretat”.

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

anterior de Junts x Sant Cugat totes les decisions d’aquesta mena
hanrebutelsuportd’ERCilaCUP.
Quin paper tindrà Junts x
Sant Cugat, amb l’exalcaldessa
Carmela Fortuny, la força més
votada? Hi tindrà la mà estesa?
Evidentment. El fet que tres forces
polítiques diferents hàgim trobat
un consens ens predisposa a entendre’ns també amb l’oposició.

Sant Cugat té emergències prou
importants, com la falta d’habitatge públic, per buscar solucions
plegats.
Ha visitat a la presó el seu
company de partit i veí de Sant
Cugat Raül Romeva. Com li
ha explicat un pacte amb el
PSC, un partit que va aprovar
l’article 155?
El vaig anar a visitar a ell i a Oriol

Junqueras a Soto del Real fa poques setmanes, i ara que són més a
prop, a Lledoners, hi tornaré a
anar. En Raül és company de partit, tancava la llista de Sant Cugat,
és un veí implicat en diferents
entitats, a part de molt bon amic,
ell i tota la seva família. Una de les
coses que més el preocupen és que
els nostres fills no puguin viure
aquí pel preu de l’habitatge. I té

clar que cal fer polítiques públiques per aturar aquesta expulsió
permanent dels joves i d’altres
col·lectius. Anem tard, perquè el
govern anterior no va fer prou.
Sant Cugat és la ciutat amb el
PIB més alt de Catalunya i amb
un preu de venda d’habitatge
dels més cars d’Espanya. Faran
un pla de xoc?
Els preus de venda i de lloguer
generen moltes desigualtats. Cada
vegada s’expulsen persones que
no s’ho poden permetre i arriben
les que sí que ho poden pagar, cosa
que provoca un procés de substitució. Hem de preservar aquesta
ànima de poble acollidor perquè
sigui un lloc per a tothom. Doblarem els recursos propis destinats a aconseguir habitatge assequible. Cal tenir més oferta per
contenir aquest mercat tan estressat. L’habitatge el tractarem des de
l’àrea d’Urbanisme i des de Drets
Socials. Volem interpel·lar l’empresa privada.
Ada Colau va promoure que
un 30% de la nova construcció es
destini a habitatge públic. Sant
Cugat ho aplicarà?
Sí que ho volem implementar perquèésviableper al’administraciói
les empreses constructores. Hem
FALTEN PISOS

“Cal tenir més oferta
per contenir
aquest mercat
tan estressat”
PISCINES I JARDINS PRIVATS

“El model de ciutat
no és sostenible;
deixem molta
petjada ecològica”
deferpolítiquesmésconjunturals,
amb el suport de la Generalitat i de
l’Àrea Metropolitana. Cal aplicar
mesures per a una única àrea de
tempteig i retracte. La nostra empresa pública de l’habitatge, Promusa, s’ha dedicat a fer altres coses en lloc de promocionar l’habitatgedelloguer.Volemrepensarel
seu funcionament perquè sigui
més eficient.
Parlen d’emergència climàtica. Com l’atendran?
El model de ciutat, molt extens,
no és sostenible; deixem molta
petjada ecològica amb els jardins i
piscines privats. Treballarem per
reduir-ne l’impacte, juntament
amb la mobilitat, amb una aposta
per millorar la connexió de les set
estacions dels FGC amb els busos
urbans.

BAT EC CI U TA DÀ

Línies d’ajuda
per als municipis
que acullen ‘menes’

Jordi Mestre,
nou president
del Gremi d’Hotels

Arran inicia una
nova campanya
de turismofòbia

Retirada la querella
contra Janet Sanz
per l’hotel Praktik

EL MASNOU L’Ajuntament
del Masnou (Maresme) recorrerà a institucions com
la Diputació de Barcelona
per sol·licitar la creació d’una
línia d’ajuts extraordinaris
com a municipi d’acollida de
menors migrants no tutelats

BARCELONA Jordi Mestre
(Barcelona, 1962), propietari de
Selenta Group, va ser elegit ahir
per unanimitat per l’assemblea
general nou president del Gremi d’Hotels de Barcelona en
substitució de Jordi Clos. Mestre, que és vicepresident del

BARCELONA L’organització
Arran, vinculada a la CUP, va
penjar ahir a la façana de la
Pedrera una pancarta amb el
lema “Tourism kills the city’ (el
turisme mata la ciutat) amb la
qual inaugura una nova campanya contra el turisme. Els mem-

BARCELONA Els promotors
de l’hotel Praktik de Drassanes
han retirat la querella contra la
regidora Janet Sanz. Entenen
que la via penal és innecessària
per garantir els drets de la societat “ignorats i vulnerats per
l’Ajuntament” i recorden que

