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Els efectes del coronavirus

Miquel Reverter Alcalde de Castellfollit de la Roca

CLAM · Reverter reclama que la policia catalana ajudi els municipis que no
tenen policia local a fer les tasques administratives que els encomana la llei
ALERTA · Diu que no poden garantir el bon funcionament del confinament

a seva crítica no va dirigida
als agents dels Mossos, sinó
al departament d’Interior.
L’alcalde es fa ressò d’una

problemàtica estructura dels po-
bles petits, que, amb la situació ac-
tual, agafa una nova dimensió.

Com afecta la Covid-19 el dia a dia
del poble?
No tenim cap problemàtica espe-
cífica; les habituals en l’actual es-
tat d’alarma, com a la majoria de
municipis de l’entorn: problemàti-
ques socials, alguna de convivèn-
cia, de civisme... Entenem que la
situació no és fàcil per a ningú, pe-
rò vull destacar que, en general, els
veïns compleixen amb nota les ins-
truccions donades per les adminis-
tracions públiques.

Han hagut de renyar gaire gent?
En aquest sentit, una queixa. A
Catalunya, hi ha molts municipis
sense policia local i la llei diu que el
cos dels Mossos hi ha de fer també
tasques de policia administrativa.
Per tant, considero que tenim un
problema estructural. Tot i ser la
màxima autoritat en qüestió de se-
guretat, és humanament impossi-
ble que un alcalde pugui fer les tas-
ques que tenen encomanades els
Mossos. Primer, perquè no té les
mateixes competències, i, segon,
perquè no té la immediatesa que
tenen els cossos de seguretat. No
és el mateix posar una sanció ad-
ministrativa per part dels Mossos
que obrir un expedient sanciona-
dor des de l’Ajuntament.

I això com se soluciona?
Els municipis petits necessitem un
cos de policia que ens ajudi a fer
complir les ordenances munici-
pals. Aquesta queixa no és als
agents dels Mossos, sinó als res-
ponsables polítics. El departament
d’Interior ha de començar a enten-
dre que el cos dels Mossos d’Esqua-
dra no només serveix per garantir
la nostra seguretat, també ha de
servir per fer complir les ordenan-
ces municipals d’aquells municipis
que no tenim policia local. De fet,
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“L’alcalde no pot
fer de mosso”

Jordi Casas
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

calen més efectius i això és una pe-
tició de molts municipis garrot-
xins. Els ajuntaments de pobles
com ara Castellfollit de la Roca no
podem garantir el bon funciona-
ment del confinament ni podrem
garantir el bon funcionament del
desconfinament. Tenim la gran
sort que la població està molt cons-
cienciada i la gran majoria actua
correctament. Evidentment, com
a tot arreu, hi ha insolidaris i irres-
ponsables que trenquen el confina-
ment sense cap repercussió.

Cap iniciativa peculiar al
municipi?
Aquests dies, les xarxes treuen
fum, la regidoria de Cultura i Jo-
ventut ha llançat desafiaments i
activitats orientades a joves i no
tan joves, s’han fet els primers
jocs florals virtuals de la història
del poble, s’han fet vídeos de su-
port a la gent que ens cuida i les
entitats esportives ens han fet
veure com s’entrenen a casa per
mantenir-se en forma. Per Sant
Jordi, el grup de voluntaris va re-
partir una rosa de paper a tots els
domicilis.

Quines necessitats hi ha?
Ens hem trobat amb necessitats
de tota mena, des de les alimentà-
ries a les de suport psicològic i els
tràmits administratius munici-

pals i les consultes dels comerços,
que, malauradament, estan tan-
cats i viuen amb molta incertesa i
pors. L’Ajuntament hem intentat
que arribi a tothom la màxima in-
formació sobre possibles ajuts,
subvencions i ajornaments de llo-
guer i de pagament de subminis-
traments, però considero que l’Es-
tat no ha fet els deures i que, un
cop més, els autònoms i les petites
empreses, malauradament, pati-
ran. Per a un poble com Castellfo-
llit és vital el comerç. No ens po-
dem permetre que tanquin co-
merços ni que pleguin autònoms.
Des de la poca autonomia munici-
pal, buscarem la manera que pu-
guin tirar endavant.

Com s’organitza el voluntariat?
Al principi de l’estat d’alarma,
vam crear un grup de voluntaris.
Estem coordinats amb el Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa i,
aquest dies, s’han fet diferents ac-
cions, com repartir menjar, medi-
caments, mascaretes, targetes
menjador i fins i tot algundetall
per als més petits del poble,
que estan donant un gran exem-
ple. Estem molt agraïts de la res-
posta d’aquestes persones volun-
tàries, vivim en un país molt soli-
dari i la gent davant les adversi-
tats respon molt bé. Estan fent
una gran tasca. ■

Cuidar els
cuidadors.
L’alcalde remarca
que cal tenir més
cura dels profes-
sionals de l’aten-
ció social i sanità-
ria. “Hem de ser
conscients que
sense ells no ens
en sortirem”, sen-
tenciat. I hi afe-
geix, en relació
amb l’anterior cri-
si: “No podem
permetre’ns el lu-
xe de retallar res
més que afecti la
gent que té cura
de la nostra socie-
tat.”

Miquel Reverter, en una foto d’arxiu ■ R. ESTÉBAN

L’associació cultural La
Penyora ha posat en mar-
xa el nou festival virtual
Unlimited, que oferirà ca-
da dia, durant el confina-
ment, una actuació curta
diferent, a càrrec d’artis-
tes de diferents discipli-
nes. Unlimited, presentat
per la periodista Ester
Bertran, ja té confirmades
actuacions de la rapera

Arianna Puello, la ballari-
na Sol Picó, els cantants
Mariona Sagarra i Alfonso
Vilallonga, l’actriu Belén
Fabra, els pintors Jordi
Pagès i Esteve Holgado,
l’actor Ovidi Llorente, etc.
Els vídeos s’aniran reno-
vant diàriament a insta-
gram.com/lluisllamas_la-
penyora. Per participar-hi
s’han de fer propostes al
telèfon 650 13 39 11, i els
vídeos no poden superar el
minut de durada. La Pe-
nyora, dirigida per Lluís
Llamas i Consol Ribas, or-
ganitza els festivals Pepe
Sales i El Patio, que es fa a
les presons i ara està atu-
rat per la crisi sanitària. ■

La Penyora
organitza un
festival virtual

Xavier Castillón
GIRONA

a El festival Unlimited
oferirà cada dia a
Instagram una
actuació diferent

Arianna Puello, en el vídeo que ha enviat al festival ■ UNLIMITED

L’acte de lliurament de la
23a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona, que
s’havia de celebrar el 12 de
juny, s’ha ajornat fins a la
tardor, en una data encara
no concretada. Els premis
de la demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) han
rebut 57 projectes, dels
quals 32 aspiren al premi a

la categoria d’arquitectura
(56%); 10, al d’interiors
(17%); 9, al d’efímers
(16%), i 6, al de paisatges
(11%). A arquitectura hi ha
17 projectes d’obra nova i
15 reformes o rehabilita-
cions. Són 24 habitatges,
dues naus industrials, dos
estudis, dos equipaments,
un hotel i un monument, el
castell de Montsoriu. Per
ubicació, 10 se situen a la
Garrotxa; sis, al Gironès;
cinc, al Baix Empordà i a la
Selva; quatre, a l’Alt Em-
pordà, i dos, al Ripollès.
Tots els projectes són al
web premisarquitecturagi-
rona.cat/vota, on tothom
pot votar per decidir el pre-
mi de l’opinió 2020. ■

X.C.
GIRONA

a La 27a edició dels
premis, que s’havien
de lliurar el 12 de juny,
ha rebut 57 projectes

El COAC ajorna fins a
la tardor els Premis
d’Arquitectura


