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Cristòfol Gimeno ALCALDE DE CASTELLGALÍ (PSC-CP)
Centrat en
l’alcaldia
Gimeno és un
dels alcaldes veterans del Bages.
Fa 17 anys que és
alcalde, i durant la
seva trajectòria
ha combinat l’alcaldia amb altres
responsabilitats,
com a president
del Consell Comarcal i com a diputat al Parlament. Ara, però,
està centrat en
l’alcaldia de Castellgalí. És primer
secretari del PSC
al Bages, el Solsonès i el Berguedà.
L’alcalde de Castellgalí, en una imatge d’aquesta setmana davant l’ajuntament ■ MAR VICENTE

“L’edifici polivalent
serà l’obra estel·lar”
C-55 · “El desdoblament des de Manresa a Castellbell i el Vilar és necessari,
imprescindible i urgent” TRESORER · “És desagradable, esperem tenir
resposta aquest any, volem que hi hagi sentència d’una vegada per totes”
Mar Vicente
CASTELLGALÍ

Q

uines són les prioritats
del mandat?
Hem d’acabar de consolidar molts serveis que en
aquests darrers anys hem anat posant en funcionament. Hi ha alguns equipaments que hem de millorar, com la piscina municipal,
que la vam inaugurar fa quatre
anys i, d’alguna manera, hem mort
d’èxit perquè hi ha molta afluència
i hem de fer una ampliació. Ho tenim previst pel 2017. I el 2018 tenim lligat amb la Diputació de Barcelona un suport econòmic per tirar endavant un edifici polivalent
gran, que faci d’espai per celebrarhi festes i fer-hi activitats. Serà
l’estrella del mandat.
Per tant, la sala polivalent...
També estem reivindicant la projecció turística del municipi. Estem fent el pla director turístic,
amb el suport de la Diputació. Estem treballant en un pla estratègic
pel Raval de la Fàbrica, un nucli de
població a tocar de la carretera,
per poder-lo millorar i endreçar.
S’estan movent moltes coses en el
tema turístic. Volem potenciar el
camí ignasià, que compartim sobretot amb Manresa, i també el ca-

mí de Sant Jaume, i el nostre potencial de camins i senders. Tenim
un patrimoni històric al qual volem donar valor. Demogràficament hem crescut molt en els darrers anys, i cal que aquesta gent
nova, que estem contentíssims
que hagin vingut a viure al nostre
poble, tingui més sentiment de
pertinença. Hem de potenciar la
nostra història, el nostre passat.
És un dels alcaldes amb més trajectòria? Es planteja donar relleu?
Sí, al juny va fer 17 anys. Però
aquestes coses no es decideixen
fins al període d’eleccions. Ara no
és moment de decidir-ho. És allò
de l’ara no toca. Als ajuntaments
ens presentem cada quatre anys a
un concurs d’oposició i, segons si
hem estudiat o hem fet la feina, els
veïns i veïnes ens posen més o
menys nota. És a dir, ens renoven
el contracte o no. Jo ho visc
d’aquesta manera. Però falta molt,
estan canviant molt les coses i fa
un any i poc de l’inici de legislatura. Es decidirà en el seu moment.
La desviació de diners de l’extresorer segueix al jutjat?
Per desgràcia, aquest tema no ha
acabat. I dic per desgràcia perquè
és més lent del que voldríem. Està
al jutjat número 7 de Manresa, es-

tà en fase de diligències prèvies.
Estan encara prenent declaracions. Esperem que hi hagi una
sentència al més aviat possible.
L’extresorer ha reconegut els fets i
l’import davant el fiscal i la jutgessa. El Tribunal de Comptes també
ha emès el seu informe, en què el
declara a ell únic i exclusiu responsable. És una situació desagradable i esperem en el que queda d’any
poder tenir respostes. El que volem és que hi hagi sentència d’una
vegada per totes.
Què creu que cal fer a la C-55?
Desdoblament sí, i, si es rescata
l’autopista, benvingut. El desdoblament des de Manresa a Castellbell i el Vilar és necessari, imprescindible i urgent. No hi ha accidents greus, però com a contrapartida arribem amb molts embussos,
amb molta lentitud de circulació, i
les nostres empreses perden competitivitat. La gent del Bages sud,
per anar a Manresa, amb un recorregut de 5 o 7 quilòmetres, hauríem de poder arribar en deu minuts, però et costa mitja hora arribar. Per tant, desdoblament immediat. I si no es pot fer tot de cop,
que crec que sí, com a mínim començar-lo. Però no hi ha voluntat
política. Però ens perdem en el debat intern a la comarca. ■

Tres municipis
del Bages en
una sola entitat
a Proposen crear una

àrea administrativa
entre Manresa, Sant
Joan i Sant Fruitós

Carmina Oliveras / TLB
MANRESA

La delegació del Bages del
Col·legi d’Arquitectes ha
llançat una idea insòlita:
unir Manresa, Sant Joan
de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages en una única
àrea administrativa.
La proposta la va fer Enric Massana, president de
la delegació, en la darrera
trobada de la Plataforma
per la Rebaixa de l’IBI a
Manresa, un col·lectiu que
reclama un “IBI més just,
eficient i social” que permeti “accelerar la competitivitat de la ciutat”. És en
aquesta línia que Massana
va deixar anar la idea. La
cooperació entre municipis i la creació d’una àrea
metropolitana bagenca liderada per Manresa es
planteja, va dir, com una
possible mesura per fer
front a la caiguda d’ingressos que ha generat la davallada demogràfica. I és que
l’àrea englobaria uns
95.000 habitants, uns números que haurien per-

Massana, a l’esquerra, amb
membres del col·lectiu ■ CP

mès salvar els diners que
Manresa ha perdut per
baixar dels 75.000 veïns.
Tot i que cap dels ajuntaments ha reaccionat, el
regidor d’Hisenda de Manresa, Josep Maria Sala, va
dir en roda de premsa que
no veu la proposta viable
tenint en compte la legalitat actual. I, respecte a la
rebaixa del 5% d’IBI, va recordar que l’objectiu és
“recaptar el 2017 el mateix que el 2016”. És a dir,
que no hi haurà rebaixa.
El col·lectiu engloba
cinquanta entitats, entre
les quals destaquen el Gremi de Constructors, la
Cambra de Comerç, la de
la Propietat, el Col·legi
d’Arquitectes o la Federació de Barris. ■

Porc Aventura, una
crítica al model porcí
industrial d’Osona
a El GDT organitza

un recorregut per
diverses instal·lacions
del sector

Redacció
VIC

Les entitats ecologistes
Grup de Defensa del Ter
(GDT), Justícia Alimentària Global i Lluçanès Viu
van organitzar ahir una
jornada
reivindicativa
contra el model porcí industrial d’Osona titulada
Porc Aventura. L’acció de
protesta va tenir sis parades. Des del pàrquing del
Sucre es va iniciar un recorregut amb autobús cap

a la font Salada de Gurb
per parlar de la contaminació dels aqüífers, i després es va anar a la macrogranja de Serrarols, a Sant
Martí d’Albars. A les 13 h
hi va haver una concentració –i posterior dinar– davant l’escorxador Esfosa,
al polígon Malloles de Vic.
A la tarda es va continuar
la ruta cap a la planta de
purins de Guascor, a l’Esquirol, per denunciar les
falses solucions tècniques,
i es va visitar un camp com
a exemple del mal adob
que és el purí. A continuació es va fer una parada a
Casa Tarradellas abans
d’acabar davant del Consell Comarcal d’Osona. ■

