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Terres de l’Ebre / BAIX EBRE I MONTSIÁ

“S’haurien de deixar de banda les polaritats
polítiques per fer eficient el Copate”
ENTREVISTA

Daniel Andreu President del Consell Comarcal del Baix Ebre
TERRES DE L’EBRE

TORTOSA L. Bertomeu

Pregunta: Aquesta és la seua segona etapa com a president. Hi ha hagut canvis en l'activitat del Consell?
Resposta: De diferències, sí que n’hi ha. Com ha passat a la societat, les
administracions públiques hem anat
avançant cap a la via restrictiva de recursos. La branca més potent que tenim al Consell és l’atenció a les persones i hem de treballar molt per fer
arribar els recursos a la gent que més
els necessita. I és en aquest sentit que
tenim el patiment més gran: No poder ajudar prou els xiquets i xiquetes
de les famílies que estan en risc d’exclusió social. Sort en tenim al Consell,
però, del grup de professionals que
treballa en aquest àmbit.
P: Per tant, tot i tindre menys recursos, heu de destinar-ne més als serveis
socials?
R: Evidentment, perquè, si no, no
podríem arribar a atendre totes les necessitats que s’han anat creant en
aquesta època de crisi econòmica. Els
convenis amb la Generalitat (és d’on
ens arriben els recursos) no han anat
creixent en la mateixa mesura que ho
han fet les necessitats de la població.
Això és el que ens fa ser molt imaginatius i buscar recursos d’altres llocs,
com la col·laboració amb la Diputació
de Tarragona o el conveni amb l’Obra
Social La Caixa per finançar qüestions
com el Tiquet Fresc.
P: Fa pocs dies va mantindre una
reunió amb els presidents dels quatre
consells comarcals i van sortir reclamant més suport a la Diputació. No
és habitual que surten els quatre consells fent una demanda conjunta.
R: La unió entre els quatre consells
comarcals no és fruit només d’una decisió política ni institucional, sinó de la
lògica. Les Terres de l’Ebre han d’acabar sent una vegueria i els quatre consells han d’acabar reconvertint-se en

“M’agradaria potenciar la
unitat d’acció dels quatre
consells comarcals i
arribar a fer demandes
conjuntes”
N-340

“Hem de fer-ne una de
grossa, no podem
permetre que la gent
continue morint a la
carretera”
Dani Andreu és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre. / N. CARO
els braços executors de la decisió política que esdevinga de la vegueria.
Aquesta és la meua filosofia: Els consells comarcals haurien de desaparèixer en favor de la vegueria. I en
aquestes reunions discutim les necessitats de cadascuna de les comarques
amb unes dosis de complicitat molt
altes. Tot i que cadascuna té la seua
idiosincràsia, tenim un denominador
comú, que són les Terres de l’Ebre.
P: Com a president del Consell del
Baix Ebre i alcalde de l’Aldea, un dels
temes que més li deu preocupar és
l’alta sinistralitat de l’N-340.
R: La meua opinió particular és que,
des del primer moment, el que s’hauria d’emprendre són mesures per rebaixar la densitat de circulació a l’N340. Seria benvingut qualsevol tipus
de mesura, però creiem que la millor
seria l’alliberament de peatges de
l’AP-7 perquè no tenim autovia ni cap
altra via de comunicació alternativa
més que la de pagament. Hem sortit
al carrer alcaldes i la societat civil, hem

anat a Foment, s’estan fent talls setmanal de carretera i no hi ha cap mena de resposta ni sensibilitat respecte
a aquesta problemàtica, i el més dramàtic és que continuen havent-hi
morts com la de la setmana passada a
l’Aldea. He exposat clarament als alcaldes que n’hem de fer una de grossa. Si no ens fan cas d’una manera ens
n’hauran de fer d’una altra. El que no
podem permetre és que la gent continue morint a la carretera quan l’únic
que demanem són mesures d’evacuació del trànsit d’una via col·lapsada
com és l’N-340. Hem d’anar tots junts
i amb un mateix objectiu, si no, no
ens en sortirem.
P: Si tornem a la gestió comarcal,
posen molts recursos i esforços en
l'impuls a l'economia i la creació dels
llocs de treball.
R: El projecte Baix Ebre Avant (amb
una inversió de 263.000 euros per al
2016) és el que facilitarà eines a les
nostres empreses per tal de posicionar-se millor, ser més competitives i

tindre més eines per poder accedir a
major mercat i major facturació. Això
comportarà més contractació i la creació de llocs de treball. A més a més,
el programa contempla tota una sèrie d’actuacions de formació per millorar la competitivitat i professionalització de les empreses. També treballarem el programa de garantia juvenil per donar oportunitat als jóvens, bé per insertar-se al món laboral o bé per reinsertar-se de nou a la
formació. Una de les xacres que tenim és l’elevat índex d’atur de la nostra joventut i a través d’aquest programa podem aconseguir que el
nostre jovent s’acabe de formar i insertar-lo al món laboral.
P: Què faran amb el centre EbreTerra?
R: Ha sigut una obra molt important, d’una inversió d’1,5 milions, i és
un espai que, per la seua mateixa entitat, té algun problema de sostenibilitat en el seu manteniment diari. És el
nostre objectiu, la nostra voluntat, potenciar-lo i que siga un eix referent
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d’informació turística del territori. Volem que siga un espai en plena utilització, que tinga una activitat molt diversificada i que servisca de punt de
trobada per a actuacions turístiques i
de promoció i per centrifugar visitants cap a tots els actius turístics del
territori.
P: El Copate és un altre dels reptes
d'aquesta legislatura. ERC hi aconseguirà introduir canvis als estatuts tal i
com propugnàveu?
R: Amb el tema del Copate estic
molt disgustat, però no en culpo
ningú. A mi, el que m’agradaria és
que aquest ens, que té una enorme
envergadura territorial, no hagués
nascut envoltat d’una picabaralla
política, abans en un sentit i ara en
un altre. Crec que s’haurien de deixar de banda les polaritats polítiques
per tal de fer eficient un ens que millorarà les condicions i qualitat de vida del nostre territori. Així de curt i
així de ras. Tots hem fet errors i ara
no és moment de buscar per què no
es va arribar a un acord abans i per
què no s’hi ha arribat ara. Hem de
treballar entre tots, amb una representació de tothom, per fer efectiva
la poderosa maquinària que té a disposició el Copate.
P: Com a president, què és el que
més li agradaria potenciar?
R: M’agradaria potenciar la unitat
d’acció comarcal. En dos vessants: la
dels quatre consells comarcals, que
cada vegada més i per rutina siguem
capaços d’arribar a punts en comú
per reclamar i gestionar qüestions de
forma conjunta davant altres administracions. La segona vessant a nivell
del Baix Ebre és que el consell d’alcaldes siga vertaderament un òrgan
que, encara que la llei no el reconeix
com un òrgan vinculant, sí que ho
acabe sent ‘de facto’ i que siga un òrgan important a l’hora de prendre
decisions a nivell comarcal. No vull
qüestionar els plens dels consells comarcals, però sí que m’agradaria que
aquesta unitat d’acció es donés al
consell d’alcaldes i a nivell dels quatre
consells comarcals.
P: Amb la nova Llei de governs locals catalana, els consells aniran perdent els plens, l'actual composició
política.
R: A la pràctica ho estem preveient.
Des de principis de legislatura convoquem el consell d’alcaldes, ja que
creiem que és l’òrgan representatiu
més adequat a la comarca. ■

Òmnium Ebre vol expressar el seu dol més sentit per la mort de la Muriel:
Un referent, una lluitadora per les llibertats del país i una gran companya.
Et durem sempre al cor. Descansa en pau.
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