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ACTUALITAT    COMARCA

EMPORDÀ

n Jordi Claparols va encapçalar, 
el maig del 2019, la llista que li per-
metria ser el nou alcalde de Vila-
macolum fins al 2023.  
P Com li ha anat el comença-
ment del mandat amb una pan-
dèmia com aquesta?  
R La veritat és que ha sigut un 
any i mig, el que portem, no gai-
re senzill, perquè abans de la pan-
dèmia ja vam tenir un parell 
d’inundacions, el temporal Glò-
ria, amb el desbordament del  riu 
Fluvià, i el mes de març ja vam co-
mençar el confinament, fins ara. 
Som un municipi amb un pressu-
post bastant petit i això ens ha ge-
nerat despeses que no ens espe-
ràvem. Hem hagut de readaptar 
el pressupost que ens havíem 
plantejat inicialment per desen-
volupar la fibra a tot el municipi, 
que a la llarga s’ha vist que va ser 
una acció encertada.  
P És complicat governar un 
municipi petit com aquest? 
R Tenim la sort que és un poble 
on la col·laboració és d’un nivell 
alt. Tenim un equip de govern 
ampli i la col·laboració de veïns i 
veïnes ens facilita molt la tasca. 
Pel fet d’estar en un equip de go-
vern d’un poble petit has de fer 
una mica de tot i el retorn és més 
satisfactori. Aquí tota la gent sap 
on visc i és més fàcil de gestionar. 
P En què basen aquests pri-
mers quatre anys? 
P Tenint en compte que som un 
equip de govern nou, ja que no-
més una persona repeteix del go-
vern anterior, el primer que hem 
fet aquest primer any i mig ha si-
gut conèixer una mica com esta-
va tot i saber quin poble volem a 
curt i mitjà termini. Tenim força 
clar el que volem desenvolupar a 
nivell de municipi els propers 
anys. Sabem on hem de dedicar 
les properes inversions, on creiem 
que hi ha dèficits i on creiem que 
els pocs diners que tenim seran 
més ben invertits i en podrem 
treure més bon rendiment a nivell 
social. Som un equip de govern 
força sensible, ja que ens interes-
sa molt el teixit associatiu, que la 
gent participi i que la iniciativa 
municipal li pugui facilitar les co-
ses. 
R On han detectat aquests dè-
ficits? 
R Una de les claus perquè el po-
ble gaudeixi de bona salut i per-
què puguem tenir el futur una 
mica assegurat és que tenim l’es-
cola que funciona molt bé. En 
breu, a partir d’aquest mes de ge-
ner, tindrem 42 nens, en un poble 
de 370 habitants. Poder dotar l’es-
cola de més equipaments és una 
cosa important i que, al centre so-
cial, la iniciativa municipal li pu-
gui facilitar les coses. Intentem 
dedicar el màxim esforç possible 
a l’escola i el centre cívic. Ja tenim 
una idea per canviar algunes co-
ses que ens beneficiarien pel que 

és la relació de la gent. 
P Quins són els punts forts que 
tenen a Vilamacolum? 
R S’ha de reconèixer que som un 
poble on, en l’àmbit econòmic, en 
ser molt agrícola i ramader, no hi 
ha hagut tantes dificultats com en 
altres municipis. Això ens ajuda 
molt per no haver tingut tantes di-
ficultats econòmiques com ha 
tingut altra gent. Pel que fa a 
l’ocupació, molts dels joves de la 
zona acaben treballant als nego-
cis familiars d’aquest sector. En el 
sector turístic, més aviat ha tingut 
acceptació i, a les cases rurals, no 
els ha tocat tant, per la sort d’es-
tar en una zona propera a la cos-
ta i a segona línia de mar, en una 
zona tranquil·la i amb un paisat-
ge molt bonic. Això ajuda que ha-
guem augmentat, durant aquest 
confinament, uns quaranta habi-
tants. Hi ha hagut gent que no vi-
via aquí, però hi tenia una sego-
na residència i ha vingut a esta-
blir-s’hi. Pel fet que hi hagi esco-
la en un poble molt tranquil i amb 
una qualitat de vida alta, hi ha in-
terès entre els joves per establir-
se aquí com a primera residència. 
Un dels punts forts és això. Vila-
macolum té una bona situació 
geogràfica i és un lloc que ara ma-
teix és interessant. 
P Han buscat, per a l’escola, 
una situació més bona? 
R Ara, de moment, el que fem és 
el dispensari mèdic nou. Tenim 
un antic dispensari i, com que 
l’ajuntament és força gran, la 
planta baixa podrà habilitar les 
noves oficines, a través de la sub-
venció del PUOiSC.  Així, podrem 
alliberar el dispensari actual per 
poder-lo cedir a l’escola i podran 
tenir una aula allà mateix amb 
més espai. La segona acció serà 
pavimentar la part de darrera del 
cementiri i farem una zona de 
serveis amb un magatzem més 
gran, ja que volem cedir a l’esco-
la un magatzem interior per tenir 
un espai aïllat. Per a nosaltres, 
l’escola és prioritària i volem am-
pliar-ne el pati.  
P Properament, tenen inten-
ció de crear la ruta literària de 
Maria Àngels Anglada… 
R Sí, aquí hi viu una de les filles. 
Hi ha una noia del poble, Sònia 
Font, que va fer un projecte a ni-
vell universitari i a partir d’aquest 
projecte es va fer una trobada per 
crear l’itinerari, i va tenir molt 
d’èxit. Nosaltres ho hem acabat 
de tirar endavant més seriosa-
ment, a través de la càtedra Ma-
ria Àngels Anglada de la Univer-
sitat de Girona, i esperem que, 
aquest any, es pugui cristal·litzar 
aquesta ruta. La feina més tècni-
ca, que seria programar diferents 
parades, ja la tenim feta. Pel que 
fa a la família, les dues germanes 
que tenen els drets de la seva vida 
literària també estan d’acord en 
fer-ho. Queden alguns serrells 
per acabar de polir, ja que volem 

fer un passeig nou que aniria vin-
culat amb el llibre, que seria el 
camí dels Magraners. Tot el que 
és la zona de l’església, que és la 
més bonica que tenim, tindria un 
nou ordenament, eliminant d’allà 
la deixalleria. 
P Això pot ser un atractiu turís-
tic…  
R Sí, aquí ja hi ha dues cases ru-
rals i altres espais d’apartaments 
turístics que fins ara no s’havien 
explotat gaire. Com que som en 
un lloc clau, a segona línia de mar, 
cada vegada hem tingut més ne-
gocis relacionats amb el turisme. 
P Què hi falta a Vilamacolum? 
R Ara mateix, una de les priori-
tats és poder arreglar tota la zona 
social, ampliant el centre cívic, la 
zona de cafè i canviar el traçat de 
la carretera vella de Sant Pere Pes-
cador, que ens va a parar just a 
l’entrada de l’escola. Ja tenim un 
traçat alternatiu que, si algun dia 
el podem tirar endavant, facilita-
ria el transport de tractors. 
P Vostès van començar per re-
ordenar el trànsit de vehicles. Se 
n’han sortit bé? 
R De fet, va ser el govern muni-
cipal anterior que va començar a 
fer-ho, però nosaltres hem volgut 
senyalitzar-ho millor. El canvi va 
ser encertat. És veritat que tenim 
dificultats amb el transport pe-
sant, perquè la majoria de camins 
que van a Sant Pere Pescador ens 
passen pel mig del poble. S’ha 
parlat amb la Cooperativa Fruc-
tícola de Sant Pere Pescador i hi 
ha col·laboració. Fa molt de 
temps que es demana una variant 
que permetria no haver d’entrar 
al municipi. Aquesta variant la te-
nien força treballada, abans que 
arribés la problemàtica de la Co-
vid, i anem tots a una amb els 
ajuntaments de Sant Pere  i Tor-
roella. El projecte estava fet i el fi-
nançament no és gaire alt. Espe-
rem que no trigui gaire, perquè, 
per a nosaltres, és important treu-
re el trànsit de dins del municipi. 
Ens trenquen murs i portes de les 
cases, seria una millora impor-
tant per als veïns i facilitaria la fei-
na als vehicles agrícoles.

«L’escola 
sempre serà 
prioritària,  
per a tots 
nosaltres»

Alcalde de Vilamacolum. Nascut a Garrigàs (1977), 
Jordi Claparols fa set anys que viu a Vilamacolum i    
el 2019 es va decidir a encapçalar la llista per 
governar aquest municipi.
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« Tenim la sort que 
som un poble on  

la col·laboració és  
d’un nivell alt i hi ha un 
equip de govern ampli

« Poder dotar 
l’escola de més 

equipaments és una 
cosa important per  
a aquest Ajuntament


