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LAURA NAVARRO - TERCERA TINENT D'ALCALDE DE PSIP

"Tant és qui s'apunti el
tanto, l'important és que
es faci la feina"
Aquesta palauenca de 45 anys (PsiP, 25/04/1976)
va començar l'aventura en la política local en
l'anterior legislatura. El terratrèmol polític
que ha sacsejat el país els darrers anys la va
posar al davant de la llista de Junts per PsiP
pep puig

--En l’equador de la legislatura, quina valoració fa dels
dos anys de Govern?
--A grans trets, crec que ara
estem en el moment àlgid de
la legislatura. Amb molts projectes i idees en marxa, amb
pressupost per executar-los i
amb un moment d’entesa total
amb els socis de govern.
--Abans de l'1-O vostè va
estar també 2 anys en el
Govern, amb el PSC. Que
tal es governava amb els
socialistes?
--Amb el PSC l’entesa potser
va ser més ràpida, però en
canvi va ser un govern molt
més passiu, molt menys inquiet. No sabria dir-li per què,
potser per l’experiència o pel
pressupost del moment.
--Així aquests dos anys de
govern amb ERC han estat
més una presa de contacte
que un govern conjunt.
--Sí. En principi ambdós partits teníem, a escala local, les
reticències que demostren en
l'àmbit nacional, reticències
que ja venien de feia temps.
Però una vegada ens hem conegut personalment els prejudicis s'han superat.
--La pandèmia ha modificat
totes les previsions, però no
li sembla alguns cops es fa
servir com a excusa per no
fer el que caldria.
--No, per nosaltres la pandè-

en les darreres municipals, i ara forma part de
l'equip de Govern que encapçala ERC. És regidora d'Empresa i Ocupació, Via Pública i Espais
i Jardins. Diu que hi ha molta feina per fer, i
ella el que vol és tirar-la endavant.

mia no ha estat cap excusa per
res. Al contrari, si alguna cosa
ha fet, ha estat posar-nos les
piles. Reunir-nos més del que
ens reuníem, preocupar-nos
per tot i donar-ho tot com mai.
--Està content JxPsiP amb
la feina feta fins ara?
--Sí. Evidentment que tot es
pot millorar. Però jo crec que
hem fet el que hem sabut fer
en cada moment. Que mirant
enrere podríem haver fet coses
millor?, evidentment, però que
en cada moment hem donat
tot el que teníem i tot el que
podíem, li ho asseguro!
--Del que els queda per fer,
quines són les prioritats?
--Una prioritat és acabar la biblioteca, per exemple. I en via
pública, poder arreglar els carrers, que ens hem adonat que
estan bastant abandonats. Tot
i que veiem accions molt vistoses, el manteniment del dia a
dia és molt costós i no s'havia
fet bé. També volem avançar
en el projecte que lidera l'alcalde de la piscina municipal, endreçar els barris, endreçar els
carrers, senyalitzacions, intentar que creixi l'ocupació, contactar amb les empreses perquè coneguin millor el nostre
servei de Palau Avança i crear
nous plans d'ocupació.
--La recent aprovació del
Polígon de Llevant suposarà una empenta a la indústria de PsiP, però també ha suposat un revés als

compromisos electorals del
Govern. S'hauria estimat
més poder complir amb el
compromís?
--La nostra intenció era complir
el compromís del Govern, però
vist que no ha estat possible
pel cost que això suposava,
la veritat és que ens donarà
una empenta econòmica important. Tot això respectant al
màxim el medi ambient, i vetllant perquè l'entrada al nostre municipi sigui una entrada
decent, sostenible, molt verda. Volem que hi hagi moltes
zones verdes i espais comuns
que reflecteixin les noves maneres de treballar, on les persones de diferents empreses
es puguin relacionar fàcilment
entre elles.
--Com han anat els ajuts de
l’Ajuntament? S’han atorgat
tots els possibles?
--Doncs no. Estem investigant
el perquè. Estem buscant la
manera d'arribar a l'autònom i
a la petita empresa perquè ens
doni pistes de què és el que no
ha funcionat a l'hora d'atorgar
aquests ajuts. Dels 200.000
euros que hem ofert només
100.000 s'han fet servir. Necessitem saber que ha fallat, si
ha estat la comunicació, o que
els tràmits són massa complicats, o que la documentació
requerida és feixuga.
--Quin diagnòstic en fa de la
situació empresarial a Palau a hores d’ara?

--La sort que tenim a Palau és
que per un cantó tenim empreses molt potents, que han
sabut adaptar-se a la crisi, i
que tenien un calaix fort per
mantenir-se. Però falta veure
les petites i mitjanes empreses,
aquestes són les que patiran
més. Per això les ajudes anaven dirigides a aquest col·lectiu.
--També és vostè responsable de l’àrea de via pública,
espais i jardins. Quina és
la problemàtica principal
d’aquests espais?
--El manteniment. Tenim molts
espais verds i tenim molt poc
personal de jardineria. A més,
és una feina que és poc agraïda, per què fas les herbes un
dia i a la setmana ja tornen a
estar malament. L'exigència de
la gent és cada cop més elevada, per això jo vull enviar un
missatge que tinguem paciència, que està clar que com més
rassa està l'herba més bonica
és, però que no és ni brutícia
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ni res que pugui fer mal ningú.
--Canviem de registre. Com
veu l’escenari polític a Catalunya? Creu que JxCat fa
bé en forçar tant?
--Vull pensar que saben el
que es fan. Jo personalment
no hauria tensat tant la corda.
Com a Junts per PsiP confio
en l'executiva i confio que estan fent el millor pel país. Vull
creure que el què volen és
construir un govern molt més
fort del que hi havia fins ara, i
amb unes idees més clares.
Per part de l'independentisme
les eleccions les va guanyar
Esquerra i el candidat d'Esquerra hauria de ser investit.
--I la relació amb l'estat
espanyol? La via del diàleg
encara és possible?
--No, no crec que el diàleg
amb l’estat sigui possible.
--Així doncs, és partidària
de la via unilateral?
--No, tampoc. No crec que hi
hagi diàleg possible, i crec que
la via unilateral només ens por-
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tarà més repressió. No hi entenc prou de política per a saber quin serà el camí, però cap
dels dos que tenim ara sobre la
taula em sembla una alternativa viable.
--Aquestes actituds es traslladen a la política local?
--No, però això té una feina
al darrere, i tots els que som
al govern municipal hem fet
un esforç perquè no passi. Al
començament sí que hi havia uns blocs més marcats i
el que passava en l'àmbit de
país passava a escala municipal, però ara no. Ara som molt
conscients que som un equip,
que hem de treballar pels mateixos objectius, per millorar el
nostre municipi. I cada dilluns
ens reunim perquè cadascú
digui la seva opinió sobre el
projecte de qualsevol altre,
però amb un únic objectiu: millorar Palau-solità i Plegamans.
Evidentment que hi ha discussions, però l'entesa hi és.
--Des que és regidora, ha

fet més amics o enemics?
--Jo crec que he fet més amics.
Algun enemic també, però
més amics, crec. Al principi em
va costar molt, ho vaig passar
malament, fins i tot m'afectava
la salut. Fins que vaig canviar
el xip i em vaig posar en modo
producció. Intento obviar els
comentaris externs, m'he desconnectat una mica de les
xarxes i m'he dedicat a fer coses, fer-les el millor possible, a
treballar com un tècnic més.
A efectes de feina, em considero més tècnica que política.
Faig política perquè recullo les
opinions de la gent, les seves
inquietuds i tinc una responsabilitat, però a efectes pràctics,
el que vull és que surti la feina.
--És difícil compaginar la
política amb la família?
--Al principi em costava, però
ara em vaig fixant objectius, i
anar-los complint és el que em
dóna la tranquil·litat. També
ajuda el fet que no tingui cap
pretensió política. M'és igual
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qui s'apunti el tanto, l'important és que les coses es facin
i es facin bé. I aquí és on em
trobaran a mi. Jo el que vull,
i estic aconseguint, és anar a
dormir supertranquil·la.
--Repetirà en la legislatura
vinent?
--Només si algú em necessita. Si algú necessita el que jo
he pogut aprendre en aquests
anys puc considerar l'opció
d'ajudar-lo, però com a cap de
llista ho veig difícil.
--Si algú està pensant de fer
el pas que va fer vostè fa 8
anys, què li diria?
--Si és una inquietud que té
i té ganes de fer coses, que
ho provi, és una experiència
bonica. Jo crec que tothom
hi hauria de passar per saber
com funciona l'administració
pública. Pot ser engrescador,
pot ser divertit, motivador, però
a la vegada pot ser perjudicial
per a la salut, pot tenir efectes
secundaris segons com t'ho
agafis.

