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La seguretat i una economia més
diversificada: les grans
problemàtiques de l'Alt Empordà
Consulta quines són les temàtiques que marcaran la campanya a la comarca de
cara a les eleccions del 26 de maig

La seguretat ciutadana (https://www.naciodigital.cat/noticia/179765) és el principal tema de la
campanya a Figueres, una capital que en els darrers temps ha patit una degradació en aquest
àmbit que ha generat incidències tan extremes com que l'actual alcalde i aspirant, Jordi Masquef,
escrivís que està fart de la "xusma" que corre pels seus carrers. Masquef ha situat en el lloc 5 de la
seva candidatura Ramon Cos, un agent de Mossos amb vint anys d'experiència "per lluitar contra
delinqüents i incívics", segons va explicar l'alcalde.
A la zona costanera, la inseguretat es concreta -per bé que amb força menys intensitat- en la por
als assalts a habitatges turístics, fet que ha derivat en una forta demanda d'alarmes connectades
a seguretat privada.
El problema de l'habitatge, en canvi, no assoleix el nivell d'emergència d'altres comarques, ja
que, excepte a la costa -on els preus sempre han estat alts-, a la resta de municipis no han anat
a l'alça i, a més, hi ha disponibilitat suficient per a la demanda existent. Figueres mostra un
creixement de població anual constant, ja que ha passat dels 33.600 habitants de 1998 als 46.381
del 2018.
Model econòmic en crisi
El model econòmic d'una Figueres en crisi fa difícil trobar nous llocs de treball qualificats i afavoreix
una fugida de talent cap a Girona i Barcelona, mentre que en el sector turístic sí que hi ha una
oferta abundant, però en unes condicions laborals i salarials molt negatives. Una dada rellevant
és que la comarca va iniciar el 2019 amb un 9% menys d'aturats que un any abans, però aquesta
dada no esvaeix la sensació que Figueres està en crisi.
La dualitat entre capital i costa es reflecteix també en el sector del petit comerç. Mentre que, en
l'àmbit turístic, es defensa gràcies al manteniment de la pràctica d'obrir petits establiments comercials
i de serveis amb molta facilitat pel fet que a l'estiu tenen l'èxit quasi assegurat, a les zones
interiors pateix la competència insuperable de les grans superfícies. I això, en una ciutat com
Figueres que ocupa una massa de mà obra altíssima en el comerç. El model econòmic de la
comarca, doncs, pivota al voltant dels serveis i del turisme, amb totes les oportunitats i riscos que
això suposa
Lluita contra els barracons
Pel que fa a la capital, seguirà el conflicte entorn la imprescindible renovació de l'escola Carme
Guasch i Darné -ubicada en barracons- que arrossega un llarg estira-i-arronsa entre
l'Ajuntament i la Generalitat. Els serveis sanitaris es consideren correctes, excepte el malestar
detectable en alguns dels municipis rurals més allunyats de la capital. La comarca gaudeix
d'excel·lents comunicacions amb l'exterior a través de carretera, autopista i tren. Els problemes
poden localitzar-se en les comunicacions amb transport públic des dels petits nuclis.
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Igualment, no hi ha hagut conflictes recents importants en qüestions de gestió del territori, que ara
es centrarien en garantir la preservació dels aiguamolls i les àrees de costa. On estan enceses
totes les alarmes és en la contaminació de les aigües subterrànies per l'excés d'abocament de
purins del sector porcí, contra la qual entitats com IAEDEN han estan portant a terme diverses
accions de denúncia en els darrers anys.
Per tornar a la notícia principal, amb tots els enllaços a les 42 comarques i les 10 problemàtiques,
pots clicar aquí (https://www.naciodigital.cat/noticia/179711) .
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