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Entre bancs i caixes
Distant i seriós. Aquesta és la primera impressió que dóna el president de la Diputació de Girona,
Enric Vilert. Uns trets que fa servir per encobrir la seva timidesa i que es dilueixen a mida que hi
mantens una conversa. Nascut el 13 de setembre de 1958, és un gran amant de la muntanya,
de la novel·la i l'assaig històric, encara que reconeix que no té gaire temps per llegir. L'altra gran
passió és el futbol. Té el cor dividit entre el Barça i el Girona. L'any passat va presenciar la final de
la Champions a Roma i és força habitual veure'l al camp de Montilivi.Com quasi tots els polítics, té
un punt d'ambició, molt de caràcter, perseverança amb els projectes que vol endegar i les idees molt
clares, tot i que de vegades, potser aconsellat pels que l'envolten, és reticent a explicar-les als
mitjans de comunicació. On no s'ha mossegat la llengua és amb la possible fusió de Caixa Girona
amb les caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu. Un sector que coneix en primera persona perquè
abans d'entrar en el món polític -a finals de la dècada dels 90- treballava com a director d'una
sucursal bancària. Tot i que no és un gran orador, en aquesta ocasió ha deixat molt clares les
raons per les quals recela de la fusió: la reestructuració que suposarà per a l'entitat gironina, la
pèrdua de la marca, de la seu i del pes territorial de l'obra social.Aquest procés, juntament amb
l'afer de les fotos falses de la Costa Brava, en què va reconèixer l'error, és segurament l'obstacle
més difícil que s'ha trobat des que està al capdavant de la Diputació. Va ser el 30 de juliol del 2007
gràcies a l'acord a què van arribar ERC i PSC, que, ironies de la vida, deixava la presidència de
l'ens provincial als republicans, a canvi que la de Caixa Girona fos per als socialistes.Vilert, però,
sabia on es ficava, ja que en l'anterior legislatura, en què a la Diputació governaven CiU i ERC, va
ser diputat dels serveis jurídics -és llicenciat en dret per la UNED-, i vicepresident de la institució i
la comissió d'acció cultural. Des del 1999 també és alcalde de Vilablareix.Enric Vilert i Butchosa té
51 anys. Neix el 13 de setembre de 1958. És pare d'una filla. Llicenciat en dret per la UNED.
Abans d'entrar en el món de la política, treballava com a director d'una entitat bancària. També
militava en el sindicat UGT de Catalunya. President de la Diputació de Girona des del 30 de juliol
de 2007, després d'un acord entre ERC i PSC per governar aquesta institució. En la legislatura
anterior, quan governava CiU amb el suport dels republicans, va ocupar la vicepresidència de la
institució i la comissió d'acció cultural (2004-2007) i, anteriorment, va ser diputat dels serveis jurídics
(2003-2004). Enric Vilert és també alcalde de Vilablareix des de l'any 1999.Aficionat a les
caminades i els viatges, al president de la Diputació també li agrada llegir, sobretot novel·la i
assaig històric, però per falta de temps els llibres se li acumulen als prestatges. És un gran seguidor
del futbol, i un apassionat de la música i el teatre.Per als que el tracten poc fa la impressió que
és una persona seriosa, quan en realitat és pura timidesa, però els que el coneixen bé
asseguren que guanya i molt en les distàncies curtes, perquè té un sentit de l'humor molt irònic.
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