
L’associació LES PRESES 2020-2030 presenta una moció al Ple 

Reclamen la constitució d’una comissió de seguiment de la Variant i 

formar-ne part 

El proper 21 de setembre, l’Ajuntament de les Preses celebrarà una nova sessió plenària 

que comptarà, a l’ordre del dia, amb una moció promoguda des de l’associació Les 

Preses 2020-2030. Aquesta moció es pot resumir en dos punts destacats. D’una banda, 

la necessitat de constituir una comissió de seguiment de la Variant i, de l’altra, que 

l’associació en formi part. 

De tots és sabut que la construcció de la Variant, que ha de donar resposta a importants 

necessitats de mobilitat, ha de canviar la fisonomia dels tres municipis per on ha de 

transcorre que són Olot, les Preses i la Vall d’en Bas.  Una transformació d’aquestes 

característiques ha de comptar, sens dubte, amb la participació de les entitats veïnals 

de la zona perquè seran elles qui viuran en primera persona els errors o els encerts de 

les decisions que es prenguin. Una comissió de seguiment és l’instrument bàsic per fer 

efectiva la màxima representativitat de tots els agents implicats i garantir la 

informació i la transparència. Tant és així que a la ciutat d’Olot està constituïda des de 

2019 i compta amb la participació de l’entitat No ès un vial, es un carrer i, a la Vall d’en 

Bas, també hi és present Salvem les Valls. També en trobem exemples, més enllà de la 

Garrotxa, tan coneguts com la comissió de seguiment que es va crear a la zona de la 

plaça de les Glòries, a Barcelona. 

La necessitat d’una comissió de seguiment de la Variant a les Preses és irrefutable, tenint 

en compte que es tracta d’una modificació del territori com feia anys que no s’havia 

plantejat. Aclarit això, la segona part de la moció exposa la idoneïtat que l’associació Les 

Preses 2020-2030 en formi part, més quan el mateix alcalde, Sr. Pere Vila, reconeix en la 

resposta a una instància presentada el mes d’agost que “Tot i això, considero una bona 

comissió de seguiment la vostra associació les Preses 2020-2030, ja que podeu 

representar un gran nombre de veïnatge, amb la que ens reunim regularment.” 

Paradoxalment, en aquest mateix document, Vila enumera els participants del que serà 

l’equip de treball per la Variant que, segons assegura, es constituirà al setembre i 

n’exclou l’associació. L’alcalde proposa que nomes estigui formada pels “tècnics del 

Departament de Territori, els de l’ajuntament i l’equip de govern, els responsables de 

l’empresa que se li adjudica el redactat de l’estudi constructiu i els veïns de la zona de 

Codella”.   

Caldria en aquest sentit que el grup de govern de Les Preses (Junts) reconsideri els 

criteris per entrar a formar part d’aquest equip de treball o Comissió de seguiment i 

no es vulgui prescindir d’una associació que el propi consistori municipal reconeix que 

compta amb una important representació veïnal.  



Des de l’associació Les Preses 2020-2030 veiem encertat que hi estiguin representats els 

veïns de Codella pel l’afectació que hi tenen, però la Variant al seu pas, afecta diversos 

punts del municipi que s’han de consensuar.  Creiem que les aportacions de la nostra 

associació al conjunt de la Variant han de sumar en la voluntat de millora de la 

mobilitat al nostre municipi. 

Atès que no existeix cap impediment reglamentari que limiti els components de les 

comissions de seguiment, esperem que una oportuna rectificació de l’equip de govern 

de les Preses aprovi la nostra inclusió a l’òrgan de seguiment que es constitueixi en el 

moment decisiu de la redacció del projecte constructiu i execució de la Variant, perquè 

l’associació sempre ha defensat que es faci, consensuada i ben feta. 

 

Les Preses, 15 de setembre de 2022 

 
 


