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Lluís M. Corominas deixa l'alcaldia de Castellar després de 12 anys
en el càrrec

Dimarts 15 de juny de 2004
Lluís M. Corominas deixarà el proper 22 de juny l'alcaldia de Castellar del Vallès
després de 12 anys en el càrrec per dedicar-se exclusivament a les responsabilitats
que li són pròpies dins la federació de CiU i com a diputat al Parlament de
Catalunya. Corominas presentarà la carta de renúncia a les actes d'alcalde i de
regidor en el Ple extraordinari que l'Ajuntament convocarà per dimarts de la
setmana que ve. La 1a tinent d'alcalde, Gemma Perich, assumirà l'alcaldia en
funcions fins que a principi de juliol es faci el Ple de presa de possessió on s'haurà
de votar el nou alcalde. El grup municipal de CiU, que és la força política
majoritària al consistori amb vuit d'un total de disset regidors, proposarà com a
successora de Corominas, Montse Gatell, de 33 anys, i actual regidora de l'Àrea de
Serveis a les Persones. La vacant que deixarà l'actual alcalde també comportarà que
el número nou per les llistes de CiU en les passades eleccions municipals, Xavier
Romance, s'incorpori com a nou regidor de l'Ajuntament. Lluís Maria Corominas i
Díaz va néixer l'any 1963 a Castellar del Vallès, està casat i té dues filles. Advocat
de professió, va iniciar la seva trajectòria com a regidor a l'Ajuntament de Castellar
del Vallès l'any 1991. El setembre de 1992, i amb només 29 anys, es va convertir en
l'alcalde més jove que mai ha tingut aquesta població. Corominas passarà a la
història per ser l'alcalde que ha treballat per preservar Castellar del Vallès de la
pressió demogràfica procedent de la regió metropolitana. Amb la revisió del Pla
General d'Ordenació Urbanística, que es va dur a terme entre 1996 i 1999, es va
garantir un 83% del terme municipal com a sòl no urbanitzable i es va ampliar la
superfície del municipi que està inclosa dins el Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac. En els darrers 12 anys, Castellar ha experimentat una transformació
urbanística molt important en què s'ha buscat un equilibri entre el creixement
residencial, el desenvolupament econòmic i la preservació de l'entorn natural. La
gestió municipal ha estat marcada per la voluntat d'adequar la dotació de nous espais
públics, serveis i infraestructures a les necessitats del municipi; així mateix, i amb
l'objectiu d'enfortir el teixit associatiu i ciutadà, el municipi ha anat ampliant el
nombre d'equipaments esportius, culturals, educatius i socials. Algunes actuacions
destacades amb Corominas al capdavant del consistori han estat l'adquisició de
l'aqüífer que ha permès garantir el subministrament d'aigua potable; l'estrena de la
nova seu de l'Ajuntament al Palau Tolrà o el desbloqueig de projectes clau com la
remodelació de la plaça Major i de l'espai Tolrà, que ben aviat es convertiran en
nous centres neuràlgics del municipi. A més, Castellar ha passat de ser un municipi
que depenia d'una sola empresa tèxtil, a comptar amb un parc d'empreses
diversificat en els polígons industrials del Pla de la Bruguera i Can Carner. D'ençà
de l'arribada dels ajuntaments democràtics, l'any 1979, Corominas és la persona que
més anys ha ocupat la presidència de la Corporació local: un total de 12 anys. En les
eleccions municipals de 1995 i 1999 va obtenir la majoria absoluta, assolint un
percentatge de vot del 46,40% i el 48,95%, respectivament. L'any 2003, CiU va
tornar a guanyar els comicis amb un 44,84 per cent dels vots, però sense assolir la
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majoria absoluta. La seva gestió al capdavant del consistori també ha estat marcada
per la recerca constant del consens amb totes les forces polítiques, especialment en
les grans decisions que afectaven el futur del municipi. Fruit d'aquesta voluntat de
diàleg, l'any 1999, Convergència i Unió va subscriure un pacte de govern amb el
PSC i ERC, malgrat comptar amb majoria absoluta. Aquest pacte es va renovar amb
els republicans després dels comicis del 2003. La implicació de Corominas al món
local també l'ha portat a desenvolupar diverses tasques a nivell supramunicipal. Ha
estat sotspresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental del 1996 al 2003 i
del Fons Català per la Cooperació al Desenvolupament del 1999 fins a l'actualitat. A
més, també és conseller Nacional de l'Associació Catalana de Municipis. En l'àmbit
de partit, és diputat al Parlament de Catalunya per CiU des de les eleccions del 16
de novembre de 2003. A més, és secretari d'organització de Convergència
Democràtica de Catalunya des de gener del 2000. Pertany al Consell Nacional del
mateix partit des del penúltim Congrés. És també membre de l'executiva local de
Castellar del Vallès des de 1991 i de l'executiva comarcal del mateix partit des de
1995. El Ple de comiat del proper 22 de juny tindrà un to especialment emotiu ja
que serà la darrera vegada que Corominas s'adreçarà al consistori i als castellarencs i
castellarenques en qualitat d'alcalde.
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