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Entrevista
Francesc Belver. És el portaveu del grup
municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, la formació que governa la

ciutat amb el suport dels dos regidors
no adscrits i, per primer cop, en minoria.
Ocupació, salut, educació i la cura de

l’espai públic són les prioritats dels
socialistes, que busquen estabilitat per
tirar endavant els projectes de ciutat

“Tothom que vulgui sumar
per la ciutat serà benvingut”
cristina sánchez

- Governar en minoria és més
complex del que pensava?
- El que fa complexa la governabilitat
és la situació sociopolítica en general.
Des del Govern, com sempre, hem de
parlar amb el màxim de gent, arribar al
màxim d’acords. Altres poden tenir la
visió que ara tenen més força i poden
provocar una majoria de bloqueig de
l’acció de govern, però nosaltres no
hem variat la forma d’actuar.

- No creu que la crispació ha
augmentat al Ple des que es
van incorporar els dos edils no
adscrits al Govern?
- És possible. Ha estat un element
de debat intens i de posicionament
excessivament agressiu per part
d’algunes formacions. Crec que en
el moment que van veure que hi havia dos regidors que s’incorporaven
al Govern alguns grups han vist minvar les seves expectatives i això és el
que més crispació ha aportat.

- ERC va anunciar un acord amb
el PSC per a les ordenances.
Aquest acord anirà més enllà?
- La nostra aspiració és tenir estabilitat al Govern per al conjunt del
mandat. Amb ERC vam arribar a un
acord sobre les ordenances fiscals.
Tant de bo, però no només amb
ERC sinó també amb altres grups,
arribem a acords d’estabilitat per als
temes fonamentals.
- Quins són aquests temes?
- El principal és l’ocupació. Totes les
qüestions que tinguin a veure amb
desenvolupament econòmic i generar oportunitats són prioritàries. El
concepte de Districte Cultural, com
a eina cohesionadora però també
com a generadora d’economia i de
llocs de treball, és un projecte estratègic. El desenvolupament del pool
biomèdic del PDU de la Granvia,
que alliberi sòl per créixer econòmicament, és també un element molt
important, així com consolidar les
zones industrials de la ciutat. I totes les polítiques que tenen a veure amb l’acompanyament social de
la ciutadania, en especial en salut i
educació, sense deixar de banda la
cura de l’espai públic en neteja, convivència i seguretat.
- Hi ha qui diu que el PDU Granvia és “especulatiu”.
- Si mirem l’hemeroteca veurem que
hi havia crítiques similars sobre la

- Des del 1999, el PSC ha governat amb ICV i EUiA. Per què no
s’ha reeditat el pacte?
- El dia després de les municipals els
vam fer arribar un document d’acció
de govern per intentar un acord,
vam fer un parell de reunions i vam
quedar a l’espera d’un document
amb contrapropostes d’ICV-EUiAPirates. A hores d’ara, el document
no ha arribat.

- L’acord assolit per PSOE i C’s
pot influir en el Govern de L’H?
- Directament, no. És una demostració més que avui l’espai polític és
molt transversal i que es poden arribar a acords amb diferents formacions polítiques. El que s’ha de posar
en relleu són els acords i deixar de
banda les discrepàncies.

Belver, a la passera que uneix l’ampliació del parc de Can Buxeres amb els jardins del palauet

- És a dir, no veu un pacte a
L’Hospitalet?
- No el descarto, com no el descarto amb ERC, ni amb CiU, ni amb
ICV-EUiA-Pirates... Si la voluntat és
acordar, estem oberts a parlar amb
tothom de l’espectre polític de la
ciutat. Tothom que vulgui sumar per
la ciutat, sense prejudicis ni sectarismes, serà benvingut.

plaça d’Europa. Les polítiques socials que fem per acompanyar els
ciutadans que pitjor ho estan passat
són possibles gràcies a aquest desenvolupament econòmic. Estar en
contra d’això i tenir un altre model de
ciutat és absolutament respectable.
Que el sotmetin a la sobirania popular i que la gent decideixi. El nostre
model tothom el considera d’èxit.
Esperem poder fer-ho també a la
part sud de la Granvia i seguir redistribuint riquesa, però per això, fa falta
generar-la, perquè, si no, només socialitzem la misèria.

- El PSC ha deixat de ser el més
votat a L’H a les autonòmiques i
les generals. Quin és el motiu?
- Cada vegada hi ha menys vot ideològic i captiu d’una formació. I cada
vegada hi ha més vot que es decideix segons el moment i la convocatòria. En aquestes dues eleccions el
PSC ha estat la segona força però
en cada ocasió la primera ha estat
diferent. No és que hi hagi una variació ideològica en l’estrat de la ciutat
sinó que en cada cas la gent vota en
clau diferent i en funció d’elements
concrets. y

“El Districte Cultural
i el PDU Granvia són
estratègics per créixer
econòmicament”
n

“Per distribuir
riquesa cal
generar-la, si no,
socialitzem misèria”
n

- El president de la Generalitat
ha dit que li donarà el vistiplau.
- En el mandat anterior, el regidor
Alfonso Salmerón va ser encarregat per l’alcaldessa per fer propostes per al projecte, que són les que
han nodrit el planejament que ara té
la Generalitat per aprovar. Si hi ha
forces que han canviat d’opinió les
explicacions les hauran de donar
ells. Nosaltres no ens hem mogut ni
un mil·límetre dels acords que vam
assolir el mandat anterior. És un projecte bo per a la ciutat i permet recuperar territori que avui és privat.

