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Entrevista
Khristian Giménez. És l’únic regidor per la
candidatura CUP-Poble Actiu i, per tant,
el seu portaveu. És la cara d’un projecte

que no dubta a situar en una dinàmica
d’humilitat i d’aprenentatge continu.
Llicenciat en psicologia i diplomat en

treball social, té 35 anys i una trajectòria
personal i professional construïda en el
món sociocultural, sindical i cooperatiu

“L’H està recollint polítiques
que BCN està desestimant”
enric gil

- Després d’uns mesos de feina
municipal, en aquesta primera
experiència com a regidor, quines coses us han sorprès més?
- Ens han sorprès tres temes. La hiperburocratització de l’Administració
local, i d’aquesta en concret. La dificultat extrema per accedir a la informació dins de l’Ajuntament des del
propi grup. I també veus la dificultat
que tenen veïns i veïnes: els tràmits
són llarguíssims, no són fàcils... Quan
parlem de transparència pensem que
no només la informació ha de ser
accessible, sinó que l’Administració
ha de potenciar que veïns i veïnes
vulguin accedir a aquesta informació. I en tercer lloc, al Ple es prenen
algunes decisions però no totes ni
les més importants perquè des que
aquest Ajuntament es regeix per la
llei de grans ciutats, les grans decisions de ciutat es prenen a la Junta
de Govern Local on només participa
el Govern de la ciutat. I això condiciona molt el que arriba al Ple i la seva
funció, i això ho sap molt poca gent.
- Recordeu-nos les prioritats
d’actuació del vostre grup.
- Són tres eixos, el primer la implantació d’un programa d’emergència
social, amb polítiques concretes en
relació a la pobresa i la desigualtat,
a l’habitatge, a aturar els desnonaments a L’H i a donar solucions a la
gent que es queda sense habitatge
(aquí entraria també la política que
hauria de fer l’Administració amb la
banca, propietària de molts immobles buits de la ciutat), a eradicar la
pobresa energètica... Segon àmbit,
la participació real de la ciutadania.
La participació, més enllà de l’eslògan, són pràctiques concretes i
processos llargs... Llavors com fem
des de l’Administració per fomentar
espais de participació als barris, espais que després han de tenir poder
de decisió real i vinculant? La pròpia

el PDU Granvia-Llobregat, l’última
zona agrícola de la ciutat. Aquesta
àrea s’ha de protegir, ha de passar a
formar part del Parc Agrari i s’ha de
fomentar l’activitat agrària, vinculada
a l’administració o a projectes socials o cooperatius, i ha de ser font
d’ocupació. I no creiem que sigui
necessari iniciar un projecte vinculat
a l’especulació quan tenim zones de
la ciutat molt deprimides, com la carretera del Mig.
- I què farien en aquest cas?
- Seria molt més interessant impulsar un altre tipus d’economia, social i
solidària, impulsar el cooperativisme.
I creiem que la zona idònia és la que
ja està feta, i no posar-nos a crear una zona nova quan ja en tenim
una i està abandonada. I en relació
al turisme, com que es defensa en
relació als llocs de feina que proporciona, l’argument seria el mateix, potenciar un altre tipus d’ocupació a la
ciutat, més vinculada a allò col·lectiu,
al cooperativisme... Solucions que
s’han mostrat molt més sostenibles
que no el model d’autoocupació o
emprenedoria autònoma que ens
han venut en aquests anys de crisi.
I tot això confrontat amb les grans
empreses que prometen milers de
llocs de treball, que després ofereixen unes condicions laborals dramàtiques i més tard diuen que ja no
els surt a compte treballar a la teva
ciutat i se’n van.

Khristian Giménez va voler posar al solar reservat per a la construcció de l’Escola Ernest Lluch, a la Torrassa

Administració ha de posar recursos
per potenciar-ho. I en tercer lloc, el
canvi de model de ciutat. Nosaltres
veiem que a Barcelona s’estan prenent una sèrie de decisions encaminades a iniciar un procés de canvi
de model i a L’Hospitalet veiem que
el que s’està fent és absorbir o recollir polítiques concretes que Barcelona està desestimant. Per exemple,
processos d’especulació urbanística com el PDU Granvia-Llobregat,
el foment del turisme a través de
multinacionals hoteleres o bé un
projecte molt vinculat a processos

“El nostre primer
eix d’actuació
és un programa
d’emergència social”
n

“L’última zona
agrícola de L’H s’ha
de protegir i integrar
al Parc Agrari”
n

de gentrificació com és el Districte
Cultural, processos fomentats per
l’Administració, que proposa un determinat tipus d’activitat econòmica
que el que fa és centrifugar molta
gent del barri. El Districte Cultural el
que pot fomentar és un procés similar al que han viscut ja barris de Barcelona, com el Raval, o altres ciutats
europees.
- Quines alternatives veieu?
- No és el moment de reincidir en
polítiques d’especulació, i menys
en àrees com en les que vol incidir

- Com es trasllada el sistema
assembleari al grup municipal?
- La CUP-Poble Actiu és una candidatura exclusivament municipalista,
això vol dir que és autònoma. Dins
del projecte hi ha la CUP local, Procés Constituent de L’H i les companyes de Lluita Internacionalista, i
també hi ha independents, com jo
mateix, vinculats a la ciutat a través
de moviments socials i de barri. Ens
organitzem en assemblea, on es
prenen les decisions. Hi ha comissions de treball, que avancen la feina
que després valida l’assemblea. Les
grans decisions sempre passen per
les comissions, sobretot per la de
Coordinació Política, més atenta al
treball del grup municipal. Tot això es
trasllada al grup, on jo faig de portaveu. Tenim unes línies d’actuació
clares, i hi ha un cert marge i mecanismes de comunicació per si s’han
de prendre decisions molt ràpides. y

