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Entrevista
Khristian Giménez, portaveu del grup
CUP-Poble Actiu a l’Ajuntament. Amb les
properes eleccions municipals del maig

en l’horitzó, el moviment transversal que
representa està en plena transformació.
Després de quatre anys, han decidit

tornar-se a presentar als comicis, però
no ho podran fer al complet. Giménez fa
balanç de la seva primera legislatura

“El nostre projecte es presentarà a
les municipals, però sense la CUP”
2015 es va configurar sota el paraigua jurídic de la CUP, però obert i
amb el suport de Procés constituent i Lluita internacionalista, i amb la
participació individual de molta gent,
com jo mateix. Fa dos mesos tots,
amb el suport d’alguna organització política, vam decidir que el projecte es presentaria a les properes
municipals. En aquest procés, que
és complex, l’assemblea local de la
CUP ha fet la seva valoració i ha decidit que no hi participarà i que farà
el seu propi projecte.

ENRIC GIL

- Com valoreu la tasca del Govern municipal en el mandat?
- Les polítiques municipals han estat
força inexistents per posar en marxa
un pla de xoc que revertís la pobresa
i la desigualtat econòmica a la ciutat. S’han atès problemes concrets,
però no s’ha plantejat un pla d’emergència, de rescat d’aquelles persones ancorades en una desigualtat
que ara ja està cronificada.
Veiem manca de polítiques per
revertir la situació urbanística, vinculada a processos d’especulació
immobiliària, a l’alça del preu del lloguer, a processos de gentrificació...
Més enllà de la lluita històrica i molt
unitària del soterrament de les vies
del tren, la política urbanística de L’H
en cap moment ha afrontat tot això
que afecta molta gent. Per exemple,
s’ha fet un pla municipal d’habitatge
per atendre l’emergència habitacional, però tenim una quantitat irrisòria
d’habitatge social i d’alternatives
per a la gent que no té sostre.
- Quins altres aspectes creieu
que han marcat el mandat?
- Hi ha dos temes de transparència
que resumeixen bé aquesta legislatura. Un és la manca de compromís
i de voluntat del Govern i de la majoria de grups per tenir una regulació
pròpia de les aportacions econòmiques que fa l’Ajuntament als grups
municipals. En 40 anys, són molts
diners. El Ple té la potestat de regular com es justifiquen aquests
calés, i ens trobem que la majoria
d’ajuntaments no ho fa. Aquí no hi
ha hagut cap voluntat, l’opacitat és
flagrant. I un altre és com s’ha amagat el tema dels plusos irregulars
que l’Ajuntament reconeix que s’han
cobrat dins de la Guàrdia Urbana.
Ho hem portat a l’Oficina Antifrau, i
encara no s’ha fet res.
Per altra banda, parlem del que
denominem la despossessió de la

- I què en penseu?
- Respectem la decisió, però ens fa
una certa tristesa no ser capaces de
nou de generar projectes que vagin
més enllà de les pròpies organitzacions i que ampliïn, no que redueixin.
El nostre procés seguirà els propers
mesos i confeccionarà un programa
que serà una evolució de tot el marc
programàtic que ja es va treballar
molt el 2015, amb la incorporació
d’allò que ha evolucionat a la ciutat,
de noves idees i del que hem après.

Khristian Giménez davant la tanca que rodeja la fàbrica patrimonial Can Trinxet

“No s’ha plantejat un
pla de rescat de les
persones ancorades
en la desigualtat”
n
ciutat, que el Govern porta a terme
amb concessions d’edificis i espais
públics que acaben beneficiant empreses privades: el model del PDU
Granvia Llobregat, l’edifici Planeta,
el que es planeja amb la fàbrica
Godó i Trias, el Circ du Soleil a
Bellvitge o el model de l’empresa de
lloguer de bicis Mobike.
També podríem parlar de la promoció exagerada del model turístic,
amb la proliferació d’hotels; la man-

ca d’interès per la recuperació de
la memòria històrica més enllà dels
anys seixanta o setanta i l’abandonament del patrimoni.
- I quin balanç feu de la vostra
feina durant el mandat?
- Molt humilment, hem intentat posar al centre del debat polític temes
que naixien del moviment social, veïnal, de lluites, moviments sindicals,
reivindicacions nacionals... Hem intentat amplificar-los dins de l’Ajuntament. I per altra banda, hem intentat
donar suport a tot el que s’ha mogut
en clau de transformació social, reivindicativa, de mirada de futur, de
transformació de la ciutat i del seu
relat social, de millora de les condicions materials... Hi hem donat suport

“La ultradreta és un
tema molt complex i la
seva causa és el que
no abordem mai ”
n
perquè agafés força. També creiem
que hem contribuït a estirar dels altres grups en temes i discursos que
considerem que han d’anar més enllà de nosaltres, com l’antifeixisme, el
feminisme, el padró universal...
- En quin punt esteu a CUP-Poble actiu en la llista i el programa per a les municipals?
- Ara estem en un moment de transformació del projecte polític que el

- Com s’ha d’afrontar el debat
de l’auge de l’ultradreta?
- A L’H hem tingut ultradreta votada
per les nostres veïnes, amb dos representants de PxC a l’Ajuntament
entre 2011 i 2015. Aquests projectes polítics amb solucions molt simples per a problemes molt complexos, moltes vegades aconsegueixen
calar. Ara tenen la cara d’una altra
formació política, Vox, que segurament a L’H arrossegarà gent de l’anterior projecte de la ultradreta. No
deixa de ser el reflex de tenir una ciutat amb moltes problemàtiques i necessitats que ells intenten explotar a
qualsevol cost i de forma intolerable.
És un tema molt complex i la causa
és el que no abordem mai. Bona
part de l’esquerra acabem defugint
els debats de per què part d'aquest
discurs acaba sent assumit per les
nostres veïnes i es tradueix en vots. y

