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JORDI PETIT

Jordi Petit abandonarà l’Ajuntament després de les eleccions municipals del 2003. Petit no anirà a
les llistes electorals a causa de les discrepàncies sorgides primer amb Convergència, i després amb el
seu propi partit, Unió, quan va acceptar el càrrec de comissionat per a qüestions sanitàries

“La política no és
només l’ostentació
d’un càrrec públic”
A LA COMISSIÓ
TÈCNICA DE LA SIDA HE
TREBALLAT AMB
PERSONES MOLT
COMPROMESES EN LA
LLUITA CONTRA LA
MALALTIA

elaborat propostes que estic segur que han ajudat a avançar en
el control de la malaltia a la ciutat. S’emmarquen en el pla
d’acció sobre VIH, PasaL’H. Pròximament presentarem la maleta pedagògica, un programa
d’actuacions en formació i sensibilització a l’ensenyament secundari.
--- En aquest últim tram de
mandat, com veu la ciutat?
--- L’Hospitalet afronta un període molt positiu. El soterrament
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--- Va començar el mandat al
Grup Municipal de CiU i l’acabarà al Grup Mixt.
--- És la conseqüència d’una decisió arbitrària de CDC que va
entendre que no era compatible l’exercici d’una tasca d’oposició amb el compromís de servei a la ciutadania en la lluita
contra la sida, i va iniciar un procés d’expulsió del grup. L’executiva i l’assemblea local d’UDC
van entendre que, per sobre
dels interessos partidistes, s’havia
d’anteposar el servei a la ciutat.
--- Però ara les relacions amb
el seu partit tampoc no són
bones.
--- Arran del congrés celebrat el
juny, UDC de L’Hospitalet va escollir una nova executiva que ha
entès que s’ha d’optar per una
altra línia de treball, que molts
companys del partit a L’H i jo
mateix, entenem que no és l’adient però que mereix respecte.
--- L’han traït les persones o
el seu partit?
--- No vull parlar de traïcions. És
un canvi de criteri i vull creure
que no està condicionat per interessos personals. Això no em
preocupa, només vull servir de
la millor manera els meus conciutadans.
--- S’entén que no anirà a
les llistes de les pròximes
eleccions municipals?
--- Ja fa mesos que vaig fer pública la meva decisió de no optar a la reelecció com a candidat d’UDC a les municipals. Les
persones hem de ser coherents
i difícilment podria optar a ser
candidat d’una formació política
que manté una estratègia amb
la qual no m’hi sento identificat.
--- I el seu futur polític?
--- El mateix de sempre, continuar defensant les meves conviccions en el marc d’UDC, un
partit en el qual, malgrat les discrepàncies, m’hi sento còmode
ideològicament i identificat des
del punt de vista programàtic. A
la política no només s’ha d’estar mitjançant l’ostentació de
càrrecs públics també es pot fer
política des de la base.
--- Tot aquest enrenou va
començar en acceptar el
càrrec de comissionat per a
temes sanitaris. Se sent satisfet d’aquesta tasca?
--- Em sento satisfet d’haver
obrat d’acord amb les meves
conviccions. Estic satisfet d’haver treballat amb un grup de
persones extraordinàries a la
Comissió Tècnica de la Sida.
Hem configurat un grup de treball amb un altíssim grau de
compromís per aportar idees i
propostes que ens acostin a resoldre un problema que té molt
difícil solució.
--- Amb quina filosofia es
van plantejar la feina?
--- Enteníem que havíem de treballar sobre tres eixos: la prevenció, el tractament i l’atenció
social dels afectats i el seu entorn afectiu i convivencial. Hem
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de les vies del tren, el desplegament urbanístic que se’n deriva, la transformació de la Gran
Via… han de servir per situar la
ciutat al nivell que li correspon.
El desig és que aquestes transformacions no facin perdre de
vista que l’objectiu últim ha de
ser la millora de la qualitat de
vida i que tots aquests projectes s’emmarquin en el que podríen definir com la humanització de l’urbanisme. Tampoc es
poden deixar de banda projectes socials en benefici de col·lectius que tenen més dificultats.
--- Se sent partícip de tots
aquests canvis?
--- Em sento orgullós d’haver
par ticipat com a regidor en
aquest període de transformació. Crec que hem d’estar il·lusionats pel futur que s’albira i
aquesta il·lusió col·lectiva ens
ha de permetre fer possible que
la gran transformació sigui un
projecte compartit i pensat amb
i per a la societat. # P. GO NZALO

