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EDUARD SUÀREZ
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC

Eduard Suàrez és
regidor i portaveu
d’ERC des de gener
del 2004, quan va
substituir Anna
Simó. És la primera
vegada, des de la
República, que ERC té
un representant al
Consistori



Ara que ens trobem a l’equador del mandat, pot fer ja una
valoració de quin ha estat el paper d’ERC al Consistori?
El nostre treball ha servit per a
moltes coses. Primer, per normalitzar-nos com a ciutat, perquè està
bé que totes les forces del Parlament també tinguin representació a
L’H. I després, perquè hem aportat
una altra forma de fer oposició.
Fem oposició des de l’esquerra, fugint de la demagògia i la utilització
partidista d’alguns temes. La nostra
manera de ser és diferent. La feina
d’un grup a l’oposició és fiscalitzar i
controlar la feina de l’equip de govern, i això ho hem fet molt bé.
Quines qüestions concretes
han aportat a la ciutat?
Hem aportat punts de vista diferents en temes com l’escola de
música, i altres com els pisos de la
plaça de Lluís Companys. Hem
aconseguit el compromís de l’equip
de govern que funcioni a L’H la Xarxa de Llibres de Text durant aquesta
legislatura; de la creació d’un reglament d’ús de la llengua catalana;






del carnet cultural per a joves, que
ha de permetre que els joves que
facin 18 anys tinguin accés gratuït a
les activitats culturals... També és
una proposta nostra la creació d’un
espai agrícola urbà. O la retirada
dels símbols franquistes que queden a la ciutat.
El fet de ser la primera vegada que tenen un regidor des de
la República, ha marcat la seva
forma de fer oposició?
Després de dos anys hem descobert que hi ha coses que l’equip
de govern fa de cara a la galeria i
després no es concreten en fets
reals. La nostra entrada ha obert de
bat a bat el Consistori i ha tret
aquella olor de ranci que existia,
perquè fa 23 anys que ens governen els mateixos. A aquest govern
li falta il·lusió i ganes, cosa que nosaltres sí tenim.
Ara per ara, digui’m cinc aspectes de la ciutat que preocupin
ERC.
Ens preocupa molt la immigració, la inoperància de l’equip de govern en la recuperació del patrimoni històric, l’estancament del comerç local i la participació ciutadana. També ens preocupa la poca
pluralitat dels mitjans de comunicació que el que fan és enardir l’ego
de l’alcalde. L‘HOSPITALET no és un
diari informatiu i sí propagandístic.
Volem que els mitjans siguin plurals, i no només perquè surtin més
els partits de l’oposició, sinó perquè tingui més presència el moviment social de la ciutat.
Quin creu que és el problema
quan es refereix a la immigració?
Primer, que el govern no està










abordant el tema. No és que ho faci malament, és que no ho fa. Creiem que cal preocupar-se pels drets
d’aquest col·lectiu i fer pedagogia
entre la gent que viu a la ciutat. L’H
és una ciutat de gent immigrant
des de fa molts anys, i cal explicar i
conjuminar els dos fenòmens migratoris que s’han produït. Això pot
resultar idíl·lic, però crec que és necessari. També ens preocupa la poca pedagogia que fa l’equip de govern cap a la gent que ve de fora.
Se’ls ha d’explicar que, per exemple, a les 5 del matí no es poden
posar a beure als bancs de la plaça
Espanyola. Això, que és un exemple
senzill, són d’aquelles coses que
compliquen la vida a la ciutat.
ERC ha fet una proposta alternativa quant a participació.
L’equip de govern no ha desenvolupat el Pla de participació ciutadana, ni ho farà. Nosaltres hem
presentat una alternativa. Volem fomentar la participació amb consells
de barris, amb un consell de ciutat i
un síndic municipal.
Quina nota li dóna a l’equip
de govern en aquests dos anys
de mandat?
Un set en projectes i propostes i
un dos en execució d’aquestes propostes. És a dir, bona nota en les intencions, perquè s’ha fet un Pacte
Local per la Nova Ciutadania; un Pacte pels Mitjans de Comunicació; un
Pacte Local per la Conservació del
Patrimoni Històric; un Pacte Local per
la Participació Ciutadana, i de tot això
encara no s’ha fet res.
Què critiquen de l’actuació
de l’equip de govern?
Podem constatar que tenim un










GABRIEL CAZADO

“Tenim la il·lusió i les
ganes que li falten a
l’equip de govern”

alcalde que està obsessionat pel
totxo, per la construcció. Ens parlen
molt de la plaça d’Europa, de la
Granvia, de la Ciutat de la Justícia,
de la City Metropolitana, de com de
grans i de bonics seran tots aquests
gratacels i que bé que aniran per
a la ciutat; però els sento parlar
molt poc de les polítiques socials,
i sobretot de les petites coses
que afecten els ciutadans. Una ciutat no són només obres. És cohesió
social i territorial. Jo em pregunto,
per exemple, què aporta als veïns
de Bellvitge l’hotel de cinc estrelles
que s’està construint al barri?
I què creu que preocupa els
ciutadans de L’Hospitalet?
Al ciutadà el preocupa la vorera,
el fanal, la beca de menjador, els
grafis, la neteja, la inseguretat ciutadana, l’habitatge...
El fet d’estar al Consistori,
creu que ha canviat l’opinió que
els ciutadans tenen d’ERC?
Hi ha més intercanvi d’opinions
amb la gent. No se’ns pot negar






que estem a peu d’obra. Com a mínim ens hem normalitzat i ens hem
tret l’estigma que a ERC som independentistes i prou. Sí, som independentistes, però també ens preocupem per les escoles bressol, per
la violència de gènere, per l’exclusió social... i en parlem i hi aportem
propostes. Perquè a L’H tot això
existeix, i el govern no en parla.
Quina creu que ha estat l’aportació d’ERC a l’Estatut?
crec que la nostra emprenta quedarà en el fet que demostrarà que
Catalunya és una nació i també en el
tema del finançament. La nostra proposta ha estat ambiciosa. Jo somio
com de bé governaria aquest govern
de la Generalitat si tingués un finançament just. Hi somio, i deixo de somiar perquè veig que és possible i
que hi estem a les portes. Crec que
la nostra aportació en la redacció de
l’Estatut és apropar l’esquerra espanyola i la dreta catalana en qüestions
de sobirania com a país i sobirania
fiscal com a poble. # NÚRIA TORIL




