LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 22 de gener del 2018

9

Entrevista
Jordi Monrós, portaveu del grup PDeCAT
(antiga CiU) a l’Ajuntament. El referèndum
de l’1-O i els fets posteriors han canviat la

Diu que ho ha fet a contracor i que manté
seva relació amb el Govern municipal i ha
ferm el seu compromís amb la ciutat per
estat un dels regidors que han abandonat
el Ple com a protesta en diverses ocasions. fer-la atractiva per als qui hi viuen

“Hi ha poca inversió als barris on viu
la gent, només es posen pedaços”
si hi ha enllumenat, comerç, seguretat... Hem presentat mocions perquè
la ciutat sigui atractiva per als que hi
vivim. Hem demanat bonificacions
per als autònoms i l’anàlisi de femtes
de gos al carrer, per exemple.

Cristina Sánchez

- Com ha canviat la seva relació
amb el Govern d’un any ençà?
- Sempre he intentat mantenir amb
tots els companys una relació de
respecte. Amb el Govern tenia
una relació de col·laboració perquè la força del PDeCAT arribés a
L’Hospitalet sense deixar de fer una
oposició dura i alhora constructiva.
Aquest any hi ha hagut un punt d’inflexió. Mentre que partits com PP i
C’s sabem d’on venen i on estan, el
PSC ha fet una travessa difícil d’entendre. No pel seu posicionament
nacional, que entenem, sinó sobre la
defensa de la democràcia, la llibertat
d’expressió i els valors democràtics.
Ha estat una decepció personal perquè davant els fets de l’1 d’octubre,
quan al Vilumara va intervenir la Policia Nacional contra la gent que volia
votar, l’alcaldessa diu que ella ho va
impedir, però jo hi era i va arribar a
misses dites i els va acomiadar. S’ha
trencat un clima de convivència democràtic i pacífic. La gran feina que
tenim no és convèncer més gent
perquè sigui independentista sinó
confrontar les idees lliurement i fer
un referèndum per decidir de forma
democràtica el futur de Catalunya.
La Constitució es pot modificar o reinterpretar perquè la societat avanci
i no tancar-se en banda en normes
de fa 40 anys.
- Per això ha abandonat el Ple
en tres ocasions?
- Va haver-hi municipis que van facilitar fer el referèndum. A L’Hospitalet no, tot al contrari. Algun partit va
poder fer un míting a La Farga però
denuncien al PDeCAT, per un cartell
sobre l’1-O al xiringuito de la Festa
Major de Bellvitge, i ve la Guàrdia
Urbana. I després de l’1-O i els empresonaments, encara teníem més
motius. Hem volgut fer un procés
pacífic cap a la república. I el que
podíem fer era abandonar el Ple, tot

- Segueix donant suport al PDU?
- L’H, per la seva situació estratègica,
pot créixer amb un desenvolupament
de primera categoria com aquest. Si
Barcelona és la capital del país, L’H
n’és la primera ciutat. I el PDU contribuirà a reordenar aquesta zona per
a la ciutadania amb un gran parc i
el soterrament de la Granvia. Seria
ideal que es pogués fer ja el soterrament de les vies del tren però això
depèn de l’Estat espanyol. Els terrenys on s’actuarà són privats i amb
el PDU podrem tenir un gran espai
amb allò que es decideixi en consulta ciutadana, i en la part privada hi
haurà activitat econòmica, científica i
docent, no pisos. Es troba a Bellvitge
però és un projecte per a tothom.

set dies abans del Ple. És molt difícil analitzar-ho. Sembla cuinat i ja
comptaven amb algun grup [PP] perquè fossin aprovats. Ni ens han convocat per parlar-ne. Només inclou
coses que havíem presentat en mocions, com la reforma del carrer del
Príncep de Bergara. Hi ha poca inversió als barris que s’envelleixen. És
on viu la gent, no a la plaça d’Europa,
que també ens sembla necessària.
Als barris es posen pedaços però no
es fan reflexions globals.

- I ara, quines són les prioritats?
- Seguirem fent una oposició constructiva, amb més fermesa, perquè
queden moltes coses per fer. Volíem
més seguretat, neteja i civisme, i no
estem millor. I hem de ser una ciutat
més democràtica. La participació en
els consells de districte és molt restrictiva, no recull el pensament de tothom. La democràcia participativa no
ha avançat prou, els mecanismes no
són atractius, falta informació clara i
els webs municipals són massa administratius. Necessitem una informació més plural, amb una ràdio, el Diari
i la Televisió que parlin de tots. Ara es
posa la primera pedra amb una nova
direcció de mitjans de comunicació
en qui confiem perquè això canviï.

- A banda del conflicte polític,
en què han posat l’accent?
- En les accions més municipalistes. Allò que els hospitalencs veuen
quan es lleven. Si un carrer està brut,

- Quina és la seva ciutat ideal?
- Una ciutat en constant evolució,
que sàpiga adaptar-se als moments
que ens toca viure i a les necessitats
de les persones. y

Monrós davant ‘L’Acollidora’, on cada dilluns es fan concentracions per la llibertat dels empresonats pel procés

“L’actuació del Govern
del PSC davant l’1-O
ha estat una decepció
personal”
n

“L’H pot créixer amb
un desenvolupament
de primera categoria
com el PDU Granvia”
n

i que a contracor perquè ens hem
presentat per fer política municipal.
No era una rebequeria, estàvem disgustats pels fets contra la democràcia i la llibertat d’expressió, com no
estar al costat dels presos polítics.
- El desembre s’hi van quedar i
van votar contra el pressupost.
- Aquests motius són eterns però no
podem desatendre la política municipal. I quan l’Estat convoca eleccions,
tot i que no les volíem, vam creure
que era l’oportunitat per reprendre
una certa normalitat. La normalitat
no arribarà fins que hi hagi un nou
govern i l’article 155 desaparegui.
I sobre el pressupost, un projecte
de 250 milions d’euros ens arriba

