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Entrevista
Alfonso Salmerón, portaveu d’ICV-EUiA a l’Ajuntament. Té 40 anys, és coordinador d’EUiA a L’H,
regidor des del 2004 i, en aquest mandat, responsable del Districte I. Per quart mandat consecutiu,
el seu grup dóna suport al PSC dins el govern local

Alfonso Salmerón, a la rambla de Just Oliveras, just davant de la Regidoria del Districte I

“Volem que els mitjans siguin
serveis de primera necessitat”
rosa salguero

- Han canviat les relacions dins
el govern, amb un PSC sense
majoria absoluta?
- És un paradigma nou, sens dubte. Des del 1983 que el PSC governava amb majoria absoluta. Per
tant, significa noves dinàmiques i en
temps molt difícils. Però ICV-EUiA
hem assumit el govern com un repte
per donar resposta des de l’esquerra a la crisi econòmica.
- Quina serà l’empremta d’ICVEUiA en el Pla d’actuació municipal del mandat?
- Partim d’una indefinició econòmica important perquè no sabem les
aportacions que arribaran de l’Estat
ni de la Generalitat. Però, no serà el
PAM del totxo. Defensem un PAM
de polítiques per preservar i blindar
els serveis públics i per garantir el
nivell de convivència que hem aconseguit. I marquem una línia vermella

per resistir a les retallades. Per tant,
volem un mandat de polítiques socials, de resistència, de participació i
de defensa del model de convivència de L’H.
- Els pressupostos 2012 han
suscitat discrepàncies dins del
govern entorn de la continuïtat
dels serveis públics de ràdio i
TV. Expliqui’ns-ho.
- Defensem que en un moment d’hegemonia de la dreta, hem de resistir
i de mantenir uns mitjans de comunicació públics, de qualitat, al servei
de la ciutadania, que siguin entesos
com a serveis de primera necessitat. A aquesta premissa, s’hi suma
la nostra defensa de no traspassar
cap línia vermella i de no contribuir
a la destrucció de llocs de treball
acomiadant treballadors municipals.
El manteniment d’aquestes plantilles ha quedat finalment recollit en
el pacte de govern entre PSC i ICVEUiA, que ens va dur a l’aprovació

dels pressupostos. Assumim reajus
taments en la reformulació dels mitjans perquè tenim menys recursos,
però sempre que es mantingui la
qualitat del servei i sense tocar la
plantilla de les empreses municipals.
- Quina és la vostra alternativa
per reduir despeses, doncs?
- D’una banda, augmentar ingressos
a partir de l’IBI, cosa que no tothom
comparteix, menys per a les famílies
amb pocs ingressos. I d’altra banda,
incrementar l’austeritat i retallades
en les retribucions de la corporació
i dels alts càrrecs municipals. Això,
sumat a un procés d’amortitzar plantilla de l’Ajuntament, ens permetria
estalviar una mica més de mig milió
d’euros per contribuir al sosteniment
dels mitjans de comunicació i de tota
la plantilla de La Farga.
- Què heu après d’aquesta crisi de
govern?
- Per part nostra, vam actuar com

“Volem un mandat
de polítiques socials,
de resistència, de
participació i de
defensa del model
de convivència”
n

“PP i CiU atempten
contra l’autonomia
municipal, traient-li
competències per la
via de les retallades”
n

pensàvem. Com a govern de coalició, però, hem de reflexionar per no
precipitar-nos a fer propostes a la
societat quan encara no són prou
madures. Això ens hagués estalviat
molts disgustos.
- Hi ha solucions locals per a la
crisi econòmica?
- Poques solucions, però sí molta
lluita i resistir per preservar allò que
tenim, cercant la col·laboració entre
l’Ajuntament i la societat civil. El capitalisme, més que donar respostes,
és el problema. El sistema i el poder
econòmic estan aprofitant la crisi
per canviar les regles del joc entre
el capital i el treballador. La prioritat
hauria de ser generar ocupació i repartir la riquesa i no s’està fent. No
cal anar a Grècia per veure-ho. Aquí
s’aprova una reforma laboral per
decret, que en comptes de generar
ocupació, empitjora les condicions
de treball dels que treballen. I al mig
veiem com PP i CiU estant fent una
reforma de l’Estat atemptant contra
l’autonomia dels ajuntaments a còpia de treure’ls competències per la
via de retallar el finançament. Està
passant amb les escoles bressol,
per exemple: CiU vol canviar el model a favor de les privades, en la línia
de no finançar el servei públic.
- Quina alternativa té el món
local per no ‘viure del totxo’?
- Les alternatives s’han de plantejar
en un context metropolità. A l’àrea
metropolitana no podem esperar
que els recursos vinguin de fora.
Els municipis han d’impulsar petits
projectes sostenibles i donar suport
a emprenedors que generin riquesa
i ocupació, per poca que sigui. Un
exemple, les petites empreses dedicades a la recollida d’olis. Això va
ser una iniciativa que vam impulsar
en el seu dia i avui està ocupant
gent. A l’Amèrica Llatina ens poden
ensenyar molt en l’àmbit de generar
projectes amb valor dins el propi
territori. A Espanya tenim poca experiència en aquest sentit.
- Quin futur s’està estudiant
per a la zona agrícola de Cal
Trabal?
- Volem estudiar totes les alternatives possibles que dóna el terreny
per al seu desenvolupament sostenible. Encara estem en una fase prèvia. En aquest tema el temps ens
ha donat la raó. Si s’hagués aprovat la requalificació proposada en
l‘anterior mandat tindríem ara uns
terrenys per construir-hi morts de
fàstic. Aquest no és el model. y

