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--- Quins objectius s’ha plantejat
per aquest 2007?
--- Clarament electorals i explicatius
del que ERC ha fet en tot el mandat.
És hora que els ciutadans sàpiguen
que el reglament d’usos lingüístics
de la llengua catalana, aprovat pel
Ple municipal, porta la marca d’ERC
o que hi ha un Pla per a la protecció
del patrimoni històric amb dotació
pressupostària de la Generalitat que
també, o el Pla director de participació ciutadana que per nosaltres és
insuficient, però que s’ha aconseguit
perquè ERC va apostar perquè això
fos un tema de ciutat. Explicarem que
fem oposició escoltant la gent i fent
nostres les seves propostes.
--- I com ho faran?
--- Doncs estant al carrer, parlant amb
la gent, anant a veure les entitats, editant la nostra propaganda i el butlletí
local, que serà el nostre òrgan d’expressió d’aquí a les eleccions. També
farem trobades de proximitat amb
gent variada per copsar la realitat i fer
el programa electoral amb un procés
participatiu amb la ciutadania.
--- Serà l’alcaldable d’ERC. Com
veu que poden ser les eleccions
municipals?
--- Nosaltres som un partit que ha
passat moments durs en aquesta
ciutat i ara estem molt bé, tenim més
gent que mai i, la veritat, encapçalo la
llista amb molt d’honor i espero les
eleccions municipals amb esperança
perquè hi ha com un xup xup a la ciutat que ens diu que la gent està farta
de la majoria absoluta socialista. Vull
recordar que el dia de les eleccions
farà 27 anys que ens governen els
mateixos i evidentment una ciutat de
gent treballadora com la nostra, de
gent modesta, només entén que es
pugui fer política des de l’esquerra i
aquí ERC hi té molt a jugar.
--- Seria factible a L’H un pacte
d’Entesa de progrés com hi ha a
la Generalitat?
--- Sí, seria factible (riu) però nosaltres fem un compromís electoral –i
és el primer que llenço–, que ERC
no entrarà al Govern de l’Ajuntament
fins que el PSC no perdi la majoria
absoluta perquè ara no és un govern
d’esquerres, és un govern progressis-

ta amb un co mplement i amb una
majoria absoluta prepotent.
--- Quins projectes pensa que
són prioritaris per a L’H?
--- Tractar el fenomen de la nova
ciutadania pel que fa a la llengua,
serveis socials, cultura i per ensenyarlos la nostra manera de fer, i aquí les
escoles i els ciutadans hi tenen un
paper a jugar. Un altre projecte és
l’habitatge perquè l’equip de govern
no ha fet més de 30 pisos en quatre
anys i té un Pla d’habitatge que és
paper mullat. Aquest equip de govern
construeix molt, s’ha venut tot el terreny públic i només construeix per als
privats, i això ho hem de començar
a dir. També ens preocupa el dret a
l’emancipació dels joves perquè no
pot ser que als 30 anys visquin a casa
dels pares i els que poden marxar ho
hagin de fer a 30 o 40 quilòmetres de
L’H. I per últim ens cal que la policia
que hi ha treballi millor. L’Hospitalet
té un problema greu d’incivisme i
és l’hora de començar a actuar. Les
patrulles conjuntes Guàrdia UrbanaMossos d’Esquadra han d’acabar
amb problemes greus com el de les
discoteques de Femades o els de
convivència a Collblanc-la Torrassa, o a
la plaça Espanyola, per exemple. Són
problemes de seguretat i es necessita
més coordinació entre els dos cossos
i, sobretot, una direcció política de la
Guàrdia Urbana, que, per cert, en tres
anys ha canviat tres vegades.
--- Pel que fa a la nova ciutadania, s’oblida dels mediadors.
--- Per ERC, podríem dir-ne mediadors mediàtics. És un tema que està
bé, no ho criticarem, segur que fan
molt bona feina, però dotze són insuficients i aquest és un concepte antic
de tractar el fenomen migratori. S’ha
de potenciar la participació ciutadana,
crear els consells de districte i de barri
per conèixer la problemàtica de ben a
prop, però com que el Govern viu en
un despatx instal·lat en una majoria
absoluta no se n’adona, ha oblidat
els barris i es dedica a vendre la plaça
d’Europa, la Ciutat de la Justícia i els
macroprojectes faraònics que, encara
que alguns porten coses bones a
la ciutat, al ciutadà de L’Hospitalet li
aporten poc.
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“ERC no entrarà al Govern fins que
el PSC no perdi la majoria absoluta”

Per a Eduard Suàrez, els projectes prioritaris per a
L’Hospitalet són tractar el fenomen de la nova
ciutadania, l’habitatge per als joves i l’incivisme

No tenim per costum criticar
per criticar. El govern ha
fet una bona política de
redreçament urbanístic de
molts barris. El de Collblancla Torrassa n’és un exemple,
però cal fer un pas endavant

--- Després de problemes, podem parlar de virtuts?
--- L’equip de govern ha fet coses
molt bones en 27 anys. No tenim per
costum criticar per criticar. Ha fet una
bona política de redreçament urbanístic de molts barris. El de Collblanc-la
Torrassa n’és un exemple. Queda clar
que la ciutat ha millorat molt però cal
fer un pas endavant, perquè fa molts
anys que es fan les coses de la mateixa manera. I parlant de virtuts, una
de les de L’H és la seva gent. Dubto
que hi hagi cap ciutat a Catalunya que
hagi acollit tanta immigració, ara i als
anys 60, i que no hagi passat res. L’H

és una ciutat acollidora que jo en dic
absorbent de cultures, multicultural, i
això la fa impressionantment potent,
sobretot en aquests moments que té
uns motors econòmics i comercials
que fan que sigui l’enveja de moltes
ciutats de l’entorn.
--- És l’únic regidor d’ERC, això
és molt dur?
--- Miri, és molt dur ser regidor
d’ERC en una ciutat com aquesta
però nosaltres venim de molt lluny...
vam estar fent la travessia pel desert
durant 25 anys abans de tenir representació al Consistori. Ara ja estem a
l’oasi, tenim un espai per actuar i un
sol regidor ha tingut temps de parlar
amb molta gent, de solucionar coses
i sobretot ha aconseguit normalitzar
ERC de L’H.
--- Creu que després del 27 de
maig això pot canviar?
--- Després del 27 de maig creiem
que a aquest Consistori alguna cosa
el sacsejarà de dalt a baix. Crec que
hi ha molta gent que creu que alguna
cosa s’està movent i si vostè m’està
preguntant què és el que desitjo per
al 28 de maig del 2007, és acabar
amb aquesta sensació de solitud, per
tant, ser-ne més d’un i acabar amb la
majoria absoluta socialista. Això seria
una gran notícia per a la ciutat.
---Creu que és factible que ERC
tingui algun dia l’alcaldia?
--- I tant! La vam tenir als anys 30 i
la podem tenir ara. ERC està creixent
electoralment de forma constant a
l’àrea metropolitana, ja tenim l’alcaldia de Molins de Rei i entenem
que podem tenir la de L’H algun dia
però hem de ser realistes i dir-li a la
gent que no volem foragitar ningú,
que volem incloure a tothom, que
la catalanitat se la fa un mateix independentment dels orígens i això, lligat
amb les ciutats republicanes que ERC
defensa, més socials, amb un urbanisme més accessible per a la gent,
és un còctel que nosaltres oferim i
quan el provin els agradarà molt i
segurament aquell dia ens donaran
l’alcaldia. No tenim pressa, no estem
aquí pel poder sinó per fer les coses
ben fetes i, si ens costa deu anys,
doncs deu, i si en son vint, doncs vint.
# marga solé

