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Entrevista
Ana González Montes. És la portaveu del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-

Pirates, espai de confluència que suma
tres regidors a l’Ajuntament. Amb
formació relacionada amb l’economia

solidària i la diversitat cultural, estudia ara
el Grau d’història a la UNED. Ha treballat
com a administrativa i milita a EUiA

“Som una alternativa real
de govern a L’Hospitalet”
enric gil

viar alguns discursos. Estem posant
a sobre de la taula temes que no volen tocar, com per exemple el dels
mitjans de comunicació. I jo crec
que això és positiu per a L’H. L’error
de l’equip de Govern en aquest moment és no escoltar aquesta oposició que està molt activa. No acaben
d’entendre que han perdut la majoria. I nosaltres intentem portar el nostre projecte endavant i crec que som
una alternativa de govern real a L’H.

- Quines són les prioritats d’actuació del grup per a aquest
mandat?
- Un eix fonamental és l’emergència
social. És molt greu el que passa a
L’H en habitatge, amb els desnonaments i amb la quantitat de famílies
a l’atur. S’ha de contenir aquesta
situació, és primordial. Les persones
sense un lloc estable on estar-se
és molt difícil que puguin tenir una
vida normalitzada. Moltes estan abocades a donar un cop de peu a la
porta i a viure d’ocupes perquè no
troben alternativa de les administracions ni dels bancs. L’Administració
és responsable de generar les polítiques adients per solucionar-ho, si
s’ha d’expropiar o contactar amb els
bancs per aconseguir lloguer social,
s’ha de fer. La normativa preveu penalitzar els bancs pels pisos buits.

- Quina anàlisi feu de la ciutat?
- L’Hospitalet va a diverses velocitats. La part nord ha quedat separada de la resta, les vies són muralles, i
és la zona on ha anat la major part de
la nova immigració i on les situacions
de convivència són dificultoses en el
poc espai públic que hi ha. Després
tenim la Granvia, que ningú fa seva
perquè la gent va al centre comercial i després marxa: hi ha un gran
contrast amb la sobreocupació al
nord, on no hi ha totes les oportunitats que té la nova Granvia. Aquest
disseny a diferents velocitats és el
que no volem. Tots els barris han
de tenir serveis i la seva vida social.
S’ha d’esponjar la ciutat, i tenim una
oportunitat: si aconseguíssim soterrar les vies del tren podríem obrir
espais lliures, vies verdes al llarg de
tota la ciutat, i connectar els barris.

- Esteu d’acord amb la pressió
que es fa als bancs des del Govern municipal?
- Una cosa és el titular i una altra els
fets. Nosaltres volem fets, no titulars.
Quan hi hagi fets, donarem la nostra opinió. Volem saber com s’estan
produint les converses, i com es
traslladen a la pràctica aquests pactes amb els bancs. Perquè és veritat
que hi ha màfies que estan operant a
la ciutat, i això s’atura quan tu tens un
parc social d’habitatge públic.

- Què pensen dels projectes de
reforma de la Granvia i del Districte Cultural?
- Nosaltres contemplem el soterrament de la Granvia, com a forma
de connectar espais. Però hi ha una
part del disseny que no compartim,
els edificis estratosfèrics, ni que Cal
Trabal, l’últim espai agrícola, quedi
arraconat: volem que es desenvolupi
dins del Parc Agrari i que sigui una
porta al riu Llobregat, que les masies
es puguin recuperar i fer projectes
socials, tenim l’oportunitat de treballar la indústria ecològica, l’agricultura i tot allò relacionat amb la indústria
biomèdica, al voltant de l’Hospital de
Bellvitge. Quant al Districte Cultural, si tu vols un projecte cultural de
ciutat has de tenir molt clar què vols,
com ho vols fer, amb qui... i tenir
un pressupost, i per a això s’ha de
comptar amb la gent que ja està fent
cultura a la ciutat. Si es fes bé seria una oportunitat, però fer-ho com
s’està fent és començar la casa per
la teulada. y

- Màfies?
- Sí, grups que identifiquen l’habitatge que està buit, donen un cop a la
porta, canvien el pany i després fan
un contracte de lloguer fals a persones que ni tan sols saben que s’hi
estan il·legalment. Això és intolerable, i també ho hem de solucionar.
- Altres prioritats d’actuació?
- La transparència en l’Administració,
que tothom tingui clar què s’està fent
i com, les licitacions, que es tingui

Les vies des del pont de la Torrassa, fons escollit per Ana González per la importància del seu soterrament

tot a l’abast. És qüestió de recuperar
la confiança en els representants. La
nostra idea és de servei a la ciutadania, però no amb sous estratosfèrics,
ha d’haver-hi una part de voluntarietat en el servei i aquesta part no s’ha
de pagar. Per això impulsem un codi
ètic. I volem una ciutat construïda
des d’abaix, on la ciutadania participi. Per això hem posat en marxa les
nostres consultes ciutadanes.
- Heu estat molt crítics amb els
dos regidors no adscrits i el seu
pacte amb el PSC, per què?

“Si aconseguíssim
soterrar les vies
podríem obrir espais
i connectar barris”
n

“Hi ha màfies a L’H
que fan contractes
de lloguer falsos, és
intolerable”
n

- S’ha trencat la manera ètica d’actuar, l’equip de Govern fa un pacte
amb aquests no adscrits, que han
estat expulsats del seu partit, i trenquen el pacte antitransfuguisme que
va impulsar el mateix PSOE el 2006.
Això és una compra de vots descarada per part del PSC que aprofundeix en la desconfiança de veïns i
veïnes en els seus representants.
- Fins a on pot arribar l’oposició
en aquesta legislatura?
- L’oposició està molt activa i estem
obligant el Govern de la ciutat a can-

