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Entrevista
Jordi Monrós, portaveu del grup PDeCAT
(oficialment CiU) a l’Ajuntament. Culmina
el primer mandat com a portaveu

amb la tranquil·litat d’estar actuant
amb honestedat i amb compromís
municipalista. El fet de ser l’únic regidor

del seu grup l’ha obligat a fer bandera del
consens per tirar endavant propostes. Ara,
anhela construir la república des de L’H

“He fet una oposició constructiva,
incidint en necessitats dels barris”
una consulta vinculant sobre el PDU
Granvia-Llobregat, sense por, coneixent els detalls del projecte i les
repercussions. Sobre aquest tema,
des del PDeCat, sense haver votat
res mai –vagi per endavant– sempre
hem volgut fer una política constructiva. Diem que el PDU pot ser una
oportunitat per transformar una part
de la ciutat que està deixada. Però
siguem honestos i expliquem-ho bé:
sense reaprofitament urbanístic i,
per tant, sense construir res del que
s’ha parlat, l’operació és inviable.
Aquells terrenys són privats i només
expropiar-los suposaria entre 800 i
1.000 milions d’euros.

ROSA SALGUERO

- Acaba el mandat. Faci balanç.
- Passar de quatre a un regidor
va ser un xoc, però un cop somatitzat vam dir “sortim a per totes” i
gràcies al meu equip he pogut fer
una oposició constructiva i, alhora,
contundent. Hem incidit molt en les
necessitats de la gent i dels barris,
escoltant, analitzant sobre el terreny
i plantejant millores, i hem sabut
negociar i ‘transaccionar’ amb els
grups per trobar suports. Per exemple, en propostes com la reforma
del carrer del Príncep de Bergara,
l’illa de vianants de Santa Eulàlia o
els bancs per al carrer del Progrés.
- Li ha estat fàcil l’entesa amb
la resta de grups?
- En l’àmbit personal ens ha costat...
Representem una formació independentista i hem tingut amics pròxims a la presó. A priori, haver d’entendre’t amb algunes forces ens
genera algun mal de ventre, però
ens hem presentat per fer acció municipal. Aixecar-nos i abandonar el
Ple en senyal de protesta m’ha provocat mal de consciència, la veritat,
però ha estat necessari perquè des
de L’H també construïm república.
- Quina opinió li mereix la gestió feta per l’equip de govern?
- Ha gestionat, simplement. No
direm que no fan res, però actuen
sense un projecte clar de ciutat.
Ens han venut macroprojectes que
a final de legislatura encara no hem
vist materialitzats. Per exemple, el
Districte Cultural. A més no han
entès que els altres grups també
hi som per sumar. Va passar amb
la moció conjunta de l’oposició per
reformular els Mitjans de Comunicació. El PSC s’ho va prendre com
un atac de l’oposició i va ser un
error. No han sabut establir aliances constructives, i en canvi s’han
recolzat en regidors no adscrits que

Monrós és regidor de L’H des del 2011 i aquest ha estat el seu primer mandat com a portaveu de grup

“L’ideal per reforçar
l’independentisme
seria anar tots junts,
però soc realista”
n
es limiten a votar el que li posen
per davant. Sovint el PSC ha menyspreat l’oposició, mantenint-se
en la lògica de les majories absolutes i rebutjant mocions sense
valorar-les. També s’ha donat l’altra
cara de la moneda: ens han aprovat
mocions per després acabar fent
la seva idea, com va passar amb
la reforma del carrer de Leonardo
da Vinci.

- Què opina de l’evolució de la
ciutat?
- Innegablement tenim una ciutat de
dues velocitats. El PSC no treballa
prou per la regeneració dels barris, on viu la gent. Els barris estan
envellits i s’hi actua fent pedaços,
sense visió de conjunt, realitzant
actuacions de microurbanisme
sota processos participatius de
petita escala i poc transparents. Es
talen arbres seguint un pla director
que no hem votat ni coneixem. La
gestió de la neteja ha empitjorat. Hi
destinem 25 milions d’euros i es fa
molta neteja extraordinària, però la
ciutat bruteja. Hi ha molt d’invicisme, es reforma l’ordenança però no
es fa complir i les papereres s’estan

“El PSC no treballa
prou per regenerar
els barris, actua a
pedaços”
n
convertint en cistelles de bàsquet.
Alguna cosa falla, però el PSC
continua negant-ho.
- Quines altres assignatures pendents veu a L’H?
- Millorar i fomentar la participació
ciutadana en la presa de decisions.
És un tema que no funciona. En els
consells de districte, per exemple,
es fa obvi. Tant de bo es plantegés

- Quines perspectives teniu de
cara a les municipals del 26M?
- Estic ratificat com a candidat a
l’Alcaldia pel PDeCat, però m’he
presentat al procés de primàries impulsat per l’ANC per escollir alcaldable i llista. Soc dels que penso que a
L’H ens cal una candidatura d’unitat
d’acció que aglutini persones compromeses amb la república i amb la
regeneració democràtica, amb un
canvi de valors i de manera de fer
política. Això vol dir fer república.
Durant el febrer culminen aquestes
primàries i hi ha altres candidats a
l’Alcaldia.
- Hi ha disputa pel lideratge de
l’espai independentista a L’H?
- La república es fa poble a poble
i ciutat a ciutat, i l’ideari del PDeCat és construir-la amb tots, gent
d’esquerres, de centre, de centreesquerra... Altres, però, pensen
que primer s’ha de ser d’esquerres
i després fer país. És una constatació que l’espai independentista s’ha
anat consolidant des dels darrers
15 anys i també que ERC ha anat
guanyant vots. L’ideal per reforçar l’independentisme a L’H seria
anar-hi tots junts, però sóc realista.
Segons les declaracions d’ERC i
de CUP, aquesta idea no la volen. y

