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JOAN SAURA
CONSELLER DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

Joan Saura es va iniciar en política quan era un jove del barri de la Florida. Amb l’arribada dels
ajuntaments democràtics va ser regidor fins al 1991. Avui és conseller de la Generalitat, màxim
dirigent d’Iniciativa per Catalunya-Verds i un dels artífexs del govern tripartit de Catalunya

Volem reformar l’Estatut
per tenir més instruments
per viure millor.
Demanem més poder
econòmic i financer per
resoldre els problemes
de la gent

GABRIEL CAZADO

--- Joan Saura és avui un dels
màxims dirigents catalans.
Què en queda, d’aquell noi de
la Florida?
--- De les coses internes, les mateixes. Aquell noi que volia la justícia social, la igualtat, que creia
que calia treballar pels altres... no
ha canviat. Les coses externes
potser sí, però els valors en què
creia, avui em donen satisfacció.
--- ¿Què en pensa quan torna
a L’H i veu la ciutat d’avui?
--- De vegades una mica d’enyor,
però també sento satisfacció en
recordar una ciutat que no tenia
arbres, ni escoles, ni carrers asfaltats, ni zones verdes. L’Hospitalet
d’avui, encara amb insuficiències,
és impressionant. I això ha estat
producte del treball de la gent. El
que es va fer en la dictadura des
de les associacions de veïns va
significar que l’esquerra hagi guanyat sempre a la ciutat.
--- ICV torna a ser al govern
municipal de L’H.
--- A L’Hospitalet hi ha un espai
polític que representa avui Iniciativa, un espai fort que ha fet
grans contribucions al desenvolupament de la ciutat i que les està
fent. Tinc la satisfacció que la ciutat continuarà sent governada durant molts anys per la majoria
d’esquerres on nosaltres tenim
un paper important.
--- La seva conselleria ha de
dur a terme el nou Estatut. Què
significarà per als catalans?
--- Moltes coses. Per exemple: que
els inspectors de treball que ara
són del ministeri depenguin de Catalunya i es pugui millorar la lluita
contra els accidents laborals. Que
Rodalies de Renfe depengui de
Catalunya per decidir-ne els horaris
i les freqüències. Que competències com la protecció del litoral depenguin d’aquí. O un dels reptes
més importants, la immigració, on
no tenim cap competència, que en
puguem tenir. La gran raó per la
qual volem reformar l’Estatut és
per tenir més instruments per viure millor.
--- Creu que Rodríguez Zapatero li donarà suport?
--- Ell ha dit que sí. I sobretot perquè els ho posarem molt difícil,
dir que no. Serà un Estatut amb
demandes raonables, justes, solidàries. L’any 79, quan es va fer
l’actual, no hi havia immigració.
Ara ningú pot discutir que hem
de tenir competències en immigració. Podem discutir quines,
però negar-les, no. Sóc optimista,
perquè demanem més poder
econòmic i financer per resoldre
els problemes de la gent.
--- Com pensa fomentar la
participació a la Generalitat?
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“L’H d’avui és impressionant
gràcies al treball de la gent”

--- Primer en els grans projectes
del país. Amb l’Estatut ens estem
reunint amb entitats de tota mena perquè ens diguin què hauria
de preveure. També volem que
les persones individuals ho facin.
Tenim previstes reunions al territori, una exposició itinerant, teatre al carrer i un portal a Internet.
Volem que tothom se’l senti seu.
Després estem contribuint que
els ajuntaments que no tinguin
experiències participatives també
les facin. I la tercera és que sigui
tot el govern qui faci participació.
--- L’abstenció a les europees
fa reflexionar...

--- A part del cansament de l’electorat de Catalunya després de
quatre eleccions seguides, crec
que les europees es veuen molt
lluny dels problemes de les persones. I crec que hi ha un fet que
fa que a Catalunya hi hagi hagut
menys participació. Sempre hem
dit que volem participar en la
construcció d’Europa, i la Constitució europea no preveu res d’això. Hi ha hagut un cert desencís i
cal que els governs escoltin l’abstenció i facin una Constitució que
tingui més a veure amb l’ocupació, els problemes ecològics i el
reconeixement de les regions. Si
no, la Unió Europea serà una cosa abstracta.
--- Els resultats a Catalunya,
han refermat el tripartit?
--- Gairebé a tots els països la
gent ha castigat els governs, i en
el cas català, els tres partits que
governem hem tingut uns bons
resultats i el principal partit de
l’oposició, una davallada important. Ara tenim tres anys per endavant per treballar tranquil·lament, sense aturar-nos, per canviar Catalunya. # C. S.

