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“Aportem aire fresc
a un govern de
majories absolutes”



Hem enfilat la segona meitat del mandat. L’equip de govern està fent els deures?
Sí. Estem desenvolupant un pla
d’actuació municipal (PAM) molt
ambiciós, fruit del pacte de govern
amb el PSC i que recull els aspectes fonamentals del nostre programa. Ara estem en el moment clau,
el de la dotació pressupostària, per
tirar endavant allò que està previst.
En quins aspectes d’aquest
PAM heu estat decisius?
Destacaria tres: incorporar l’Agenda 21 dins la política municipal: el pla d’escoles bressol i el pla
d’habitatge. El fet que un 34% dels
pisos previstos siguin de protecció
oficial és resultat d’una dura negociació amb el PSC. Tot i que nosaltres proposàvem un 50%, la xifra
final, tenint en compte el passat, és
tot un avanç. Òbviament per nosaltres mateixos no solucionarem el
problema perquè L’H té el sòl que
té, però fent habitatge públic podrem incidir en el mercat privat.
Les assignatures pendents
d’aquest mandat?
Ara ens toca donar un nou impuls per concretar allò que ens falta i que està recollit en el PAM, i paral·lelament atendre noves necessitats que se’ns van presentant. Per









exemple: el pla d’integració per a la
nova ciutadania. És una nova prioritat que ultrapassa el que teníem
previst en el PAM, però l’hem hagut
d’incorporar per donar resposta a la
nova realitat social de la ciutat.
Influirà aquesta realitat social en la transformació de L’H?
Intuïm que existeix el risc que
L’H evolucioni a dues velocitats,
una la de la zona sud, beneficiada
per la transformació de l’entorn de
la Granvia, i l’altra, la velocitat de la
la zona nord, que arrossega un dèficit històric en inversions i a més
ara ha d’afrontar la immigració. Per
tant, per evitar un sud ric i un nord
pobre, hem d’incorporar la nova
ciutadania a la dinàmica del municipi perquè siguin ciutadans de ple
dret i a la vegada hem de regenerar socialment i urbanísticament
aquests barris. El pla integral de
Collblanc-la Torrassa és exemple
d’aquestes polítiques. Ara, però,
Pubilla Casas i la Florida han de ser
prioritats de l’acció de govern, molt
més que la Granvia, els hotels, el
soterrament de vies... Amb inversions en urbanisme i en polítiques
socials, hem de donar la volta a la
situació d’aquests barris on ens estem trobant amb indicadors alarmants de fractura social.
Després de dos mandats de
pacte de govern, què aporta la
coalició ICV-EUiA al PSC?
Som una nova generació política i cultural i crec que aportem aire
fresc a un govern de majories absolutes. Modestament, estem en millors condicions per connectar amb
noves realitats que estan apareixent,
relacionades en bona part amb la







cultura del medi ambient i la sostenibilitat. Aquest és el plus que li donem als socialistes i penso que així
ho entenen ells.
Queda espai per a la discrepància, però?
És clar. Un exemple. Nosaltres
volem impulsar un pla de participació ciutadana perquè hi ha un desgast del model tradicional. I en
aquest tema encara no ens n’hem
sortit en la negociació amb el PSC.
Com seria el nou model de
participació que defenseu?
S’ha de promoure una relació
més directa entre l’Ajuntament i la
ciutadania. Un model que incorpori
nous sectors de població que no
estan associats a entitats ni partits.
A tots ells, l’Ajuntament els ha de
facilitar canals de comunicació. La
proliferació de plataformes ciutadanes en els darrers temps té a veure
amb això i amb la crisi del model
de representació. La visió que nosaltres estem inculcant en el govern
és que cal llegir en positiu que la
gent es mogui i no posar-se a la defensiva sinó al revés. Hem de donar sortides a aquestes reivindicacions i poder pactar el futur de la
ciutat no només amb les entitats
habituals sinó amb el veí del quart
primera que també vol dir la seva.
Per cert, que tal el nuviatge
amb ICV?
La coalició ha estat un encert
total, no només hem sumat sinó
que hem multiplicat. Personalment
estic convençut que no hi ha marxa
enrere.
Vol dir una nova fusió?
La nostra intenció és aquesta.
Què pensa del paper que













GABRIEL CAZADO

El 2004 s’estrenava com a
regidor i com a responsable
de l’Àrea de Medi Ambient i
Sostenibilitat. Té 33 anys,
viu al barri del Centre i és
coordinador local d’EUiA

estan fent els seus contrincants
a l’Ajuntament?
En general, veig molt de partidisme i cap alternativa de govern.
Voldria una oposició amb qui confrontar propostes i dialogar, i ara tenim una oposició oportunista que
s’apunta al carro de qualsevol cosa
però sense tenir proposta.
En aquest mandat, com s’ha
avançat en medi ambient?
Destaco quatre actuacions: el
foment de les energies renovables
i l’ordenança solar; les polítiques de
mobilitat; del foment del transport
públic; de fer carrers per a l’ús del
vianants....; la participació ciutadana
per a l’elaboració de l’Agenda 21 local, i les accions sobre l’estalvi d’aigua que han aconseguit una sensibilització altíssima.
Per tant, estan calant les bones pràctiques mediambientals?
Sí. Cada cop tenim més ciutadans que participen en l’Agenda 21
i que s’acosten a l’Ajuntament per
queixar-se o per fer suggeriments.









Percebem molta més sensibilització
que anys enrere i val a dir que els
joves i les mestresses de casa d’edat avançada són dels col·lectius
més conscienciats.
La seva bona pràctica mediambiental per excel·lència?
El reciclatge, un esforç diari tenint en compte les condicions de
les nostres cuines. En sóc militant.
El projecte d’Estatut suposaria un avanç per al medi ambient?
Sí, ja que inclou un aspecte fonamental. El medi ambient està reconegut en el capítol de drets i
deures de la ciutadania. És a dir: tenir un medi ambient de qualitat és
un dret dels catalans i a la vegada
tant ells com les administracions tenen el deure de mantenir-lo per a
les generacions futures. Això, l’any
78, era impensable.
Com li prova ser regidor?
Està sent un goig. Pensar que
estic contribuint des de primera línia a millorar la meva ciutat és una
satisfacció. No té preu. # R. SALGUERO









