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Entrevista
Lluís Esteve és el coordinador i portaveu
d’ICV a l’Ajuntament de L’H. També és
tinent d’alcalde de Serveis a les Persones

i president del Centre de Normalització
Lingüística de L’H. És llicenciat en
magisteri i màster en cooperació al

desenvolupament. Es mostra satisfet
de l’aportació de la seva formació a
l’executiu local a favor de les persones

“Seguirem incorporant al
Govern els nostres valors”

- Els serveis socials han estat fonamentals; s’ha doblat el pressupost
per atendre les necessitats de les
famílies més vulnerables, l’educació
ha estat també cabdal i salvar Cal
Trabal, perquè no hi hagi cap edificació a l’interior de la zona agrícola i es
preservi l’agricultura. Un altre tema
a l’inici de mandat va ser preservar
els mitjans de comunicació de L’H i
salvar els llocs de treball dels treballadors de la ràdio municipal.
- Vostè no encapçalarà la llista
d’ICV tot i haver-se presentat.
- Van ser unes primàries molt equilibrades on la meitat i una mica més
dels militants van optar per una
renovació, però estic content que
després de 12 anys confiessin en mi
pràcticament el 50% dels militants.
Crec que Júlia Carballeira ho farà
molt bé i intentaré acompanyar-la
per aconseguir que el fil històric del
treball ben fet d’ICV es mantingui.
- Aniran junts amb EUiA?
- La coalició electoral amb EUiA no
s’ha trencat i ells també tenen nova
candidata. Segur que la coalició
tornarà i ara estem intentant fer un
procés més ampli de confluència
d’esquerres en el qual altres sectors
s’hi puguin sumar.

marga solé

- S’ha estrenat com a portaveu
d’ICV. Per què s’ha trencat el
grup municipal d’ICV-EUiA?
- És la conseqüència lògica d’una
decisió unilateral d’EUiA de sortir del
Govern contràriament al que pensava la seva direcció nacional i també
nosaltres. Crec que no és lògic que
una persona desitgi ser el portaveu
d’un grup municipal sense voler estar al Govern i representar el grup
municipal que sí que hi està.
- PSC-ICV governaran fins a la
fi del mandat?
- Una altra de les qüestions absurdes
de la decisió de sortir del Govern era
que sols queden cinc mesos per a
les eleccions municipals. Per tant,
la feina d’incorporació dels nostres
valors i de les nostres propostes al
Govern municipal ja l’hem feta i per
tant seguirem en aquesta línia.
- Faci una valoració d’aquesta

legislatura que s’acaba.
- És molt positiva, hem aconseguit
blindar la nostra ciutadania de les
retallades d’altres administracions,
especialment en educació i serveis
socials; hem fet que el pressupost
d’educació hagi passat de 7 a 11
milions en pocs anys i que el complement de l’Ajuntament per a les
beques menjador hagi passat de
200.000 a 1.800.000 euros. Per
tant, hem aconseguit evitar el patiment d’una part dels ciutadans.
- Està satisfet de la feina feta a
l’Àrea de Serveis a les Persones?
- El balanç és altament positiu i ens
omple de satisfacció haver aconseguit que el 90% dels alumnes de
sisè aprovin, en lloc del 73% que
ho feien fa 6 o 7 anys. Hem posat al
servei de la cohesió i la inclusió social tota la resta de serveis municipals,
com l’Escola de Música-Centre de
les Arts, les bressol, Serveis Socials
i d’altres, amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més cohesionada i

“Hem aconseguit
blindar els
ciutadans de les
retallades d’altres
administracions”
n

“Per a mi serà una
satisfacció posar
la primera pedra
de l’Escola de
Segona Oportunitat ”
n

amb més èxit educatiu.
- Què li quedarà per fer quan
s’acabi la legislatura?
- Malauradament no podrem inaugurar l’Escola de Segona Oportunitat
en aquest mandat perquè les obres
comencen ara. Però, per a mi haurà
estat una satisfacció posar la primera pedra d’una escola com aquesta
que servirà per donar una oportunitat
a joves que han fracassat a l’ESO i
que amb una altra metodologia educativa podran retornar a l’FP.
- S’han creat el Consell de Ciutat i els consells de districte.
L’objectiu és la participació?
- Sí, els consells són una fita que
ens havíem plantejat com a ICV feia
dècades. A la ciutat finalment s’ha
aconseguit que hi hagi instruments
de participació descentralitzats. Ara
caldrà aprofundir-ne en la qualitat.
- Quins han estat per ICV els temes prioritaris per a la ciutat?

- Com pensa que pot quedar el
nou Ajuntament?
- Serà un consistori més difícil de
gestionar i més fragmentat, amb noves forces polítiques, i desitjo que
algunes com PXC deixin de tenir
representació. Però potser no n’hi
haurà prou amb dos grups per formar Govern i això pot fer més complicades les aliances. Espero que
el nou Govern mantingui el mateix
rumb social, educatiu i de defensa
dels serveis públics que té l’actual.
- Com veu les eleccions autonòmiques previstes per al 27 de
setembre?
- La ciutadania no es mereix tot el
que està succeint. El que havia d’haver fet el Govern de la Generalitat
era atendre les urgències del nostre
país, la crisi, els serveis públics... i el
govern de Rajoy havia d’haver permès que Catalunya tingués el dret
de decidir. Jo crec que uns i altres
s’autoalimenten i qui està al mig és
la ciutadania, que és qui pateix les
retallades, de Mas i de Rajoy. y

