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MARIO SANZ
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Mario Sanz és portaveu del
grup socialista des de juliol
de l’any 2003. També és
tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Educació i Cultura i
regidor del Districte I

 Estem

a meitat de mandat
municipal, sou on esperàveu, pel
que fa al compliment del programa electoral?
Sens dubte. Tenim un grau de
compliment del programa electoral
molt elevat, entre altres raons perquè
ens ha beneficiat el fet de tenir un
govern catalanista i d’esquerres a la
Generalitat que ens ha ajudat, sobretot, en qüestions de política social.
D’altra banda, tenim encetades tot
un seguit d’actuacions en habitatge
públic, en obres de millora dels barris, en equipaments i en polítiques
destinades a les persones en un alt
grau de compliment i que, de ben
segur, cap al final de mandat, la gent
podrà veure i gaudir.
Quines actuacions destacaria?
N’hem fet moltes. Per exemple:
hem començat la segona escola
bressol municipal a Pubilla Casas i
farem en aquest mandat la tercera
a la Torrassa; hem signat un acord
amb el Departament de Política Social de la Generalitat per fer residències per a la gent gran i centres
de dia. Hem de destacar que aquest
mandat els pressupostos de l’Ajuntament són els més socials que mai
hem fet, són pressupostos per a les
persones.








Vostè també és tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, què
ha de dir sobre la seva gestió?
En el temps que portem de
mandat, hem augmentat l’oferta
cultural i hem fet un programa de
teatre per a tota la família que ha
tingut molt d’èxit. En aquest sentit,
volem crear un nou públic, perquè
els infants tinguin l’hàbit d’anar al
teatre. També les biblioteques reben una altíssima valoració per part
de la ciutadania, la prova és que hi
ha més de 44.000 carnets de biblioteques i 250.000 persones visiten
anualment aquests equipaments,
que s’han convertit en el cor dels
barris. D’altra banda, l’Àrea de Cultura continua donant suport a les
associacions i entitats culturals que
funcionen a la ciutat. En definitiva,
augmentem l’oferta cultural i fem
que l’accés a la cultura sigui més fàcil. Pel que fa a l’educació, la nostra
feina és molt intensa i dediquem
molts recursos a millorar les escoles i encara en dedicarem molts
més en els pròxims pressupostos.
Amb vista al que resta de
mandat, encara queda molt a
fer?
Queda feina per fer i la farem,
la farem buscant l’acord amb els
veïns i les associacions. A Can Serra es posaran en servei les escales
mecàniques i els aparcaments. Ja
s’està pràcticament enllestint el Pla
integral de la Florida i Pubilla Casas
i s’està desenvolupant el de Collblanc-la Torrassa. A més, pràcticament a tots els barris es promourà
habitatge públic i es construiran
aparcaments. A Santa Eulàlia també
s’hi construirà més habitatge públic.






El soterrament de les vies del tren
millorarà la connexió entre els barris
de Bellvitge i del Gornal, i l’any vinent
s’inaugurarà el soterrament de la
Granvia, ja quasi una realitat i que
també contribuirà a facilitar la connexió entre els barris. Aquest mandat
també s’inaugurarà el poliesportiu
del Centre i es treballa per a la recuperació del patrimoni arquitectònic
del Casc Antic, com per exemple Ca
n’Arús, i en tot un seguit d’actuacions
que posarem en marxa a Sant Josep
com la millora del parc de la Serp,
l’obertura d’una residència per a gent
gran i d’una llar d’infants. A Sanfeliu
farem un aparcament i més de 500
habitatges, un 50% dels quals seran
públics. Volem fer una ciutat amb
més zones verdes i on hi hagi més
civisme.
Segons el recent baròmetre
d’opinió pública, la immigració
i la inseguretat ciutadana són
les principals preocupacions
del ciutadà. L’equip de govern
té la mateixa percepció?
El resultat del baròmetre permet constatar que les prioritats del
govern i les mesures que aplica es
corresponen amb la percepció de
la ciutadania, per això hem presentat el Pla per a la integració de la
nova ciutadania i hem millorat substancialment l’índex de seguretat
ciutadana gràcies, en bona part, al
desplegament dels Mossos d’Esquadra. Cal dir també que tenim un
dels índexs més baixos de delictes i
d’inseguretat de l’àrea metropolitana. Tot i això, continuem treballant
en aquests dos aspectes com en el
civisme o en el compliment dels
horaris comercials i altres aspectes





GABRIEL CAZADO

“Volem estar amb
la gent i resoldre
els seus problemes”

que també surten al baròmetre.

A la millora del civisme con-

tribuirà la nova ordenança...
La nostra intenció és avançar en la
convivència i en el bon ús de la ciutat, per això, entre altres qüestions,
volem establir un ordre estricte pel
que fa al compliment dels horaris
comercials i, d’altra banda, volem
millorar en l’ús de l’espai públic
perquè places i carrers sempre estiguin en perfecte estat i tothom en
pugui gaudir.
Creu que l’acció de govern
arriba al ciutadà?
La nostra voluntat és que l’acció de govern arribi a tots els ciutadans i per això crec que els regidors
del govern estem molt a prop de la
ciutadania.
Però els partits de l’oposició
els acusen de no escoltar i no dialogar amb la gent.
L’equip de govern parla amb tothom, per això els regidors mantenim reunions permanents amb veïns, associacions i ciutadans individuals. Perquè el nostre objectiu és






estar amb la gent i resoldre els
seus problemes.
Què pensa de l’actuació de
l’oposició?
Coincideixo amb el que indica
el baròmetre d’opinió pública. Segons les dades, els ciutadans suspenen el PP a L’Hospitalet per la
manera de fer oposició, que té molt
a veure amb el clima de crispació
que estan generant en el conjunt
de l’Estat. L’oposició dels altres partits polítics no rep tan mala nota,
però està menys valorada que la
feina del govern.
Com funciona la coalició
amb ICV-EUiA?
Funciona molt bé, penso que
ens hem enriquit mútuament pel
que fa a posicionaments i cultura
política.
És repetible la fórmula, amb
vista a les pròximes eleccions?
Encara no s’ha plantejat la
qüestió, però fins ara ha donat bon
resultat ja que la majoria d’aquesta
ciutat se sent progressista i d’esquerres.









