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ALFONSO SALMERÓN

portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA

“Volem que la ciutadania senti
que la nostra feina és útil”
Alfonso Salmerón, portaveu
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament, és
també coordinador d’EUiA de
L’H, i regidor de Medi Ambient
i Sostenibilitat. És llicenciat
en Psicologia i postgraduat
en Teràpia Cognitiva i Social.
Forma part, juntament amb
Lluís Esteve (ICV), del govern
de la ciutat en el que té
majoria absoluta el PSC

gabriel cazado

--- ICV-EUiA forma part del govern de la ciutat. A l’equador
del mandat, se senten corespon
sables de la gestió?
--- Som part del govern i en aquelles
coses que hem tingut acord ens
sentim coresponsables, i en les que
no n’hem tingut –que són poques–,
no, però en la major part ens sentim
coresponsables i per això som al go
vern.
--- Si parlem de desacords, tant
ICV com EUiA els han mostrat
amb la idea inicial del PSC per
reformar l’àrea de Cal Trabal. Què
defensen vostès?
--- Aquest és un exemple d’un projecte
amb el qual no estem d’acord. El projecte, tal com el coneixem nosaltres,
no l’avalarem mai i, per tant, seria un
aspecte amb el qual no ens sentiríem
coresponsables. Ens agradaria que es
pugués obrir el tema perquè nosaltres
plantegem que en comptes de fer un
projecte sobre Cal Trabal i el Parc de
la Marina, es faci un pla especial per
a tota la zona de la Granvia que ens
permeti repensar aquella zona, que és
l’única que queda sense ordenar, i ferho amb calma, en un procés obert al
diàleg amb totes les parts implicades.
--- Però l’alcaldessa va dir a l’úl
tim Ple que es parlava molt d’a
quest tema quan encara no hi ha
projecte.
--- Ho vam sentir i ens tranquil·litza,
perquè les informacions que teníem
en el seu moment eren que al mes
d’octubre aquest tema es pensava
portar al Ple. Llavors nosaltres vam
ser coneixedors d’un projecte que jo
m’alegro sentir que no existeix, això
ens dóna certa esperança que encara
tenim possibilitats d’influir-hi per transformar-lo i canviar-lo.
--- Segons l’últim baròmetre de
ciutat, el que més preocupa els
hospitalencs és l’atur. Què es pot
fer des del govern local?
--- Crec que es poden fer coses tot
i que tenim unes competències limi
tades i ara, a l’equador del mandat, és
el moment. Val la pena pensar per als
dos anys que falten, a prioritzar tota
l’acció de govern per mirar de pal·liar
els efectes negatius que està tenint la
crisi sobre la ciutadania. Valdria la pena
fer una convocatòria oberta a totes les
associacions, agents socials, entitats,
sindicats, empresaris i fins i tot parrò
quies per mirar de crear una taula àmplia de solidaritat amb els aturats i de
cooperació amb les famílies que ho
passen malament.
--- ICV-EUiA és responsable de les
àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat, i d’Educació. Per a l’any
2009, quins són els objectius en
aquestes àrees?
--- A l’Àrea d’Educació és fonamental
posar a disposició de la ciutadania
tot el Pla d’equipaments educatius.
Aquest any inaugurarem dues escoles

Volem per a Cal Trabal i el
Parc de la Marina que
es faci un pla especial
que ens permeti repensar
aquella zona de Granvia
en un procés obert al diàleg
amb totes les parts

En Educació, hem
d’inaugurar el 2009 dues
escoles bressol, i abans
del 2011, cinc més. En Medi
Ambient, crearem l’Oficina
contra el Canvi Climàtic amb
totes les àrees de gestió

bressol públiques i abans que acabi
el mandat encara n’hem d’inaugurar
cinc més. També estem ampliant els
equipaments educatius per adaptarlos a la demanda i garantir que cap
família sense recursos es quedi sense
beca de menjador. Pel que fa a Medi
Ambient i Sostenibilitat, crec que
aquesta ciutat ha tancat una etapa
on ha estat pionera en alguns as
pectes i premiada en uns altres.
Ara hem de donar un pas endavant.
El Pacte d’alcaldes que signarem
pròximament a Brussel·les amb el
compromís de l’Ajuntament contra
el canvi climàtic serà clau perquè
la defensa del medi ambient sigui
més assolida pel conjunt d’àrees
municipals. També crearem en breu
l’Oficina Municipal contra el Canvi
Climàtic, presidida per l’alcaldessa
i on seran presents totes les àrees
de gestió de l’Ajuntament. Cada una
s’haurà de comprometre a treballar
pensant en el medi ambient.
--- Dels projectes en marxa o decidits: Biopol, soterrament de la
Granvia i les vies, Línia 9 del Me
tro..., algun s’inaugurarà el 2009?
--- Aquest any ho veig difícil. El més
important de tot plegat és que la ciutat té projectes i, per tant, el Biopol i
la resta han d’arribar en l’horitzó del
2012, sense pressa però també sense pausa amb la feina del dia a dia.

--- Heu notat el canvi d’Alcaldia,
com a socis de govern?
--- Cada alcalde o alcaldessa ha d’impregnar amb el seu tarannà la seva
gestió. El dia de la seva presa de
possessió ja li dèiem a l’alcaldessa
Núria Marín que té el repte de tirar
endavant el Pla d’Actuació Municipal
però també l’encoratjàvem a posar-hi
la seva pròpia empremta. Pel que fa a
les relacions de govern, nosaltres les
tenim amb el grup socialista i amb el
PSC i no hem notat cap canvi.
--- S’han fet concentracions contra el conflicte de Gaza i a favor
del poble palestí. Veu el final del
conflicte?
--- El conflicte ve de molt lluny i fins
ara ha faltat implicació internacional.
Israel ha aprofitat el moment de
transició a EUA per fer els atacs a la
franja de Gaza. Esperem que hi hagi
la condemna i el càstig oportú, però
també el diàleg per la convivència
necessària entre dos pobles que són
veïns. Israel s’ha de retirar de Palestina, a la qual s’ha de reconèixer la seva
sobirania, tot i que si ens atenem als
antecedents històrics no hauríem de
ser gaire optimistes.
--- Al V Congres d’EUiA vostè va
demanar polítiques socials més
valentes. A L’H també?
--- Nosaltres, a l’assemblea, vam fer
una diagnosi de la crisi i de com

s’afronta aquest període i és el que
tractem d’impulsar a la nostra ciutat.
La prioritat número 1 han de ser les
polítiques socials i ens hem de posar
al costat de la gent que pateix i que
patirà encara més.
--- Sou una coalició, ICV-EUiA. Se
reu un sol partit algun dia?
---Parlant com a portaveu d’ICV-EUiA
sempre he estat defensor de la coa
lició, que ha estat una experiència
positiva i amb la qual estem fent
la reconstrucció d’un espai polític a
l’esquerra dels socialistes. Hem d’anar
consolidant aquests passos, ampliant,
si és possible, aquesta relació i fer-la
més estreta per ser més útils a la gent
que ens vota o que un dia ens pot
votar, amb unitat d’acció, més enllà de
les sigles de cadascú.
--- Quin sostre té ICV-EUiA a L’H?
--- No ho sabem, sempre ens hem
mogut entre 3 i 4 regidors excepte
l’any 1979 amb el PSUC, quan en vam
aconseguir 11, i ara, que en tenim 2
sols per unes dècimes de diferència.
No ens posem sostre, som conscients
de la nostra implantació i volem recuperar els 3-4 regidors, però això ho
diran les urnes. Nosaltres treballem
cada dia perquè la ciutadania senti
que la nostra feina és útil i necessària
i per aconseguir més complicitat i
més representació d’aquí a dos anys.
# marga solé

