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Montserrat Company
Portaveu d’Iniciativa per Catalunya-Verds

“És apassionant formar
part de l’equip de govern”

GABRIEL CAZADO

S’ESTÀ FENT UNA
TRANSFORMACIÓ TAN
IMPORTANT DE LA
CIUTAT QUE D’AQUÍ A 10
ANYS SERÀ TAN
DIFERENT QUE NI LA
RECONEIXEREM

Montserrat Company és regidora delegada d’Educació i s’entusiasma quan
parla de nens, d’escoles, de llibres, de mestres. És clar que aquest és el
seu món encara que la política també l’apassiona. IC té la voluntat
de fer coalició amb EUiA i ella està disposada a encapçalar la llista

GABRIEL CAZADO

--- Ha començat el curs polític. Com el veu?
--- És un curs polític difícil per
diverses raons. Per un costat,
per la pròxima celebració de les
eleccions i també perquè les
polítiques generals tant del país
com les internacionals fan aparèixer nous reptes. És el cas de
la immigració que sovint es relaciona amb delinqüència i penso que no se li dóna el tractament que li pertoca. Tinc l’impressió que anem posant més
llenya al foc. Les paraules del
president Aznar “Barreré de las
calles la delincuencia” em semblen paradoxals just quan en
aquests darrers anys a L’Hospitalet, per exemple, ha anat desapareixent la Policia Nacional.
És com l’IAE. Ara resulta que els
ajuntaments tindran menys recursos quan amb l’arribada de
persones d’altres països s’haurien d’oferir més serveis.
--- El curs escolar sí que sembla que ha començat bé
--- Sí, perquè hem pogut col·locar tots els nens a les escoles,
no hem perdut grups ni mestres,
s’han fet arranjaments a les escoles. És un curs que anem fent
bé, però no sense esforços.
--- Però de 0 a 3 anys han
quedat molts nens sense escola pública.
--- Sí, però la primera acció que
fem és la construcció d’una escola municipal de 81 places que
inaugurarem el pròxim curs. Serà la primera però anirem plantejant-nos que n’hi hagin més.
--- Parlem dels projectes
que té endegats la ciutat?
--- S’està fent una transformació
tan important de la ciutat que
d’aquí a 10 anys les condicions
seran tan diferents que ni la reconeixerem. És un repte important que situo en l’àmbit urbanístic perquè l’urbanisme és un
servei a la ciutadania. La Gran
Via serà una passada, el barri de
Collblanc-la Torrassa, quan estigui llest, ens semblarà impossible, la Ciutat de la Justícia estarà molt bé però, per exemple,
l’ascensor en el pis on hi viu
gent gran potser no es veurà
tant, però té tanta importància o
més que els grans projectes.
--- Se li nota que li agrada
formar part de l’equip de
govern.
--- Sí, és apassionant. Una mica
cansat perquè sóc una portaveu
que estic sola i a la vegada sóc
regidora d’Educació i això fa
que de vegades no pugui fer les

coses com m’agradaria, però
m’estimo la ciutat i l’he viscuda
des de l’àmbit educatiu. La immersió en altres àmbits ha estat
apassionant, és una tasca maca,
m’agrada i n’estic molt satisfeta.
--- Si pogués què endegaria
en aquesta ciutat?
--- M’agradaria crear espais de
llibertat per als adolescents on
poguessin plantejar els seus
propis projectes, amb els patis
de les escoles oberts on els ‘nanos’ poguessin muntar-se els
seus tallers, les seves músiques. Ja sé que tenim espais a
la ciutat però són espais on ja
està tot reglamentat. Crec que
l’adolescent necessita espais
que ell mateix es pugui construir. Espais on hi hag i diàleg
amb les famílies que també són
receptives en la transformació
de l’adolescent. Aquesta és la
meva il·lusió.
--- En aquest any preelectoral, pot canviar el pacte de
govern?
--- Potser posarem de manifest
més les nostres postures però
això no voldrà dir que s’hagi de
trencar res. Això és una cosa de
tres, però hi ha uns acords presos que s’han de complir, en els
quals estem treballant, i nosaltres seguirem fent-ho com ho
hem anat fent, i no crec que hi
hagi d’haver cap trencament.
--- A les eleccions municipals aniran junts amb EUiA?
--- Aquesta és la nostra voluntat
i amb això estem perquè pensem que seria molt bo per a la
ciutat que així fos. Nosaltres posarem el que sigui de la nostra
part perquè això sigui així. De
moment hem començat a parlar.
--- Si fos així, vostè seria la
cap de llista?
--- Això caldrà veure-ho, però li
puc dir que jo n’estic disposada. # MARGA SOLÉ

El correu electrònic del
grup municipal d’IC-V és:
ic-v@mail.l-h.es

