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Entrevista
Antoni Garcia, portaveu del Grup Municipal
d’ERC. L’1-O ha canviat la seva relació amb
el Govern municipal. Garcia critica que els

comptes per a aquest 2018 no recullen
els compromisos acordats amb Esquerra.
En el darrer tram de mandat, treballaran

per conservar el patrimoni, garantir el dret
a l’habitatge, crear un model econòmic
diversificat i dignificar els barris

“El Govern municipal està donant
l’esquena al patrimoni de la ciutat”
ció degradada. Manté part dels elements gràcies als veïns, però la seva
conservació ha de ser una cosa de
ciutat. L’Ajuntament està donant l’esquena al patrimoni de la ciutat i no fa
polítiques per protegir-lo. La revisió
del PEPPA, que s’ha de fer aquest
any, no ha de significar desclassificar
elements sinó incorporar-ne de nous.

Marta Montal

- Com heu viscut l’1-O, el 155 i
les eleccions?
- L’1-O el vam veure de manera positiva, els ciutadans van defensar i van
exercir la democràcia tot i el context
de brutalitat policial com el que vam
veure al Vilumara i la repressió a entitats i al Govern. La ciutadania va
demostrar que vol decidir a les urnes
i de manera pacífica. El 155 ha significat el segrest de les institucions
catalanes. Hem estat governats pel
PP, una opció encara més minoritària
després del 21D. Les conseqüències del 155 són greus, perquè no
es poden implementar polítiques de
la Generalitat com la lluita contra la
pobresa energètica o la renda garantida. I a les eleccions, tot i que van ser
imposades i en condicions adverses,
amb una part del govern legítim a
l’exili i empresonat, l’independentisme va guanyar, va derrotar el bloc del
155 i va eixamplar la seva base social
en àmbits de l’àrea metropolitana o
en ciutats com L’H.
- Per això vau marxar del Ple?
- Vam marxar diverses vegades, no
defugint de les nostres tasques, sinó
per fer visible de manera simbòlica
que s’estaven segrestant les institucions, vulnerant els drets i les llibertats dels ciutadans i empresonant
membres d’entitats i del Govern.
- L’1-O ha canviat la vostra relació amb el govern de la ciutat?
- Ha canviat la nostra relació a partir de l’1-O per diferents qüestions.
Hem tingut una alcaldessa que ha
participat de manera activa amb el
155 i que en la campanya pel referèndum ha vulnerat els nostres drets
polítics no deixant-nos posar paradetes informatives, no cedint-nos espais per fer actes, fent identificacions
a persones que enganxaven cartells
i no cedint espais municipals perquè
la ciutadania pogués decidir de ma-

- I reclameu de nou l’accessibilitat a l’estació de Bellvitge.
- Estem farts dels incompliments del
Govern espanyol i que no inverteixi
en infraestructures. El cas més flagrant és l’estació de Bellvitge, que
dona servei a 30.000 veïns i on l’Estat està incomplint la seva llei d’accessibilitat. No volem que ens prenguin més el pèl amb grans anuncis.

- A petició d’ERC, la ciutat ja té
síndica. Què n’espereu?
- Esperem que la síndica sigui la defensora dels veïns, perquè moltes
vegades l’Ajuntament no atén les
queixes adequadament. Té l’objectiu
d’atendre aquestes queixes i propostes, millorar el funcionament de
la nostra administració i garantir que
no es vulneri cap dret dels ciutadans.

- En què incidirà ERC en el darrer any de mandat?
- Continuarem sent la força que
vol ser la veu dels veïns per millorar
la ciutat. Treballarem per construir
una ciutat republicana, erradicar les
desigualtats socials i dignificar els
barris. S’està invertint molt a la plaça
d’Europa i la Granvia, però s’estan
abandonant les inversions als barris.
Volem construir un model econòmic
alternatiu al de l’actual govern. La
ciutat necessita un model diversificat,
que aposti per la petita i mitjana empresa i el petit comerç, que potenciï
l’economia social, i on es reindustrialitzi la carretera del Mig. També cal
replantejar-se de nou la contracta de
neteja i treballar per erradicar l’incivisme. Cal garantir un accés a l’habitatge digne i afrontar el problema
dels pisos turístics.

- Demaneu que es conservi el
carrer del Xipreret i el patrimoni.
- Volem que es protegeixi el carrer
del Xipreret en el seu conjunt i que
desaparegui el Pla especial de reforma interior (PERI) que està en vigor
i afecta la zona. El carrer és el nucli
antic de la ciutat i està en una situa-

- Heu portat els plusos irregulars
de la Guàrdia Urbana a Antifrau.
- Vam demanar transparència, que
es creés una comissió d’investigació
per poder esclarir la situació i depurar responsabilitats. Davant la negativa del Govern municipal vam decidir
portar-ho a l’Oficina Antifrau. y

Antoni Garcia davant de l’Institut Vilumara, on la Guàrdia Civil va intervenir l’1 d’octubre

“Els pressupostos per
al 2018 no recullen
els compromisos
adquirits amb ERC”
n

“Vam marxar del
Ple per fer visible
el segrest de les
institucions catalanes”
n

nera democràtica. A més, el govern
socialista no ha complert amb els
compromisos que havia adquirit amb
ERC, fet que va motivar la nostra
abstenció en els pressupostos i les
ordenances el 2017. No s’ha posat
en marxa la tarificació social, no s’ha
rebaixat l’IBI ni s’ha introduït una taxa
sobre els pisos buits dels bancs. No
s’han introduït més recursos de suport al petit comerç, per als esplais,
la rehabilitació de façanes, el foment
de la cultura popular catalana, les polítiques LGTBI i de lluita contra la violència masclista ni s’ha creat un parc
públic d’habitatge de lloguer. Per això
aquest any n’hem votat en contra. A
més, el Govern ha fet un gir a la dreta
pactant els pressupostos amb el PP.

