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MONTSERRAT COMPANY

Regidora delegada d’Educació i portaveu d’IC-V

“Hem aportat capacitat
de generar debat”
PILAR GONZALO

Montserrat Company és la
regidora delegada
d’Educació des de 1999
quan, després de les
eleccions municipals, PSC,
EUiA-EV i IC-V van signar
un acord per formar un
govern d’esquerres.
Company va arribar a
l’Ajuntament amb un
bagatge com a mestra de
més de 32 anys. Des de la
Regidoria i com a portaveu
del seu grup vol impulsar
polítiques per millorar la
qualitat de l’ensenyament
i per construir la ciutat de
les persones

I s’ha produït algun desencontre?
Sí, però això no és dolent, penso
que és això justament el que hem
aportat, aquesta capacitat de generar un debat. Un exemple va ser
el programa de la interculturalitat
que no era tal com vam decidir i
es va haver de retornar si no es
volia aprovar sense la nostra participació. Després de parlar va resultar que no diferíem tant. El tema
en el qual diferim més és en la participació. Impulsaríem polítiques
de participació en més àmbits, implicaríem més la ciutadania. Però
no hem volgut fer d’això tema de
confrontació perquè en qüestions
com ara l’educació estem fent el
que creiem.
Satisfeta del que s’ha aconseguit fins ara?
A L’H vivim un moment de transformació especialment interessant. Treballem en el pla d’infraestructures per millorar el transport
públic, la connectivitat, per la mobilitat sostenible. Sense oblidar la
feina de l’Agenda 21, amb el Programa de recollida de residus i l’Auditoria Medioambiental. Caldria
però donar una empenta a altres
qüestions, com ara avançar a facilitar pisos de lloguer per a joves.
Els hospitalencs s’adonen que tot el que
s’està fent és a càrrec d’un govern format
per tres forces polítiques?
Aquest és el gran interrogant i el
gran repte. Sí que hi ha un gran
moviment ciutadà i la gent percep
que l’Ajuntament està actuant d’una
manera diferent a com s’havia fet
fins ara. Algunes intervencions en
urbanisme, mobilitat... aquest és
un llenguatge nou que no estava
present d’aquesta manera fa tres
anys. Tenim la sensació que es
capta el nostre missatge i que IC
està aquí però farem una convocatòria perquè la població visualitzi millor aquest govern de l’esquerra plural.

GABRIEL CAZADO

Quin balanç fa IC dels dos anys de govern
conjunt amb PSC i EUiA-EV?
És positiu. Podem dir que han estat assumides una bona part de les
propostes polítiques que estaven
en el nostre programa electoral.
Estem satisfets del clima de diàleg
establert i de la capacitat de poder
compartir les coses i de dir què
pensem. Hem fet aportacions que
han estat defensades des de l’equip de govern quan són de tots
plegats. Això no vol dir que totes
les coses les compartim, però això
ja ho sabem. Som més plurals del
que a vegades sembla, del que es
pot visualitzar.

A la ciutat
vivim un
moment de
transformació
especialment
interessant
Com a regidora d’Educació, quins són els
plantejaments de la seva formació amb
vista al que queda de mandat?
Cal respondre a les necessitats de
l’educació de la primera infància.
Ho concretem en el model públic
d’escola bressol de titularitat municipal. Estem avançant i estem
contents d’allà on som. El model
d’escola bressol va lligat al model
de ciutat que volem, això suposa
treballar per aconseguir que l’educació infantil i de primària sigui
competència municipal perquè es-

tem molt més a la vora de la població, perquè no és només l’escola, és també la família i la ciutat.
L’atenció a la primera infància és
una atenció educativa i hem de treballar en un model que respongui
a les necessitats de les famílies i,
sempre, a les necessitats dels
nens. Impulsarem un debat ciutadà per prendre consciència de les
necessitats que tenim.

Aquesta política, és compartida per les
altres dues forces del govern municipal?
La sento compartida, perquè les
polítiques coincideixen en el fons.
Les diferències estan, a vegades,
en la velocitat per fer les coses.
Com es plantegen els dos anys que
queden de mandat?
Cal aprofundir en la dinàmica de
relació positiva entre les forces que
conformem el govern. Les relacions s’han fet més fluïdes a mesura que passava el temps. Ara es
tracta de donar més marxa i insistir en allò que hem començat. Crec
que és molt important per a L’Hospitalet tenir un ajuntament de l’esquerra plural, això és el futur. Hem
de tenir la capacitat d’entendre’ns

La campanya
d’afiliació
persegueix
recuperar el
nostre espai
polític
perquè tenim uns objectius comuns i hem de recollir sensibilitats
diferents. La ciutat ho ha de percebre perquè ens trobem en un
moment molt dinàmic.

IC ha iniciat una campanya d’afiliació...
Sí, perquè volem recuperar el nostre espai que creiem que existeix i
la farem amb més empenta a partir de setembre. Volem ser capaços d’oferir credibilitat i donar resposta als problemes en un procés
que requerirà noves fórmules i no-

ves propostes. Estem molt il·lusionats amb el nostre projecte i hem
de trobar la manera perquè, a més
de fer arribar la nostra proposta,
els electors pensin que és possible. Que pensin que és possible
fer un món sostenible i guanyar en
qualitat de vida, millorar encara les
condicions dels treballadors, que
pensin que aquestes lluites és possible guanyar-les. Volem recuperar sobretot el sector jove que ha
abandonat els partits.

Quin és el posicionament d’IC davant la
globalització?
IC està en tots els espais creats
pels grups antiglobalització, especialment, el Grup de Joves. Però
no som una formació antiglobalització, perquè això ja és un fet, però ens posicionem en contra de la
manera que s’està fent. Hem de
prendre consciència que s’està
deixant a molta gent fora del circuit i que un grup de vuit persones
no pot decidir el que s’ha de fer,
perquè només són els representants dels països més industrialitzats. Cal un moviment pacífic que
hi planti cara i que faci veure que
les coses no es poden fer així.

