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ALFONSO SALMERÓN
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA

“Volem ser més decisius
en l’acció de govern”
na transformació de la ciutat,
amb estabilitat. Passi el que passi
hi ha una àmplia majoria d’esquerres que governa L’H. Crec
que això dóna tranquil·litat i estabilitat al govern.
--- Com a regidor de Medi Ambient, què creu que han de
fer els ciutadans per col·laborar?
--- Estem davant d’un canvi cultural complex i que s’ha de fer a
poc a poc. Primer ensenyar que
el medi ambient no és una qüestió sols dels polítics, sinó de tots
els ciutadans. Per tant, s’ha de tenir respecte a l’entorn, a l’aigua
que bevem i a l’aire que respirem.
Des de l’Ajuntament, estem portant a terme l’Agenda-21 i volem
que la gent la faci seva, que no
sigui sols una qüestió dels polítics
i els ecologistes, sinó de tots els
ciutadans. Tenim poc medi natural
a L’Hospitalet i com a mínim l’hem
de cuidar entre tots.

GABRIEL CAZADO

Aquest primer any,
ICV-EUiA ha superat
el procés d’adaptació en
el qual estem projectant
més la coalició, no tant
com dos partits sinó com
una coalició real

Alfonso Salmeron va néixer a L’Hospitalet, té 32 anys. És portaveu del
Grup municipal d’ICV-EUiA i regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Llicenciat en psicologia, és coordinador local i conseller nacional d’EUiA

GABRIEL CAZADO

--- Ha substituït un polític històric com Ramon Luque. Ha estat difícil?
--- Cal dir que la substitució ja la
v e ní em ges tant des de feia
temps i per això s’ha produït d’una forma molt natural, tot i que
s’intenten evitar, les comparacions sempre hi són.
--- El seu grup està format per
dos partits. L’entesa va bé?
--- Sí, va molt bé. Aquest primer
any hem superat el procés d’adaptació en el qual estem projectant més la coalició, no tant com
dos partits sinó com una coalició
real.
--- Formar part del tripartit en
el Govern de Catalunya els
dóna força com a grup municipal o els causa problemes?
--- Ens dóna força i pot ser algun
dia ens causi problemes. De moment ens dóna força, perquè
més val tenir un amic a la Generalitat que no tenir-lo. En aquest
sentit, estem convençuts que
sense la nostra presència a l’Ajuntament i a la Generalitat, el Pla
pel dret català a l’habitatge i el
programa d’habitatge de L’Hospitalet amb un 34% d’habitatge
públic, no hagués estat possible.
També cal dir que les al·legacions
que hem fet des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, al
projecte d’instal·lació d’una central tèrmica al Port de Barcelona
han estat clau perquè la Generalitat reconsideri la instal·lació i s’hagi obert un procés de reflexió.
--- Quin és el vostre objectiu
municipal com a grup?
--- Consolidar la nostra coalició,
implicar-nos més i ser més decisius en l’acció de govern. D’altra
banda, volem avançar en el que
per nosaltres és una preocupació
constant: el risc de fractura social
que hi ha en una ciutat que creix,
pensem, a dues velocitats. Per
tant, des de la nostra responsabilitat en el Govern i en la tasca
política, intentem reequilibrar
aquest risc de fractura social, que
existeix i que és veritat, entre la
ciutat de la plaça Europa, i la de la
Florida, Pubilla Casas o Can Serra.
--- Valori la tasca que està portant a terme l’equip de govern
del qual formeu part.
--- Fem els deures que ens havíem compromès com a forces
polítiques d’esquerra en el nostre
programa: més política social, fer
tasca per solucionar els problemes d’habitatge, l’accés a la sanitat o a l’educació. Dins de les
competències municipals crec
que estem al límit del que podem fer, i l’entesa en l’equip de
govern és bona. Es nota la tasca
de fa quatre anys, i crec que és
un bon marc per abordar la sego-

--- Un L’Hospitalet sostenible
és possible?
--- És possible evitar que sigui
més insostenible, perquè tenim
unes herències històriques que
difícilment podem solucionar. No
podem fer res per recuperar la
part que era nostra de la Zona
Franca o Sant Pere Màrtir. El nostre medi urbà està en una edificació insostenible fruit dels anys
60 i 70, i hem d’evitar que el futur vagi en aquest sentit. Sobra
trànsit, soroll, densitat de població i ciment i falta equilibri, espai,
zones verdes, centralitat i més
espais de trobada entre la gent.
--- Parlem de desitjos. Un per
a la coalició.
--- Enfortir-nos i consolidar-nos a
L’Hospitalet i Catalunya, i continuar sent garantia de polítiques
d’esquerres i ecologistes.
--- Un per a la ciutat.
--- Que arribi un dia que L’Hospitalet sigui la segona ciutat de Catalunya no només en nombre
d’habitants, sinó també en equilibri i justícia social, i en equilibri
ecològic.
--- I un de personal.
--- Continuar com estic ara, que
estic molt bé i sóc molt feliç. No
vull res més. # MARGA SOLÉ

