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Va néixer a Cambrils i viu a Tarragona. El pròxim dia 17 complirà 50 anys. És llicenciat en filologia
catalana i professor de català. És president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Des de sempre el seu nom ha estat associat al nacionalisme d’esquerra

JOSEP LLUÍS
CAROD-ROVIRA

L’ÚNIC CANVI DE DEBÒ A
LA POLÍTICA CATALANA
HI SERÀ SI EN EL
PRÒXIM GOVERN DE
CATALUNYA HI HA
MEMBRES D’ERC I DEL
PARTIT POPULAR

Secretari general d’ERC

perar els tòpics de l’independentisme polític i a l’adreçar-se a
una població que en bona part
té els orígens fora de Catalunya,
el missatge arriba amb més dificultat però ERC a L’H està fent
un esforç per fer un projecte
nacional que sigui atractiu no
sols lingüístic i cultural, sinó de
benestar i llibertat d’oportunitats.
--- El nou districte GranviaL’H, la Gran Via, el soterrament de les vies del tren,
etc. Com ho veu?
--- Veig molt positiu que més
enllà de la capital, Catalunya
s’articuli a partir de la xarxa de
ciutats grans, petites i mitjanes,
que són les úniques que li poden donar dinamisme i vitalitat.

GABRIEL CAZADO

“L’objectiu a
L’H és tenir
presència
municipal”
---Ha visitat recentment L’Hospitalet i s’ha interessat pel
Pla especial de Collblanc-la
Torrassa. Què li ha semblat?
--- Enormement gratificant des
del punt de vista de la participació, la vitalitat i la higiene democràtica. Que els mateixos veïns
hagin estat capaços de teixir un
espai de complicitat amb l’Ajuntament i la Generalitat per ressuscitar, entre cometes, un barri,
és una gran experiència perquè
surt de la base, es positivitza i
s’expressa en clau constructiva.
--- És molt difícil la tasca
d’ERC on hi ha un gresol de
cultures tan important com
a L’Hospitalet?
--- No és fàcil perquè ha de su-

--- El gran moment d’ERC arribarà el 2003?
--- No hi ha dubte, és el que diuen les enquestes i el que ensuma el nas de la majoria de la
població, que és que ERC es situarà entre els tres grans partits
de Catalunya i que tant a les autonòmiques com a les municipals obtindrem els millors resultats des de la República. És a
dir, el gran salt vindrà el 2003
l’any del pas definitiu d’ERC de
l’adolescència a la maduresa.
---Sempre ha estat segur que
estaran en el pròxim Govern
de la Generalitat.
--- Sí, si no es produeix un acord
entre els dos partits que han
monopolitzat la política catalana
al llarg d’aquest anys CiU i PSC,
perquè Mas diu que no descarten un acord amb el PSC i Maragall i Montilla tampoc descarten un acord amb CiU, i si fos
així ERC continuaria a l’oposició.
L’únic canvi de debò a la política catalana serà si en el pròxim
Govern de Catalunya hi ha
membres d’ERC i del PP.
--- Si Maragall necessités els
seus vots per a ser president
de la Generalitat, els tindria?
--- Això primer passa per les coses clares i la xocolata espessa.
Saber què volen fer de Catalunya en els pròxims anys i ERC
posarà damunt la taula les seves prioritats: un nou Estatut,

EL PLA ESPECIAL
COLLBLANC-LA
TORRASSA ÉS MOLT
GRATIFICANT DES DEL
PUNT DE VISTA DE LA
PARTICIPACIÓ I LA
HIGIENE DEMOCRÀTICA

--- No tenir representació a
l’Ajuntament de L’H significa
tenir una espineta clavada?
--- Significa la constatació d’una
dificultat però en ciutats d’un
perfil similar, a les últimes eleccions municipals ja hi vam entrar, com és el cas de Cornellà, i
per tant a L’H s’està fent un treball de base amb l’objectiu
d’obtenir la presència municipal
que no hem tingut fins ara.

un sistema de finançament més
just per a las classes populars i
presència directa a Europa. No
volem transvasament i que s’acabi la influència en el govern
de bufets d’advocats, consultories i empreses. A més, a cap
lloc està escrit que el president
de la Generalitat hagi de ser el
cap de la llista més votada.
--- Estar al mig entre CiU i el
PSC el fa sentir que té la paella pel mànec?
--- M’agrada més dir-ho d’una
altra manera. Sento que ERC està guanyant cada vegada més la
confiança de sectors diversos.
--- Això de l’autogovern de
quina manera s’explica a
certs sectors de la societat?
--- Doncs molt malament. A Catalunya crec que l’assignatura
pendent és fer entendre al conjunt de la població que l’autogovern no és només la llengua i
la cultura, sinó que sobretot és
un espai de benestar, d’igualtat
d’oportunitats, de qualitat de
vida i de justícia social. # MARGA
SOLÉ
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