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L’ENTREVISTA
partit polític i com a oposició constructiva, intentar fomentar la participació ciutadana, demostrar
que un altre L’H urbanísticament
sostenible és possible, que calen
més equipaments, més polítiques socials i serveis a les persones. Un altre tema cabdal per a
nosaltres és la política d’immigració. Hem signat un pacte per a la
immigració que és una declaració
d’intencions i ara l’hem de desenvolupar. Seria molt feliç si d’aquí a deu anys a la ciutat no hi
hagués cap problema amb la immigració.
--- Se sent sol a l’Ajuntament?
--- Em sento fent la travessia del
desert, però és un plaer ser regidor i poder portar propostes al
Consistori. No estic sol, tinc una
executiva local que m’ajuda molt
i sóc el portaveu municipal de
molta gent, de la ciutadania, que
és a qui em dec, i crec que tinc
un xip diferent de la resta del
Consistori, al qual penso que li
cal una regeneració de noms i
maneres de fer.
--- Per què no formeu part del
pacte d’esquerres que hi ha a
l’Ajuntament?
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Eduard Suàrez és regidor i portaveu del Grup Municipal d’ERC de L’Hospitalet des del passat mes de
gener en substitució de l’anterior regidora, Anna Simó, actual consellera de Benestar i Família de la
Generalitat. Suàrez té 24 anys, viu al barri de Pubilla Casas i és electricista

EDUARD SUÀREZ
PORTAVEU MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

--- Fa vuit mesos que és regidor. Faci’n un balanç.
--- El faig global d’un any i és totalment positiu, perquè entrar al
Consistori quan no hi érem des
de la República, i que les forces
presents al Parlament de Catalunya estiguin representades a la
institució de la ciutat, és un fet de
normalitat política i democràtica.
--- Quines són les vostres línies estratègiques?
--- Portar propostes a l’equip de
govern i intentar que la nostra presència a l’Ajuntament es noti en el
dia a dia. Aportacions nostres són
la creació d’un carnet cultural per a
la gent jove, pisos de protecció oficial per a gent amb mobilitat reduïda o la xarxa municipal de llibres
de text, i també la reducció de la
volumetria de la Ciutat de la Justícia que el govern catalanista i d’esquerres ha reconsiderat. No obstant això, no estem a favor ni de la
Ciutat de la Justícia ni de la plaça
Europa, perquè són macroprojectes, blocs de ciment que no creiem que hagin d’estar a la ciutat.
--- Què ha d’haver-hi, doncs?
--- Nosaltres creiem en una ciutat
molt més unida entre barris, amb
comerç de carrer. L’Hospitalet no
té perquè ser Manhattan.

--- El terme municipal sols té
dotze quilòmetres quadrats...
--- I això vol dir que hem de créixer
més? Per crear habitatge per als joves hi ha moltes alternatives, com
milers de pisos buits que es poden
rehabilitar. Crec que l’equip de govern està massa pels macroprojectes i gens pel dia a dia, per la quotidianitat: la Ciutat de la Justícia, la
plaça Europa, la City Metropolitana
o la Fira i, per exemple, poc pel comerç de la ciutat, que s’hauria de
reactivar, com és el cas del barri
del Centre.
--- Vostè viu a Pubilla Casas.
Li agrada la transformació
prevista a la zona nord?
--- Visc just davant de Can Rigalt,
i ja era hora que a ‘l’abocador’ de
la ciutat es fes alguna cosa. Valorem positivament el projecte, el
soterrament de FECSA, el gran
parc que es vol fer, que la masia
sigui un equipament cultural i s’hi
facin pisos de protecció oficial, encara que pensem que haurien de
ser el 50%, a l’igual que tots els
que es fessin a la ciutat.
--- Quins temes són prioritaris per a ERC de L’Hospitalet?
--- Donar-nos a conèixer a la ciutat, explicar el nostre projecte municipalista i consolidar-nos com a
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“Tinc un ‘xip’ diferent de
la resta del Consistori ”

Volem donar-nos a
conèixer a la ciutat,
explicar el nostre projecte
municipalista i
consolidar-nos com
a partit polític i com a
oposició constructiva
--- Perquè no ens ho han ofert,
però com que discrepem en moltes coses amb l’equip de govern,
sobretot en el tema urbanístic,
per a nosaltres seria molt difícil.
Perquè una cosa és dir que ets
d’esquerres i una altra aplicar polítiques d’esquerres.
--- Parlem del nou Estatut...
--- L’Estatut és molt important, perquè després de 23 anys d’engrunes i misèries, com deia l’Ovidi
Montllor “ja no ens alimentem de
molles, volem el pa sencer”. Hem
d’arribar molt més lluny en cotes
d’autogovern. La llengua ens preocupa, però l’Estatut és especialment important pel finançament, i
la recaptació dels impostos i que
Catalunya els administri és cabdal
si es volen fer unes polítiques socials que ens portin a un país nacionalment més complet.
--- Per què no votareu la Constitució Europea?
--- Perquè no ens reconeix com a
poble, no la podem votar. Si no
ens reconeix, és ella la que ens
està excloent a nosaltres.
--- Té 24 anys. Com veu el seu
futur polític?
--- El meu futur polític no me’l
plantejo. Són tres anys i després
ja ho veurem, perquè la política
no és una professió.
--- Vosté és electricista, es necessiten molts ‘llums’ per dedicar-se a la política?
--- Ja! Ja! de llumeneres, vol dir.
Ho definiré: humilitat, coherència, seny, sentit comú, capacitat
de treball i formació intel·lectual.
Tot ha d’anar unit, perquè sinó
seràs un mal polític. # MARGA SOLÉ

