la ciutat
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Entrevista

a la Diputació, junt amb Edificis Municipals, un projecte sobre telegestió per a l’eficiència energètica als
edificis de l’Ajuntament.

Alfonso Salmerón Muñoz, portaveu del grup
municipal d’ICV-EUiA. Nascut el 1971, viu al barri
del Centre i és llicenciat en psicologia. És regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat i coordinador
d’EUiA de L’Hospitalet.

- Les discrepàncies del seu grup
amb el PSC en temes d’immigració són puntuals o marquen
la seva valoració del mandat?
- En aquest mandat sí que hem
constatat tres o quatre diferències
importants amb el PSC. No era la
primera vegada, però sí que han estat més de les que prevèiem. Esperem que sigui una qüestió puntual,
però ens preocupa de cara al futur.
Hem tingut discrepàncies en dos
àmbits. D’una banda, per l’acollida
de la nova immigració, amb l’enduriment de les polítiques del municipi. Creiem que ha estat un error.
I hem tingut també discrepàncies
en matèria urbanística pel tema de
Cal Trabal, en el que hem arribat a
una mena de treva fins que passin
les municipals. També són discrepàncies lògiques perquè som dues
formacions polítiques sobiranes que
responen als seus programes, però
ens preocupem i esperem de cara al
futur que aquest tomb cap a la dreta
del PSC en immigració es corregeixi
i viri de nou cap al seu programa i
cap al PAM, perquè en un escenari de majories absolutes molt cares
volem trobar-nos amb una majoria
d’esquerres a la ciutat i no veure
com els socialistes viren a la dreta
amb altres partits.

“Cal generar
solucions
locals contra
la crisi”
Enric Gil

Iniciat ja l’any electoral, el portaveu
d’ICV-EUiA repassa l’actuació del
seu grup en el Govern municipal
(junt al PSC) i les seves perspectives.
- A la crisi que encara no remet,
el 2011 hi afegeix eleccions municipals. Tot plegat, un panorama complex per als polítics?
- Sí, un panorama molt complex
però no gens diferent del de l’any
anterior. La perspectiva econòmica
continua sent negativa i és un panorama amb el qual ciutats com L’H
patim totes les conseqüències de la
crisi als nostres barris, això ho dificulta tot.
- A punt d’exhaurir-se el mandat, quin és el vostre balanç de
la feina del Govern municipal?
- Fem un balanç globalment positiu
de l’acció de govern. Jo diferenciaria dos moments, un inici de mandat
amb un Pla d’Actuació Municipal
(PAM) on encara la crisi no era present d’una manera forta, i la segona
part del mandat que coincideix amb
l’esclat de la crisi econòmica en la
qual hem hagut de modificar el rumb
d’aquest PAM per donar resposta a
les conseqüències de la crisi. Crec
que hem estat àgils a l’hora sobretot
de fer les modificacions pressupostàries per prioritzar les polítiques de
cobertura social i de protecció per
qui més ho pateix.

- I de les àrees de responsabilitat del seu grup, Educació i
Medi Ambient i Sostenibilitat?
Positiu, també. En Educació crec
que som una ciutat modèlica pel
que fa a la renovació d’escoles que
s’estaven quedant obsoletes, amb
un gran esforç inversor. També és
molt interessant el treball fet a l’escola pública i concertada per assumir de forma equilibrada la nova
immigració. I s’ha fet també un esforç molt singular amb les escoles
bressol: n’acabarem el mandat amb
sis i amb l’objectiu que cada barri en
tingui una en un futur immediat. I el
tema del medi ambient cada dia està
més present en l’agenda política de
la ciutat, de la ciutadania i també en
altres àrees del Govern municipal.
Per exemple, acabem de presentar

- El resultat de les eleccions autonòmiques canvia el seu plantejament per a les municipals?
- Nosaltres hem aguantat el tipus,
però les esquerres han retrocedit. De cara a les municipals per a
nosaltres és fonamental mantenir
propostes valentes per abordar la
crisi econòmica i pensem que hem
d’actualitzar el programa per entomar-la. La ciutat ha de tenir un paper més actiu, no només sobre les
conseqüències de la crisi -que amb
la priorització pressupostària ara ja
s’està fent relativament bé. Cal generar solucions locals contra la crisi.

“Les discrepàncies
amb el PSC ens
preocupen i esperem
que el tomb cap a la
dreta en immigració
es corregeixi”
n

“Ciutats com
L’Hospitalet patim
les conseqüències
de la crisi als
nostres barris”
n
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Alfonso Salmerón

- Un missatge per a la ciutadania en aquests temps difícils?
- Aquesta situació no l’hem creat
la majoria dels ciutadans, és una
crisi financera que s’ha traslladat a
l’economia i que ara els governs intenten imposar a la política perquè
paguin els més febles. A ICV-EUiA
pensem que L’Hospitalet pot prendre un paper actiu en la creació de
llocs de treball si som capaços de
liderar una proposta de ciutat amb
el suport dels sindicats, les associacions... y

