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Entrevista
Khristian Giménez, portaveu del Grup
Municipal CUP-Poble Actiu. Llicenciat en
psicologia i diplomat en treball social,

vinculat a l’activisme social i sindical i als
moviments sorgits del 15M, es defineix
com una persona ‘multitasca’ que ha

arribat a la política sense premeditació,
després d’anys dedicat al treball
comunitari en xarxa des dels barris

“El model del PSC es basa
en la inversió dels privats”
Rosa Salguero

- Quin balanç feu de la primera
volta del mandat municipal?
- Ja ens hem situat, després d’un primer temps d’adaptació i d’entendre
dinàmiques. Però ens ha costat per
la manca de transparència i per la
hiperburocratització municipal. Però
sobretot, per l’al·lèrgia que provoquen les nostres propostes i maneres
de fer política que, molt humilment,
intentem traslladar dins l’Ajuntament.

- Com es pot influir en l’ocupació, segons vosaltres?
- No defallint en l’exigència continuada sobre les administracions que
en tenen les competències. I buscant la complicitat de més agents.
Em ve al cap l’associació Assat50
o bé persones en situació d’atur.
Una proposta que s’està debatent al
Parlament, la renda garantida ciutadana, també milloraria la situació de
pobresa i precarietat de molta gent.
- Quins són els problemes que
s’han de prioritzar a la ciutat?
- Posem la lupa en problemes que
res tenen a veure amb les apostes
del Govern. La densitat demogràfica, la manca d’espais oberts, el
problema de l’habitatge. El model
de desenvolupament del PSC està
basat en la inversió de l’empresa
privada, segons les seves expectatives de beneficis, i en funció d’allò
que necessita Barcelona. També
basa el desenvolupament dels barris
del nord en la voluntat de la inversió
privada i això genera un model de
barris del nord subsidiats a barris
del sud. És una lògica absolutament
perversa i és la del PDU Granvia que
nosaltres impugnem. Per nosaltres
seria interessantíssim parlar d’economia social i solidària com a model
alternatiu. Però ni tan sols s’ha fet
cap pas per adherir-nos a la Xarxa
de Municipis d’Economia Solidària
–un altre incompliment.

- Per exemple? Alguna proposta que hagi provocat ‘al·lèrgia’?
- La nostra postura contrària al procediment per atorgar les distincions
ciutadanes va provocar ‘al·lèrgia’
inicialment, però va acabar amb un
canvi en positiu. Vam criticar que
l’elecció dels distingits fos un procés
tancat a càrrecs electes. Tot seguit,
però, altres grups van adoptar la
mateixa postura i el mateix equip de
govern va acabar adquirint el compromís de canviar la metodologia i
obrir-lo a la participació ciutadana.
- Quines altres petjades esteu
deixant com a grup?
- La denúncia contínua dels incompliments dels acords de Ple. Aquí
en tenim un reguitzell. S’aprova la
relació de llocs de treball de l’Ajuntament i el mateix dia l’alcaldessa diu
que no la compliran; s’aprova per
dos cops aturar l’externalització del
Servei d’Atenció Ciutadana i a final
d’any el treuen a concurs i queda
externalitzat. S’aprova fer estudis per
a la remunicipalització de l’aigua, de
la neteja i de la recollida de residus
i cap ha arribat als grups ni al Ple.
S’aprova sotmetre a consens la remodelació de les pistes de petanca de Granvia Sud, que aixecaven
controvèrsia, i es tira pel dret i s’hi
urbanitzen. Un altre exemple: les
mesures per sancionar grans tenidors de pisos buits. Seguim sense
veure efectes concrets, mentre ens

milió d’euros, en gran part per contractar tècnics per fer un pla poc
concret. Tot és de cara a la galeria.

Khristian Giménez davant un edifici a mig construir a la plaça d’Europa

trobem a les portes d’una nova bombolla pels preus del lloguer.
- Heu estudiat si seria viable
municipalitzar serveis bàsics?
- No, però confiem en els tècnics
municipals. En tot cas, no és res de
nou. Creiem que sí que ha de ser viable perquè amb la gestió pròpia desapareixerien els marges comercials
dels privats que gestionen recursos
públics i la gestió pròpia aporta valor
afegit i millors condicions laborals. El
PSC ja ha dit que la municipalització
de serveis no és el seu model. Ara

“Els barris del nord
estan subsidiats als
barris del sud. És
una lògica perversa”
n

“La municipalització
de serveis aporta
valor afegit i millors
condicions laborals”
n

participarem en una campanya amb
municipis metropolitans per recuperar la gestió de l’aigua.
- Us heu desmarcat del Pacte
Local per l’Ocupació. Per què?
- És una solució indigna perquè la situació dels aturats a la ciutat és d’extrema emergència. El 2016, 8.700
persones no van rebre cap tipus de
prestació ni d’ingrés. És una bogeria. Això genera una situació extrema
de precarietat i de pobresa, especialment en barris molt castigats de
la ciutat. I el Govern respon amb un

- Des de la CUP-PA, com voleu
revertir el model de ciutat?
- El PDU Granvia, el procés LH on
dels barris, el Districte Cultural, el
model turístic, la pretensió de formar part de la marca Barcelona, és
un model que rebutgem frontalment
i que no seria possible combatre’l
sense la mobilització social. Nosaltres som una eina per als col·lectius
que vulguin transformar el model de
ciutat instaurat pel PSC. Exemples:
No més Blocs, la Xarxa Groga, la
plataforma Pedro Álvarez, la PAICAM... Si no aprofitem el lloc de privilegi que ens ha donat la ciutadania
per potenciar allò que s’anomena
el poder popular, no aconseguirem
transformar res des d’un grup municipal. I qui digui el contrari, menteix. y

