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“El pacte obliga a discutir
més i enriqueix el debat”
CRISTINA SÁNCHEZ

preocupant. Com es pot resoldre?
La participació és una de les qüestions en la qual es basa l’acord de
govern municipal. També ens ha
de preocupar com a responsables
polítics. Tant de bo tingués la fórmula per solucionar-ho. Crec que
en la mesura que la societat ha
resolt els seus problemes més punyents es produeix un relaxament,
es desmobilitza, especialment en
els sectors més progressistes. Els
partits d’esquerra hem de reflexionar per veure com som capaços
d’il·lusionar i resoldre els problemes que encara existeixen. Hi ha
moltes polítiques a fer des de l’esquerra, és bàsic que trobem el llenguatge, les persones i els temes
per fomentar la participació.

Quina valoració fa dels acords de govern
subscrits en aquest mandat?
La valoració és positiva encara
que és molt aviat per fer un balanç. Fins ara només puc dir que
les aportacions que han fet tant
Iniciativa com Esquerra Unida són
positives ja que complementen les
propostes que fa el partit socialista. El pacte obliga a discutir més i
això dóna més riquesa al debat.
Quins són els principals punts de
coincidència amb IC-V i EUiA?
Després de signar els acords de
govern es van crear comissions
amb les dues formacions per analitzar els programes electorals.
D’aquest treball han sortit les bases de l’acord que el PSC ha signat amb IC-V i les del que es presentarà pròximament amb EUiA.
L’acord amb IC-V estableix com a
temes prioritaris trobar noves fórmules de participació ciutadana, la
sostenibilitat i el respecte al medi
ambient i l’atenció als col·lectius
més desfavorits. Són matisos i
sensibilitats que incideixen encara més en les propostes del PSC.

Com veu el procés de renovació que estan
abordant el PSC i el PSOE?
El socialisme democràtic ha de replantejar les seves propostes perquè la societat ha canviat, precisament per l’acció de l’esquerra.
Les diferències entre classes avui
són mínimes, però encara hi ha
problemes pendents. Es tracta de
veure quines són les propostes
que presentem els socialistes per
aquests problemes. També hem
de buscar líders que siguin capaços de comunicar-les i que aglutinin el partit. Hem de resoldre els
problemes interns però pensant en
la societat perquè els partits són
instruments per a la societat i no
per a ells mateixos.

Després de les eleccions municipals del
99 i dels acords de govern, la composició
del Ple municipal ha canviat força. Com
veu ara el paper de l’oposició?
Desgraciadament no el veig bé, i
no és una manifestació retòrica.
Crec que en democràcia és necessari un govern fort que prengui
decisions, però també és vital que
hi hagi una oposició que faci la feina de control del govern i que sigui alternativa. En el que portem
de mandat, l’oposició, tant CiU
com PP, no ha estat a l’altura que
em sembla que hauria d’haver estat, per dificultats internes suposo.
Quan des del govern dius aquestes coses hi ha qui pensa que està
bé. Jo crec que no, no té cap rendibilitat electoral pel PSC. En vista a la projecció de la ciutat tampoc no és bo. Potser en el Parlament de Catalunya o en el de l’Estat és diferent perquè les qüestions ideològiques tenen més força.
Però a una ciutat com L’Hospitalet,
crec que hi ha possibles punts
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Sobre aquesta experiència, és possible la
creació d’una candidatura conjunta de les
forces d’esquerra?
Ho haurien de valorar els partits,
però personalment no sóc partidari, tret que es donés una situació
d’emergència. Crec que és bo que
el ciutadà s’identifiqui amb una o
una altra formació, i de vegades
aquests acords poden tenir efectes desmobilitzadors i produir el
contrari del que es pretén.

L’oposició no
ha estat a
l’altura en el
que portem
de mandat
d’acord. L’oposició pot no estar
d’acord amb alguns temes i sí, en
uns altres. Si s’analitzessin fredament els acords de Ple es veuria
que és així i que de vegades es
formula de forma artificial la frase
“jo no vull saber res”. L’oposició ha

votat pocs acords en contra, sovint per qüestions de principi. Que
voti en contra o s’abstingui en el
pressupost municipal és quasi de
manual però quan es desenvolupa
la gestió no és el mateix.

S’està referint a la designació de Jordi
Petit com a comissionat sanitari?
Per exemple. Aquesta és una voluntat ja expressada en l’anterior
mandat. L’oposició ocupa la presidència de les comissions informatives i de les meses de contractació. Quan es proposa a Jordi Petit que assumeixi unes determinades responsabilitats no se li estan
demanant tasques de govern, no
som tan mesquins, no necessitem
el seu vot en el Ple. Es tracta que
hi ha una persona al plenari, que
en aquest cas milita a Unió Demo-

El socialisme
democràtic ha
de replantejar
les seves
propostes
cràtica, que vol treballar per la ciutat, que té uns coneixements professionals i que està disposat a
posar-los al servei de L’Hospitalet.

En els darrers processos electorals la
participació s’ha reduït de forma

I la presència de l’alcalde Corbacho a la
gestora del PSOE?
La Federació de L’Hospitalet està
fent una aportació al socialisme
des de tots els punts de vista. Som
molts els que hem participat però
qui l’ha liderat és Corbacho. El fet
que estigui a la gestora és un reconeixement. És un èxit personal
d’ell, de la Federació local i de la
ciutat perquè per primera vegada
hi ha algú de L’Hospitalet en el màxim òrgan de direcció del partit.
Què en pensa de la proposta de Bohigas
perquè Barcelona s’annexioni a L’H?
És lamentable. El conec i sé que
és una persona intel·ligent i preparada però de vegades les ganes
de notorietat fan dir frases que, pel
cap baix, no són afortunades. Crec
que és un error perquè a L’Hospitalet li hagués anat molt pitjor si
estigués annexionada a Barcelona. Una altra cosa és que ens
sentim vinculats a l’entorn metropolità perquè hi ha problemes que
no es poden resoldre des d’un únic
municipi, com la plaça Cerdà. Bohigas podria fer moltes aportacions
i ell mateix fent aquestes declaracions es desautoritza.

