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Portaveu del grup municipal d’icv-euia

--- Ens trobem a pocs mesos del
final de la legislatura. És moment de fer balanç. Quina creu
que ha estat l’aportació del grup
municipal d’ICV-EUiA al govern
de la ciutat?
--- Hem aportat una forma diferent
de mirar la ciutat. Hem introduït
aire fresc i una visió més moderna i
més d’esquerres. Hem inclòs temes
nous en les polítiques ciutadanes.
Per exemple, ens hem preocupat de
fomentar la participació o d’incloure
temes mediambientals en els programes d’actuació de la ciutat. També
hem apostat per les polítiques de pro
ximitat i per lluitar contra una ciutat
de dues velocitats. Aquest mandat
s’ha caracteritzat per posar l’accent
en la transformació dels barris. Els
grans projectes ja estaven definits i en
marxa i ara hem actuat en qüestions
com el Pla Integral de Pubilla Cases i
la Florida, o els plans de reforma de
Sanfeliu, del Gornal o de Sant Josep.
Crec que hem apostat per una ciutat
equilibrada.
--- Una de les àrees que gestiona
la seva coalició és Medi Ambient.
Quins han estat els principals
punts d’interès en aquesta ma
tèria?
--- Si en el mandat anterior s’havia
treballat a detectar els problemes en
l’àmbit de medi ambient i sostenibilitat i en la sensibilització, en aquesta
legislatura hem posat en marxa programes concrets. Estem desenvolupant l’Agenda 21, s’ha fet molt en
matèria d’energia, per exemple hem
instaurat l’Ordenança solar. Un altre
‘vaixell insígnia’ ha estat el Pla director de mobilitat sostenible. Estem
treballant per canviar hàbits, perquè
s’aposti més pel transport públic i per
l’ús de la bicicleta.
--- Hi ha realment sensibilització
mediambiental a la ciutat?
--- Cada cop els ciutadans són més
sensibles. L’apagada col·lectiva de
cinc minuts de fa unes setmanes ha
gués estat impensable fa uns anys.
La gent té més consciència i també
és més exigent. I cada cop se’ns de
mana més rigorositat. A més, crec
que la gent és més sensible des que
les polítiques municipals relacionen el

medi ambient amb la salut. La qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana
és nefasta i afecta la salut de tots
nosaltres. Això ja és un bon motiu per
treballar per la millora del medi am
bient. Un altre punt sobre el qual ara
es vol crear consciència és el soroll.
Vivim en unes ciutats amb un nivell
de soroll insostenible.
--- Pel que fa a Educació, l’altra
àrea que depèn d’ICV-EUiA, en
quines qüestions ha posat èmfasi durant la legislatura?
--- El més significatiu és que per a nos
altres l’educació va més enllà de les
escoles. Defensem la idea de la ciutat
educadora. En aquest aspecte hem
desenvolupat el Projecte Educatiu de
Ciutat. També hem iniciat aquest curs
els plans d’entorn, que volen donar
resposta a problemes que van més
enllà de l’escola. I el tercer tema que
ens preocupa és el de les escoles
bressol. Abans que entréssim al govern no hi havia escoles bressol muni
cipals. Ara ja estan en marxa dues, de
les vuit que tenim projectades.
--- Quin paper juga l’educació
en la nova realitat social de la
ciutat?
--- L’educació és una eina clau per
integrar la nova ciutadania. L’escola
és bàsica per integrar les noves ge
neracions. És una eina de futur. Però
a banda de la nova ciutadania, en
general l’escola es troba amb el fet
que per diferents condicionants socials i laborals, les famílies releguen
l’educació dels fills cada cop més a
l’escola i això planteja uns reptes que
abans no existien.
--- Quins creu que són els reptes
de futur a la ciutat?
--- Nosaltres ens plantegem tres grans
eixos. En primer lloc, millorar l’accés a
l’habitatge. El segon punt serien les
polítiques d’inclusió social amb més
i millors serveis socials per evitar una
ciutat a dues velocitats. I el tercer gran
repte és la convivència, pactant nous
usos dels espais públics. Per exemple,
apostem per obrir els equipaments
els caps de setmana o per una oferta
d’oci a l’abast de tothom.
--- Com valora la relació de la
seva coalició amb els socis de
govern, el PSC?
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“Habitatge, convivència i inclusió
social són els nostres reptes de futur”

Alfons Salmerón ha estat regidor i portaveu d’ICV
EUiA per primer cop en aquest mandat, en què la
coalició ha tornat a formar part del govern amb el PSC

Treballem amb el PSC des de
la coresponsabilitat. Es pot
dir que hi ha hagut sintonia
en el 85% dels temes. En
algunes qüestions tenim les
nostres diferències, però
contrastem els programes

--- Treballem des de la coresponsabili
tat. Es pot dir que hi ha hagut sintonia
en el 85% dels temes. En algunes
qüestions tenim les nostres diferències, però contrastem programes per
arribar a un objectiu comú que és el
compromís de treballar per una ciutat
d’esquerres.
--- I la relació entre els socis de
coalició?
--- Hem superat moments de crisi i
ara crec que la relació entre ICV i EUiA
gaudeix de bona salut.
--- I, per últim, quina opinió té
de l’oposició?
--- Crec el paper que fa l’oposició a

la ciutat evidencia que a L’Hospitalet
hi ha un bloc d’esquerres que gover
na i un bloc de centre-dreta que està a l’oposició, que no proposa un model alternatiu de ciutat i que es dedica a fer soroll. Pel que fa a ERC,
en la meva opinió considero que
encara no ha trobat el seu espai.
--- És dur ser una força minoritària a l’equip de govern?
--- Estem acostumats a ser minoria
dins l’equip de govern. Som conscients
de les nostres forces i intentem aplicar al màxim els nostres programes
amb la força que tenim. Aspirem a
més, però estem còmodes en aquesta situació.
--- Parlem de les pròximes eleccions. En les darreres autonòmi
ques, ICV-EUiA va registrar un important augment de vots. Passa
rà el mateix a les municipals a
L’Hospitalet?
--- La coalició es troba en un molt bon
moment. Hem demostrat que podem
governar als ajuntaments i que també
podem governar a la Generalitat. Però
això també significa que hi ha molta gent que ens està mirant i que
hem de ser encara més responsables. A L’Hospitalet creiem que encara
podem guanyar més massa social
perquè tenim projectes i un model
de ciutat a seguir, des de l’esquerra.
No volem especular sobre si aconse
guirem més regidors. Tampoc no
ens ocupa gaire temps aquest debat.
Explicarem a la ciutadania els nostres
projectes i que ella decideixi.
--- Aquesta ha estat la seva pri
mera legislatura com a regidor.
Com valora l’experiència d’a
quests quatre anys?
--- La política és com un treball tem
poral. El contracte el tens amb la
ciutadania. He nascut a L’Hospitalet,
visc a L’Hospitalet i durant un temps
estic al servei de L’Hospitalet. Per
a mi, aquest primer contracte de
quatre anys ha estat molt enriquidor. Espero com a mínim que la
ciutadania em renovi el contracte
quatre anys més per poder veure
com es desenvolupen i quins resultats donen molts dels projectes que
hem engegat en aquesta legislatura.
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