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“La política ha de tractar les
preocupacions de la ciutadania”
alfonso salmerón
portaveu d’icv-EUiA

gabriel cazado

--- A pocs mesos de fer un any de
les eleccions municipals. Quina
feina s’ha fet?
--- Hem dedicat molts esforços en
l’elaboració del PAM i a posar l’accent
en els eixos programàtics amb els
quals ens vam presentar a les eleccions: inclusió social, amb especial
èmfasi en l’educació i les polítiques
d’igualtat; habitatge i integració, i
medi ambient i sostenibilitat.
--- A les municipals, ICV-EUiA va
perdre un regidor. S’ha superat
aquest tràngol?
--- Va ser un fet dolorós perquè les
expectatives que teníem eren unes
altres. Ens presentàvem amb la idea
de, com a mínim, continuar sent la
tercera força a l’Ajuntament. Vam
imputar aquesta pèrdua a la baixa
participació i al fet que no vam saber
mobilitzar el nostre electorat, que es
va quedar a casa.
--- Les dues regidories que teniu són les més adequades per
poder impulsar les vostres polítiques?
--- Penso que sí. L’educació és fonamental. El futur de la ciutat es debat
a les escoles. A les escoles s’hi està
fent el debat sobre la integració social
dels nouvinguts i ens hi juguem l’èxit
escolar de les pròximes generacions.
L’educació és la primera línia de batalla de la justícia social. També són importants les polítiques mediambientals, fer que la ciutat sigui sostenible i
construir una relació més equilibrada
amb l’entorn.
--- Una part de la ciutadania veu
la immigració com un problema.
Que cal fer per canviar aquesta
opinió?
--- Cal fer molta pedagogia i un esforç
per recol·locar el debat, que no ha
de ser de pertinença nacional sinó
d’inclusió social. És una qüestió de
si s’està en condicions econòmiques
raonables i justes. És també una
qüestió de drets; per exemple, que
no tinguin dret a vot és una anormalitat democràtica intolerable. Un cop
aconseguida la igualtat de drets, cal
anar a la igualtat de deures. No és
fàcil, però és el repte que tenim.
--- L’educació ha de jugar un paper molt important.
--- Sí. Per això calen més recursos
econòmics i humans per a les esco
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En aquests moments hi ha
un problema fonamental
de confiança en un sistema
de protecció social adequat
davant d’un cicle econòmic
que comença a donar
símptomes de ser negatiu

les. Les aules han de ser el camp de
proves de la integració. En aquest
sentit, no compartim la decisió de fer
aules segregades, és preferible insistir
més en les aules d’acollida.
--- El PAM inclou la creació de
consells que permetran la participació ciutadana.
--- Hi ha una manca de confiança
de la ciutadania en els polítics i en
les institucions democràtiques. Una
manera de corregir aquesta situació
és millorar els processos de democràcia participativa entre l’Ajuntament
i els ciutadans perquè ara la societat

demanda una major proximitat de la
gestió municipal.
--- Les obres de l’AVE s’han convertit en un malson. Passaran fac
tura a les eleccions del 9-M?
--- La ciutadania esta cansada d’unes
infraestructures que el Ministeri de
Foment ha fet malament i de les
quals no ha assumit responsabili
tats ni ha donat les explicacions
pertinents. Creiem que la ciutadania
col·locarà les responsabilitats allà on
correspon. Dit això, l’actitud per part
dels responsables municipals i de la
ciutadania, més concretament de la

Coordinadora d’Entitats del Gornal,
està sent absolutament encomiable.
--- Tornem a entrar en període electoral. Les generals semblen més
polaritzades que mai entre PSOE
i PP. És evident que perjudica la
resta de formacions.
--- Sí i la nostra pot ser la més perjudicada. El nostre enemic serà el mal
anomenat vot útil. El nostre repte és
transmetre a la ciutadania que el vot
a Esquerra Unida-Iniciativa Verds és el
vot útil perquè pot fer girar les polítiques governamentals cap a l’esquerra. És vot útil que Zapatero pacti amb
CiU la reforma fiscal o la supressió de
l’impost sobre el patrimoni? Sempre
que hem estat decisius, hem pogut
condicionar polítiques d’esquerres.
--- Quins haurien de ser els temes
clau de debat en aquesta campanya?
--- La política ha de tractar les preocupacions que té la ciutadania. En
aquests moments hi ha un problema
fonamental de confiança en un sistema de protecció social adequat davant d’un cicle econòmic que comença a donar símptomes de ser negatiu.
El debat s’ha de centrar a millorar les
polítiques de protecció social. Cada
dia tenim l’amenaça de nous expedients de regulació d’empreses i el
principal debat hauria de ser garantir
els llocs de treball i millorar l’Estat del
benestar.
--- És ara el moment dels partits
amb una important vessant ecologista, perquè es fa realitat el
canvi climàtic.
--- Malauradament el temps ens
ha donat la raó i és imprescindible
acompanyar qualsevol política d’inclusió social d’una política de sostenibilitat.
--- El cap de llista d’ICV-EUiA,
Joan Herrera, exposava la necessitat de crear una vicepresidència ecològica.
--- El medi ambient i les polítiques
ecològiques no poden dependre
exclusivament d’un departament sinó
que han de garantir una transversalitat, i una manera de posar-ho en pràctica és tenir una vicepresidència que
garanteixi aquestes polítiques, que
han d’estar presents a cadascun
dels programes de qualsevol govern.
# pilar gonzalo

