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Entrevista
Alfonso Salmerón, portaveu municipal d’ICVEUiA. Creu que encara som en plena ofensiva
conservadora i considera que, en l’actual context
de retallades, l’Ajuntament i la seva coalició tenen
el deure de preservar la protecció social

“El 2015
aglutinarem
l’esquerra
més plural”
francisco durán

- Ens acostem a la meitat del
mandat. Quin balanç en fan des
d’ICV-EUiA?
- A ningú no se li escapa que la crisi
i la retallada de recursos del Govern
de l’Estat i la Generalitat en serveis
bàsics de proximitat fan que el mandat estigui sent d’allò més difícil. En
aquesta situació, la prioritat del Govern municipal és mirar que la crisi
tingui el menor impacte possible en
la ciutadania i actuar com a dic de
contenció de les polítiques neoliberals que estem patint.
- Com ha canviat el Govern municipal després que el PSC perdés la majoria absoluta?
- La nostra influència ara és molt
més gran, perquè la gent ha volgut que siguem decisius. Això ens
ha permès accentuar les polítiques
socials i frenar alguna inèrcia neoliberal. A tall d’exemple, que s’hagi
aprovat, a proposta d’ICV-EUiA,
una moció segons la qual l’Ajuntament no treballarà amb entitats bancàries que executin desnonaments
té una càrrega del tot simbòlica, en
el sentit que volem transmetre que
el Govern està al costat de la gent
en aquesta època de crisi.
- En aquest mandat és regidor
de districte, com li prova?
- Va ser una decisió molt meditada.
A ICV-EUiA vam entendre que la
política mediambiental, una respon-

sabilitat que havíem assumit abans,
ja tenia un full de ruta molt ben definit, i havia arribat el moment d’incidir
encara més en la política de proximitat, molt més en l’actual context de
dificultats. I treballar al districte ens
permet copsar les necessitats de la
gent en àmbits ben diversos, com
l’urbanisme, els serveis socials o la
convivència diària.
- I, pel que fa al Centre, Sant Josep i Sanfeliu, quins objectius
hi ha per a l’actual mandat?
- La davallada d’inversions de l’Estat i
la Generalitat, i la crisi fan que el marge de maniobra sigui escàs. Hem fet
una actuació de millora al carrer de
Terra Baixa, tenim previst fer obres de
reforma al parc de la Serp i reordenar la zona d’horts de Sanfeliu, amb
el propòsit de fer-los oberts al veïnat.
- Ara bé, el gran projecte serà el
de la Remunta, oi?
- En efecte, a la zona de la Remunta s’obrirà una nova zona verda i
d’equipaments que no només serà
per als veïns del districte sinó del
conjunt de la ciutat. Afortunadament,
el Consorci per a la Reforma de la
Granvia, propietari dels terrenys, disposava de prou capacitat per posar
en marxa les obres.
- I quan es podrà passejar per
aquesta nova zona verda, hi ha
data concreta?
- Estem a l’espera d’un informe tècnic del Consorci que ens ha de dir si

Alfonso Salmerón, portaveu municipal d’ICV-EUiA i regidor del Districte I, a la plaça del Repartidor

“El Govern municipal
mira de garantir
els serveis socials
i actua com a
dic de contenció
de les polítiques
neoliberals que els
ciutadans pateixen”
n

“El parc de la
Remunta serà una
zona verda per al
conjunt de la ciutat”
n

és possible obrir amb prou seguretat alguns espais del nou parc de la
Remunta al mateix temps que continuen les obres d’adequació dels
edificis de l’antiga caserna. El parc
ha d’estar enllestit aquesta primavera i, si aquest informe és favorable,
la intenció és obrir-lo tan aviat com
sigui possible. Però aquest informe
ha de donar plenes garanties.
- Fa poc que ha deixat vostè el
seu càrrec de coordinador local
d’EUiA. A què respon aquesta
decisió?
- Doncs, respon a la idea de posar
la nostra organització al servei de
la societat civil, amb l’objectiu final
de crear una candidatura que aglutini l’esquerra més plural i dinàmica
amb la vista posada en les eleccions
municipals del 2015. I per aconseguir-ho, era imprescindible separar
la tasca institucional de la feina del
partit. Davant el creixement de les
polítiques neoliberals, creiem que

a L’Hospitalet ja no n’hi ha prou
que no hi hagi majoria absoluta, ni
amb la socialdemocràcia del PSC:
cal que en les eleccions del 2015
hi hagi una majoria hegemònica de
l’esquerra alternativa.
- Sobre aquesta qüestió va publicar vostè un comentari a
Twitter un xic enigmàtic...
- Sembla que algú es va assabentar fora de temps que havia deixat
de ser coordinador d’EUiA i es van
desfermar alguns rumors, en el sentit que també plegava de regidor.
Només vaig voler desmentir-ho.
- Per cert, és vostè força actiu a
les xarxes socials, creu que són
una bona eina per als polítics?
- Crec que Facebook i Twitter són
un estri per difondre missatges i
prendre la temperatura social. Ara
bé, a banda de convocar manifes
tacions per internet, cal anar-hi, sortir al carrer. y

