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E ra divendres i era tard. Però ve-ïns, mitjans i entitats no es volien perdre la visita al barri dels líders polí-tics amb aspiracions a la poltrona del consistori barceloní. El teixit associatiu havia fet la feina: alguns arribaven a la cita amb una vintena de preguntes. La primera decepció, però, va ser, tal i com va refl ectir el president de la Coordina-dora d’Entitats del Poble-sec, Amadeu Quinata, l’absència dels 5 caps de llista. “Agraïm la presència dels cinc regidors, però creiem que la gent d’aquest barri mereixia la visita dels alcaldables”. Així, la percepció de seguir sent un “barri de segona” va ser el teloner d’un debat marcat per la Muntanya de Montjuïc i la polèmica gossera, els equipaments, la immigració i, sobretot, els retrets entre els regidors.  L’únic gran punt d’enteni-ment entre totes les formacions va ser la coincidència de que el Paral·lel ha de ser la gran aposta de cara el proper mandat. Per contra, la manca d’espai de l’escola Jacint Verdaguer va centrar la discussió sobre les escoles al barri. La directora del centre, Núria Lacasa, es va endur de la trobada el compromís de totes les formacions de cedir més espai a l’escola, però sense cap full de ruta clar. Les dues dades més destacades del debat van ser, d’una banda, l’absèn-cia d’una de les persones que sempre ha liderat la defensa de la muntanya, Ana Menèndez, i l’escassa afl uència de públic nouvingut a la sala. Els dos partits amb més possibilitats de guanyar els comicis del proper 22 de maig, Partit Socialista (PSC) i Conver-gència i Unió (CiU), representats per la regidora del Districte, Imma Moraleda i la regidora Sònia Recasens, van ser les grans polemistes de la nit. Com dues lleones, van protagonitzar una ferotge lluita dialèctica quan el debat va topar amb qüestions com ara la projecció de l’anomenat Parc d’Acollida d’Animals de Companyia (PAAC) a Montjuïc. I és que tant una com l’altra van ser les que van aportar més precisió en els seus dis-cursos. La regidora d’Horta-Guinardó, 

Elsa Blasco (ICV-EUiA) -molt valorada al seu districte- es trobava en territori menys conegut, mentre que el republicà Xavier Florensa mirava de defensar el seu model de “ciutat republicana”. Per la seva part, el regidor popular Alberto Villagrasa, va cometre la patinada de la nit dient que “és inadmissible” que la U.E. Poble-sec  jugui els seus partits fora del barri. Quan, de fet, l’equip de Pedro Venero disputa els encontres a la Satalia des de fa un any. 
CiU diu que té un lloc nou per a la ubicació de la gosseraSonia Recasens va acusar el Govern Bipartit (PSC i ICV-EUiA) de voler gas-tar-se 7’6 milions d’euros en la gossera. La regidora d’Unió va assegurar que si Trias és alcalde la gossera s’enviaria a uns terrenys dels voltants de l’antiga llera del riu Llobregat (Zona Franca). Moraleda va replicar que l’equipament no arribaria als 5 milions i va recordar a la regidora de CiU que també a la Zona Franca es trobaran amb problemes. Malgrat les acusacions de la regidora de la federació nacionalista, les repre-sentants de PSC i ICV-EUiA van argu-mentar que l’equipament oferia totes les 

garanties per no agredir el seu entorn. “Aquesta gossera l’hem tingut fi ns ara al Districte d’Horta-Guinardó i els únics problemes que ha donat són de soroll”, va subratllar Blasco. Uns problemes que, segons l’edil ecosocialista queden solucionats amb el nou equipament. Un dels moments més calents del sopar-col·loqui va arribar quan la ma-teixa Blasco va assenyalar ERC com a culpable “d’haver-se doblegar a les pressions dels poderosos” –referint-se a l’escola Aula–. I és que inicialment el Parc de l’Oreneta era l’emplaçament on hauria d’haver anat la gossera. El regidor d’ERC, Xavier Florensa va dir que “en una ciutat republicana no es posen gosseres al costat de les es-coles” i Blasco va replicar “sobretot si a les escoles hi van els fi lls del Banc de Sabadell”. Villagrasa va remarcar que “els drets dels nens no van per barris, sinó per tots igual”.
Immigració “drets i deures”Per a Moraleda, el Poble-sec és exemple de com gestionar la immi-gració. “La gent que viu amb nosal-tres, s’ha d’acollir, ningú ha nascut ensenyat”. La regidora socialista va 

recordar que l’Ajuntament va signar un pacte per la immigració on els par-tits es comprometien a no utilitzar-la amb fi nalitats electorals. ICV-EuiA va assenyalar la “poca responsabilitat del PP en aquest sentit. “Hem rebut més famílies de les que hem pogut aten-dre i calen els educadors de carrer”, va destacar la Recasens. Per la seva part, el regidor popular va vincular la immigració amb la delinqüència amb una dada: “entre l’any 2006 i 2009 els detinguts per la Guardia Urbana eren estrangers, no podem tancar els ulls davant d’aquests fets”.Tot i reconèixer la funció social de les entitats “que molts cops arriben on no pot arribar l’administració” –com va destacar Moraleda- CiU i, sobretot el PP, van apostar per revisar l’ús de les subvencions. “Volem fer auditories per comprovar que els diners públics en mans de les associacions s’estan utilitzant bé”. I és que si convergents i populars coincideixen a l’Ajunta-ment les retallades en aquest camp podrien ser molt significatives. “No es tracta de retirar ajudes, és tracta de canviar la manera de fer-ho”, va subratllar Sònia Recasens en al·lusió als contractes programa. 
El futur regidor de Sants-MontjuïcAixí com fonts properes a la regido-ra del Districte, Imma Moraleda, han confi rmat al diari que, en cas que el PSC guanyés les eleccions, la socialista repetiria en el càrrec; a les fi les conver-gents no hi ha hagut una pronunciació en aquest sentit. La regidora adscrita a Sants-Montjuïc i número 3 a la llista de Trias, Sònia Recasens, explica que “les responsabilitats polítiques futures no passen per aspiracions personals sinó que passen per allò que el nou Govern necessiti d’aquelles persones que l’integren”, i deixa la porta oberta a especulacions que la situarien a cotes més altes a l’Ajuntament.
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Van participar, en un debat moderat per la periodista Maria Ortega, els regidors Imma Moraleda (PSC), Elsa Blasco (ICV-EUiA), Xavier Florensa (ERC), Alberto Villagrasa (PP) i Sònia Recasens (CiU)

Moraleda i Recasens lideren un debat crispat per “l’afer gossera”
PSC, ICV, ERC i CiU tanquen fi les davant el PP per evitar que el debat sobre la immigració serveixi d’esquer electoral
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