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Entrevista
Meritxell Borràs és la portaveu de
CiU a l’Ajuntament de L’Hospitalet. És
llicenciada en farmàcia i li fa molta il·lusió

complir enguany 50 anys. Diu que està en
un moment vital de la seva vida i que el
temps lliure, que en té poc, el dedica a la

família, els fills i la parella. Entre les seves
aficions destaca anar en bicicleta, patinar,
llegir i escoltar música

“CiU està al costat de
la gent de L’Hospitalet”

guns ajuntaments catalans?
- Això s’ha d’interpretar com que la
Generalitat està ofegada, que té dificultats de finançament i que s’ha mirat de donar resposta als municipis
més desafavorits davant dels fons de
cooperació estatals. No obstant això,
ens consta que el Govern de la Generalitat s’està replantejant aquesta
situació i que és segur que aquest
any 2014 serà diferent.

marga solé

- És diferent el Govern de L’H
ara que ICV-EUiA són necessaris per a la majoria absoluta?
- A part que hi ha unes sigles noves
al Govern jo no hi veig diferència.
Sincerament, a l’hora de donar resposta és bastant el mateix.

- El Baròmetre d’opinió diu que
vostè és, després de l’alcaldessa, la regidora més coneguda.
- No crec que sigui perquè porto
molts anys a l’Ajuntament, ja que hi
ha regidors que hi porten més anys
que jo. Vull creure que és fruit d’estar
en contacte amb la gent de la ciutat
i de trepitjar el carrer, preocupar-me
de les coses i mirar de donar resposta a les reivindicacions de la ciutadania. Entenc que és fruit d’una feina
de proximitat amb les persones.

- Com veu les pròximes elec
cions municipals?
- Seran diferents perquè el panorama polític es mou a Catalunya i
a L’H. Ara, si la gent que es queda
tradicionalment a casa va a votar, hi
ha opcions de canvi reals. Per tant,
el que ha estat una majoria absoluta, o pràcticament, per part del grup
socialista, canvia i hi pot haver una
majoria diferent al Govern de L’H.
Nosaltres no tenim enquestes, però
sí nas polític, i ja li dic jo que això
està canviant.

- Des de l’oposició, com ho pot
fer CiU per influir en les decisions que es prenen per a L’H?
- Hem influït més del que la gent pot
pensar perquè hi ha coses importants de la ciutat que són fruit de la
nostra influència directa.
- Per exemple?
- La construcció de les estacions
dels Ferrocarrils de la Generalitat de
la zona de la Fira o l’ascensor del Metro de Just Oliveras. Darrere hi ha una
forta pressió popular i política, però
nosaltres hem tingut el nostre pes.
També que en el parc del Centre no
s’hi construís més o la reducció de
l’IBI per a famílies amb pocs recur
sos. Aquesta és una iniciativa nostra després de presentar esmenes a
les ordenances fiscals any rere any,
finalment l’equip de govern la va assumir l’any 2003. Per tant, nosaltres
políticament hem impulsat aquests
temes i ens en sentim satisfets malgrat que no ens ho reconeguin.
- En què baseu la vostra feina?
- El que és bàsic i fonamental és el
contacte amb la realitat de la ciutat
i això vol dir amb les entitats, amb
les persones, conèixer de prop la
problemàtica de la gent i, per tant,
tot i estar en l’oposició, ens ho prenem com si estiguéssim al Govern i
mirem de donar resposta a les ne-

- CiU pot ser al nou govern?
- Sí, crec que CiU hi pot tenir un pes
decisiu i, per tant, som una formació política a tenir molt en compte, i
això és una gran novetat a la nostra
ciutat.

d’opinió, els problemes de la ciutat
són els mateixos un any rere l’altre:
la brutícia, l’incivisme i la manca de
seguretat. Això vol dir que aquests
problemes sobren i que falta un
equip de govern que respongui a les
necessitats de la gent.

-Quina és la seva tasca com a
diputada al Parlament?
- Sóc la portaveu adjunta del grup
parlamentari de CiU i, a més, la
responsable de l’Àrea d’Empresa i
Ocupació. En el moment que estem
vivint, amb una situació econòmica
difícil, tenim molta feina, però és un
moment d’esperança perquè en les
darreres EPA (Enquesta de Població Activa) hi ha indicis d’una repuntada real de la situació econòmica
i de l’ocupació. Cal esperar i ser
prudents però hi ha elements prou
significatius perquè tinguem indicis
positius de futur.

- Els fons de cooperació local
no han arribat a L’Hospitalet
el 2013. Es pot interpretar com
que la Generalitat vol ofegar al-

- Hi haurà referèndum el 9N?
-Nosaltres estem treballant perquè
això sigui una realitat i estem convençuts que es farà. y

Meritxell Borràs, asseguda en un banc de la rambla de Just Oliveras

cessitats dels ciutadans. Això es tradueix en propostes concretes. Algunes tenen èxit i altres no, però el que
és segur és que nosaltres estem al
costat de la gent de L’H.
- Què li falta i què li sobra a L’H?
- Li falta un equip de govern que
estigui al costat de la gent i que de
veritat es preocupi i resolgui la problemàtica de la ciutadania. I el que li
sobra és que, segons el Baròmetre

“Hi ha coses
importants de
la ciutat que són
fruit de la nostra
influència directa”
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