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“Som una oposició que
presenta propostes concretes”
meritxell borràs

portaveu del grup municipal de ciu

gabriel cazado

--- En el darrer baròmetre d’opinió vostè és la segona persona
del consistori més coneguda.
Quina lectura fa d’aquest fet?
--- És un reconeixement a la feina
feta el fet que et belluguis molt per
la ciutat i per això se’t conegui i se
t’identifiqui. Se’m reconeix a mi, però
darrere meu hi ha la feina de tot un
equip. I cal considerar que els grups
municipals que estem a l’oposició,
encara que se’ns ha millorat una mica
la situació, la veritat és que treballem
bastant precàriament i aquest equip
de gent es pot dir que treballa de forma altruista. Per tant, els resultats del
baròmetre són un reconeixement.
--- Parlem de la ciutat. Què opina dels grans projectes urbanístics que s’estan realitzant, com
la Granvia o la plaça d’Europa?
--- Alguns dels grans projectes són
positius i bons per a L’H. Però també és cert que alguns d’aquests projectes ens els estan venent des de
fa 20 anys i resulta una mica enganyador. No ens podem deixar enlluernar pels grans projectes, alguns dels
quals ens semblen faraònics. El que
és important és el lloc on vivim cada
dia. És evident que calia endreçar la
plaça d’Europa, però ens sobra que
es parli del Manhattan de L’H.
--- Quines són, doncs, les prioritats de CIU a L’H?
--- Hi ha diversos temes clau: la pro
moció de l’habitatge de protecció
oficial, que és un tema on portem
molt de retard, o les escoles bressol
municipals. També és clau el tema de
la seguretat. De vegades ens diuen
que és més una sensació que una realitat. Jo crec que a L’H la inseguretat
ha augmentat i cal donar-hi resposta.
De la mateixa manera, també ens
agradaria un poliesportiu amb piscina
a cada barri. I, per últim, creiem que
és molt important el microurbanisme,
l’arranjament dels carrers, sobretot
dels més antics. Hi ha gent que fa
anys que reivindica que arreglin les
voreres del seu carrer perquè tenen
forats, o que canviïn l’enllumenat
perquè el carrer està fosc. L’Ajuntament considera tot això temes menors i nosaltres creiem que són molt
importants.
--- Una de les grans obres de la
ciutat ha estat l’AVE. Què opina
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Creu que és important
el microurbanisme:
l’arranjament dels carrers,
les voreres, l’enllumenat,
la neteja. A més dels grans
projectes creu que cal
millorar el lloc on vivim

de com s’han desenvolupat?
--- Hem pagat una factura que no
era necessària. Una part se n’havia
de pagar perquè les obres sempre
són incòmodes. Però hi ha hagut un
seguit de contratemps que han fet
que el patiment del veïnat fos extraordinari: els esvorancs, la suspensió de
la Renfe i els Ferrocarrils, el soroll a la
nit. És una factura massa alta que han
pagat sobretot els veïns del Gornal i
Bellvitge i que ha estat motivada per
la mala gestió de les �������
obres.
--- Fa un temps van posar en
marxa una campanya perquè la

ciutadania us expliqués els seus
problemes. Quina ha estat la res
posta de la gent?
--- Moltíssima gent ens truca. Hi ha
ciutadans que primer opten per la via
ordinària per queixar-se o reivindicar
alguna qüestió i quan no els funciona
aquesta via, ens truquen. Creiem que
la gent s’ha sentit atesa per nosaltres.
És més, en certa manera aquest telèfon de la convivència que ha creat
l’Ajuntament és una còpia de la nostra
iniciativa de posar a disposició de
al ciutadania un telèfon perquè ens
expliqui els seus problemes.

--- Quin tipus d’oposició fa CiU?
--- Som una oposició que fem moltes propostes concretes. No ens li
mitem a dir que les coses no funcio
nen. Una altra part de la nostra feina
és fiscalitzar. Per exemple, ho hem
fet amb els pressupostos públics.
Gràcies a la gestió de Convergència
i Unió es pot saber en què invertirà
l’Ajuntament els diners el pròxim any.
Hem estat anys demanant un llista de
les inversions! Ara finalment ho hem
aconseguit.
--- Esgota, estar a l’oposició?
--- Hi ha un acudit de l’Eugenio que
respon aquesta qüestió. Un li diu a un
altre: “Jugar al pòquer i perdre, m’encanta”. I l’altre li diu: “I guanyar?” I el
primer li respon: “Ha de ser l’hòstia”.
Doncs la meva feina és això. A mi
m’agrada el que faig a l’oposició, però
no dubto que poder governar ha de
ser fantàstic.
--- Vostè és regidora-portaveu,
diputada al Parlament i mare.
Com porta això de la conciliació
entre món laboral i familiar?
--- ���������������������������������
Tots parlem de conciliació entre
vida laboral i familiar però d’una
forma seriosa només ens ho plante
gem les dones. És una assignatura
pendent de la nostra societat. Poder
compatibilitzar vida laboral i familiar
passa perquè també siguin els homes
els que facin aquest esforç. I en el
meu cas concret, no sóc cap heroïna,
miro de fer el que puc, com tothom,
i com moltes altres dones et sents
insatisfeta perquè no arribes a tot.�
--- Què espera de les pròximes
eleccions generals?
--- Volem que Catalunya reaccioni.
No ens podem quedar indiferents
amb tot el que ha passat. Hem patit
un PP que ha entrat embogit contra
l’Estatut i un PSOE que ha faltat a
les seves promeses. Zapatero es va
comprometre a acceptar l’Estatut que
s’aprovés a Catalunya i no ha estat
així. Per exemple, no ha complert
amb el tema dels pressupostos. Si
a això li afegim els problemes de
l’AVE, les declaracions de la ministra...
Sembla que tots plegats se’ns riuen a
la cara. Cal una reacció dels catalans.
I la reacció ha de ser optar per la
nostra formació perquè sempre hem
demostrat que allò que ens preocupa
és el benestar del país. # núria toril

