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“Estic en política amb
voluntat de servei”
MARGA SOLÉ

Meritxell Borràs compagina el seu
escó de diputada al Parlament de
Catalunya amb el de regidora de
l’Ajuntament de L’Hospitalet. Com a
dona li agradaria que la societat fos
més sensible amb les dones encara
que reconeix que per triomfar en el
món de la política s’han d’utilitzar les
mateixes armes que els homes

Després del soterrament de les vies,
quedaran 10 ha de terreny. Què hi faria?
Per una banda, habitatge a un
preu que els ciutadans de L’Hospitalet el puguin comprar, perquè
un dels grans problemes de la ciutat és que els joves marxen al no
trobar habitatges a preu assequible. En aquests terrenys públics faria més del 20% d’habitatge de
protecció oficial, i després zones
verdes i vies de comunicació.

Un altre projecte important de L’H serà la
City Metropolitana a Pedrosa...
Ja era hora que es fes perquè als
veïns de Gran Via Sud-Ildefons Cerdà els ha tocat viure aïllats per la
Gran Via. En aquest sentit, serà
positiu i a més dinamitzarà tot l’entorn de la Fira i de l’àrea comercial, l’hotel, etcètera. Per tot això,
seran imprescindibles mitjans de
transports públics, com els Ferrocarrils de la Generalitat i el metro
perquè el recinte de la Fira està
molt bé, però ara sols s’hi pot anar
en cotxe o en taxi.
Actualment, la ciutat té molts projectes en
marxa. Després de tot això, què pensa que
quedaria per fer?
Quedaran moltes coses perquè
encara que la ciutat ha avançat, i
això és mèrit de tots, les ciutats
mai no s’acaben. Li manquen zones verdes, més equipaments esportius, una revitalització del comerç urbà i, de vegades, coses petites, perquè l’equip de govern ha
volgut fer obres i equipaments de
grans dimensions però de vegades hi ha temes més petits que ens
fan molta més falta, com el manteniment de parcs i jardins, carrers,
voreres o eliminar les barreres arquitectòniques que encara queden
a la ciutat.
Com a CDC té algún projecte que
engegaria si tingués el govern a la ciutat?
Si governéssim faríem guarderies
públiques i pisos de lloguer per
a joves perquè creiem que aquests
són elements vitals. També revitalitzaríem el comerç urbà amb una
política fiscal que ajudés al comerç

GABRIEL CAZADO

Creu que és encertada la construcció de
l’Estació Central L’Hospitalet-la Torrassa?
Serà molt important per a L’Hospitalet, per la seva centralitat. Situa
la ciutat en el centre dels mitjans
de transports, Renfe i metro. Serà
un gran què per a L’Hospitalet i per
als ciutadans d’altres municipis
perquè podran cambiar de línia de
tren sense haver d’anar a Sants i
a més l’estació dinamitzarà els barris de la Torrassa i Sant Josep.

Un món que
margini les
dones, el 50%
del seu
potencial, no
anirà enlloc

En l’àmbit
municipal ja
m’agradaria
ser alcaldessa
de la meva
ciutat, ja...!

local i als mercats, i facilités aparcaments.

nió de representants d’ambdues
formacions polítiques.

Però, la Conselleria d’Ensenyament tenia
el compromís de fer guarderies, no?
La Conselleria ha ofert la possibilitat de fer guarderies públiques en
les quals hi col·laborin ajuntaments
i Generalitat. En moltes ciutats de
l’entorn, que en molts casos estan
governats pel PSC, com és el de
Cornellà, no ha fet falta que la Generalitat ajudi a promoure guarderies i fa molts anys que en tenen.

Ara que Manuel Fraga ha guanyat a Galícia
vol dir que Jordi Pujol no es plantejarà la
reelecció?
Crec que el president Pujol no s’ho
replanteja i una demostració clara
va ser el debat de la moció de censura presentada per Maragall. Va
respondre el conseller en cap, Artur Mas, demostrant que és un home de primera talla política i el president Pujol no va intervenir. Crec
que és un gest de generositat i intel·ligència retirar-se quan un està
en plenitud de condicions i aquest
és un tema que se li ha d’agrair,
no voler aferrar-se a la cadira.

Quina relació tenen el PP i CiU a la ciutat?
Dona..., iniciatives conjuntes no
n’acostumem a tenir però quan
s’està a l’oposició amb una majoria
tan absoluta com la que té el PSC
a la ciutat, encara que ideològicament ens puguem sentir lluny del
PP, com és el meu cas, fa que, vulguis o no, hi creïs complicitats i potser t’hi acostis.
Les direccions nacionals de CDC i UDC
han acordat convertir-se en un únic partit.
Com està la relació a L’H?
En el conjunt del territori encara
no s’estan fent reunions entre
ambdues formacions polítiques. Sí
que hi ha pendent una de l’agrupació L’Hospitalet-Cornellà de
Convergència amb l’Agrupació Local d’Unió i és previst que se celebri un dia d’aquests. Tanmateix, no
serà una assemblea sinó una reu-

Es diu que les dones tenen una altra forma
de fer política. En què s’ha de notar?
Les dones tenim una forma diferent de fer les coses en general.
Per exemple, un home molt rellevant en l’àmbit professional o polític, abandona moltíssim els fills i,
això, una dona no ho fa mai. Potser sí que en política quan manem
agafem els estereotips dels homes
però és que per competir i prosperar en un món d’homes en molts
casos t’hi has d’assemblar i si no,
t’aparten. Per això, en política o
en l’empresa, una dona que prospera és que val dues vegades
més que un home que ocupa el
mateix lloc.

Més del 50 % de la població som dones
però no estem als llocs on es prenen les
grans decisions. Per què?
És un problema de cultura i d’educació que arrosseguem des de fa
molts anys però això està canviant
molt ràpidament. A les facultats ja
hi ha més dones que homes i encara que avui no hi hagi massa dones en temes de poder real això
canviarà perquè un món que margini el 50% del seu potencial, que
són les dones, no anirà enlloc.
Quina és la seva fita com a política?
Estic en política amb voluntat de
servei per construir un país més
just, més ric, més solidari i aquesta
és la meva fita. En l’àmbit municipal ja m’agradaria ser alcaldessa
d’aquesta ciutat, ja... Crec que podria aplicar alguna de les sensibilitats que deia abans, però també
m’agrada treballar al Parlament de
Catalunya i estic molt satisfeta de
compaginar totes dues coses.
Què voldrà ser quan sigui gran?
Vull seguir tenint sentit de l’humor
i temps per gaudir de dues coses:
de la família i els amics, i poder
oferir, des de l’àmbit que sigui, un
servei en aquest projecte de país
que comparteixo amb molta gent.
No seré sempre una professional
de la política però aquesta activitat continuarà formant part de la
meva vida.

