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JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Pujol i Soley va néixer el 1930 a Barcelona, és llicenciat en medicina,
està casat i és pare de set fills. Presideix la Generalitat des de 1980 i
ara ha dit que no es presentarà a la reelecció. Acaba de visitar la ciutat
per inaugurar el centre sociosanitari Prytanis al barri de Santa Eulàlia

EL GRUP DE CIU A
L’HOSPITALET ESTÀ
TREBALLANT DE VALENT
PER OFERIR UNA
ALTERNATIVA AL
GOVERN DE LA CIUTAT, I
A MÉS HO HA FET BÉ
GABRIEL CAZADO

--- Què li sembla L’Hospitalet actual amb els projectes
que té en marxa?
--- De fet, a L’Hospitalet, hi vinc
tot sovint, encara més, hi vaig
fer la primera visita com a president de la Generalitat, i des de
llavors fins ara ha canviat molt
amb l’ajuda de tothom, de la
gent de L’Hospitalet, de l’Ajuntament, i la Generalitat hem collaborat a impulsar la transformació de la ciutat. La Ciutat Judicial, la Gran Via, l’ampliació de
la Fira, la línia 9 del Metro són
grans projectes que el Govern
de la Generalitat impulsa, i que
la ciutat de L’Hospitalet en gaudirà. Sens dubte, representaran
un impuls qualitatiu important
per a la ciutat i la seva gent. La
línia 9 del Metro permetrà una
millor comunicació dins L’Hospitalet i amb les ciutats de l’entorn. D’altra banda, l’ampliació
de la Fira és un impuls econòmic important per a la ciutat, i
en això la Generalitat hi juga
fort. La Gran Via, o més ben dit, el
Consorci de la Gran Via junt amb
l’Ajuntament, transformarà tota
aquella zona, i permetrà que sigui una via urbana, i la gran obra
de futur a L’Hospitalet és la Ciutat Judicial. Per resumir: la Generalitat, malgrat el que alguns
vulguin fer creure, ha estat una
gran impulsora de tota la conurbació metropolitana, i això és
ben evident amb aquestes inversions a L’Hospitalet, i en moltes altres que podria esmentar.
--- Finalment, l’AVE arribarà
a l’aeroport?
--- No en tingui cap dubte. Així
es va acordar amb el Ministeri
de Foment en una llarga negociació pendent de la signatura
d’un conveni on es determinaran el traçat definitiu i les fórmules de finançament. Però, no
ens enganyem: la Generalitat
no solament ha mirat que l’aeroport de Barcelona es connecti
amb la xarxa ferroviària d’alta
velocitat sinó que també ho faci
amb els altres dos aeroports catalans –el de Girona i el de Reus.
Això ens farà molt competitius.
--- Com qualificaria la relació actual entre la Generalitat i el govern de Madrid?
--- He definit la situació política
al Parlament de Catalunya com
a incerta i, pel que fa a les nostres relacions amb el Govern
central, com a creixement difícil.
En canvi, com a país i com a
obra de govern, anem bé.
--- Aquesta situació podria
provocar un avenç de les
eleccions autonòmiques?

GABRIEL CAZADO

“La nostra voluntat és
esgotar aquesta legislatura”
--- La nostra voluntat és esgotar
la legislatura, és a dir, governar
fins a la tardor del 2003 per
completar el nostre programa,
del qual, per cert, no ens hem
desviat ni una coma. També és
veritat que si la situació fos insostenible, ens veuríem obligats
a avançar les eleccions, però no
és això el que volem.
--- Per què no ha acceptat
mai que hi hagi un ministre
de CiU al Govern central?
--- Ho vaig explicitar molt clarament el mes de gener, després
que el president Aznar ens convidés formalment a entrar al govern. La nostra prioritat és el
servei dels interessos dels ciutadans de Catalunya. No podríem col·laborar amb un govern
on no puguem manifestar-nos,
com a catalans i que no garantís
aquesta defensa. Li recordaré
un passatge d’aquella conferència meva al Col·legi d’Advocats
de Barcelona. Com podem entrar en un govern que està fent
la política que està fent i que
anuncia que farà el que anuncia? Acceptar no seria decorós,
però a més no seria eficaç. I el
mateix que vàrem haver de respondre fa uns mesos va fer que
en altres circumstàncies –amb
la UCD i amb el PSOE– ens portés també a refusar de participar en el Govern espanyol.
--- Quines perspectives electorals té per a L’Hospitalet?
--- Confiem a millorar els resultats. El grup de CiU està treballant de valent per oferir una alternativa al govern de la ciutat, i
a més ho ha fet bé. I confiem
que els ciutadans de L’Hospitalet aprecïin l’esforç desplegat
pel nostre govern en la millora
de la seva qualitat de vida. La
Generalitat té previst d’invertir
en els quatre anys de legislatura 42.493 milions d’euros i això
ja s’està notant. En posaré uns
exemples: l’ampliació de l’Hospital de Bellvitge, els nous habitatges del Gornal, Carrilet, Campoamor i Aprestadora, el casal
de gent gran Progrés, el nou
CAP de Collblanc i la reforma
del de Torrassa, el soterrament
de les vies, l’alliberament de
100.000 m 2 de sòl... Veient l’acció del nostre Govern i reconeixent la dinàmica de treball que
ha sabut impulsar Meritxell Borràs al capdavant del grup municipal de CiU esperem que això
es trasllueixi en un resultat millor que als anteriors comicis.
Som raonablement optimistes.
# MARGA SOLÉ

