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MERITXELL BORRÀS
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament, amb Meritxell Borràs al capdavant, s’ha marcat treballar en
aquest mandat en quatre àmbits: urbanisme, política social, seguretat i infraestructures.
Una feina que no serà ni més ni menys difícil que quan CiU governava a Catalunya

L’acció de govern del
tripartit al capdavant de
la Generalitat ha estat
negativa per a L’H perquè
ha reduït a la meitat
la inversió que feia
el govern de CiU

CDC ha estat sempre una
força europeista però per
donar un sí entusiasta a
la Constitució europea cal
que es reconegui l’us de
la llengua catalana a les
institucions europees
GABRIEL CAZADO

--- Quins són els objectius del
grup municipal?
--- En aquest mandat treballem
sobre quatre objectius. Urbanisme, especialment habitatge protegit per als joves i protecció del
patrimoni arquitectònic. Volem
una ciutat socialment avançada i
per això fan falta guarderies. Seguirem treballant en seguretat
perquè la Guàrdia Urbana segueix sense detectar-se als carrers de forma suficient. Finalment, les infraestructures, creiem
que en aquesta legislatura ens
hauríem de garantir una estafeta
de correus a Collblanc-la Torrassa
i l’abaixador de Bellvitge-Gornal,
amb el soterrament de les vies
del tren, i una residència de gent
gran per al barri Centre.
--- La tasca d’oposició és ara
més difícil també des de l’oposició a Catalunya?
--- Crec que no, fins i tot diria que
tot el contrari. En els plens ja no
haurem d’escoltar que la culpa
sempre és nostra. És una situació
més còmoda.
--- Potser era més fàcil fer arribar les seves propostes per
a L’Hospitalet?
--- Home, és evident que és més
fàcil arribar al govern en el qual
tu estàs, però no vol dir que no
puguis fer les mateixes demandes. Mani qui mani a Catalunya,
el grup municipal farà les demandes que cregui interessants per
als seus ciutadans.
--- Quin balanç feu de l’actuació del govern municipal?
--- Els discursos són molt socials
però les polítiques que es duen a
terme no ho són. Ho demostraré
amb uns exemples L’H és l’única
ciutat de la nostra àrea en la qual
la primera guarderia municipal es
va obrir el 2004, no s’ha fet una
política activa d’habitatge protegit
ni s’ha facilitat transport a les persones discapacitades que treballen. La situació no ha variat amb
l’entrada al govern d’ICV i EUiA. Per
tirar endavant el seu govern, al PSC
no li fan falta aquestes formacions.
D’altra banda, els socialistes han
guanyat perquè han deixat de tenir
una veu que pot incomodar des
de l’oposició.
--- Com valora el grup l’acció
de govern del tripartit?
--- Per a la ciutat és un balanç negatiu perquè ha reduït a la meitat
la inversió que feia el govern de
CiU. Pel que fa a Catalunya, hi ha
temes que ens preocupen. Ha
mostrat poca sensibilitat envers la
gent que té més dificultats, com
són les persones vídues i els discapacitats. Han disminuït les ajudes
als fills menors de 3 anys. És greu
l’increment de la benzina per pal-
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“Les polítiques que es fan a
la ciutat són poc socials”

liar el dèficit sanitari i l’enfrontament provocat entre l’escola pública i la concertada. La gestió és
difícil, no cal que ens ho expliquin
però nosaltres no havíem gravat
mai al ciutadà amb un impost.
--- I la reforma de l’Estatut?
--- Hi ha una obsessió del PSC
per incloure el PP perquè actuï
de fre de mà de l’Estatut. Joaquim Nadal ho va dir clarament
en una entrevista: que es faria un
Estatut que fos digerible per al
PSOE. Quan hom es planteja un
canvi d’Estatut és per fer un pas
endavant i no per quedar-se en
el mateix lloc.
--- Què farà CiU respecte al
referèndum de la Constitució
europea?
--- El pròxim congrés de CiU decidirà sobre la qüestió però crec que
el punt de partida és molt clar.
CDC ha estat sempre una força europeista però per poder donar un
sí entusiasta a la Constitució cal
que es reconegui la llengua a les
institucions europees i la presència
del govern català a Europa. Si això
no es així, no podrem votar-la afirmativament. # PILAR GONZALO

