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MERITXELL BORRÀS
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

“S’ha de posar el focus en les
necessitats de les persones”

Meritxell Borràs
diu que treballa en
política amb esforç,
bones intencions,
to positiu
i honestedat
GABRIEL CAZADO

--- Faci el seu retrat de la ciutat.
--- És una ciutat complexa. Hem perdut molta població i n’hem guanyat
de nova, bàsicament immigrant, i hi
ha diferents conglomerats als barris.
Des del punt de visita urbanístic sembla que l’única obsessió hagi estat fer
grans obres que ara estan aturades
com la plaça d’Europa, Cal Trabal o
Can Rigal. Crec que posem malament
el focus, s’hauria de posar més en
la proximitat a la gent, en les necessitats de les per sones, la seguretat
ciutadana, les prestacions socials, fer
més guarderies, poder disposar d’un
lloc on aparcar el cotxe, una ciutat
on hi hagi una millor neteja, millor
enllumenat... També l’Ajuntament pot
fer moltes coses per ajudar els autònoms que, moltes vegades, es troben
amb grans dificultats a l’hora de tirar
endavant.
--- Què s’hauria de fer per sortir
de la crisi, segons vostè?
--- Polítiques diferents de les que han
fet el Govern Zapatero i el tripartit.
Donar 400 euros per després retirarlos ha estat un error, apujar l’IVA, com
es pretén, també és un error. S’han
de fer polítiques d’estimulació de
l’economia productiva i ajudar l’emprenedor per, a l’hora de la veritat,
aconseguir més llocs de treball. La
gent el que vol és feina. Tenim moltes
persones en atur, famílies senceres
que no tenen ingressos i passen per
una situació de duresa. Aquesta situació també carrega els serveis socials
que, de vegades, no tenen prou recursos per donar resposta a tothom.
--- També s’ha ajudat els ajuntaments amb els programes FEIL.
--- No ha estat una mesura excel·lent
malgrat que s’ha fet feina, sobretot
d’arreglar carrers encara que, en molts
casos, no estic d’acord amb com s’ha
fet. Potser hauria estat més pràctic i
positiu, més que utilitzar aquests diners per oferir feina quatre o sis mesos, destinar-los a fer que les empreses poguessin tirar endavant i creessin més llocs de feina estable.
--- És la regidora de l’oposició
més coneguda segons el Baròme-

S’han de fer polítiques
d’estimulació de l’economia
productiva i ajudar
l’emprenedor per, a l’hora
de la veritat, aconseguir
més llocs de treball. La gent
el que vol és feina

tre 2009. Això poden ser vots per
al seu partit?
--- Esperem que sí, això no se sap
fins a l’hora de la veritat; però el fet
que et coneguin és fruit que estàs
als carrers, parles amb la gent, ets
present a la ciutat. Potser després
es tradueix en vots.

--- L’Artur Mas ha dit que si els
candidats de CiU de tota la vida
no guanyen triarà altres persones. Creu que la pot afectar?
--- No, però és lògic que es faci un
plantejament d’aquestes característiques, de dir que no ens hem de quedar anquilosats i amb la gent de sempre. Però l’Artur Mas és molt coneixedor de la realitat de cada municipi, de L’Hospitalet, Cornellà o Sant
Cugat.
--- És diputada. Què fa al Parlament? Com ho compagina amb
la feina de regidora?
--- Al Parlament ara porto bàsicament temes de treball; vol dir que
amb aquesta situació de difi cultat
en l’àmbit laboral tinc lamentablement molta feina. Ho combino po sant-hi moltes hores i esforços i
amb un bon equip, tant els regidors

de CiU com les persones que hi
col·laboren.
--- Com veu les eleccions autonòmiques?
--- Les veig amb possibilitats de canvi i treballarem fins al final perquè
aquest canvi es produeixi.
--- Quin lloc ocupa la política
per a vostè en un barem de l’1
al 10?
--- Un 7, perquè crec que per damunt
de la política hi ha les persones, el
tracte personal, la família i allò que
forma part d’un mateix i del seu entorn, que té un valor superior. La política és una cosa molt noble, és el
servei a la comunitat, al bé comú, i
s’hi han de dedicar esforços, però
només els hi podràs dedicar si tens
cobert el que he dit primer.
--- Doncs la classe política és
la quarta causa de preocupa -

ció entre la ciutadania...
--- És injust aplicar-ho a la classe política en general; potser sí que s’han
fet coses per tenir aquesta situació,
però insisteixo, és com a tots els collectius. Sempre hi ha gent que ha treballat i treballa –jo m’hi incloc– amb
esforç, bones intencions, to positiu,
honestedat i inclús il·lusió, però això
no vol dir que com a col·lectiu... quan
llegeixo les notícies, de vegades entenc que algú tingui ganes de tancar
el diari i pensar que, si davant de
les dificultats que té el país, aquests
polítics són els que ens les han de
solucionar...
--- Vostès i el PP esteu a l’oposició. Intenteu coordinar-vos?
--- No, encara que potser ho hauríem
de fer perquè les dinàmiques són
molt clares. L’equip de govern, de
vegades, li agradin o no les nostres
propostes, s’hi oposa perquè no vol
que tal partit polític quedi amb la medalla d’haver-ho aconseguit, o potser
creuen que aquells diners val més
utilitzar-los en un altre lloc. L’oposició,
quan una iniciativa és positiva per a la
ciutat, la votem favorablement i no tenim cap més inconvenient. Això deu
fer que es vegi més un mateix sentit
de vot en moltes ocasions.
--- Pensa que té possibilitats de
ser algun dia alcaldessa de L’H?
--- Quan algú es presenta a candidat a
l’alcaldia ha de tenir sempre la il·lusió
de ser-ne, si no més val no fer-ho.
Està bé que hi hagi una dona que
sigui alcaldessa a la ciutat.
--- Per cert, ha notat el canvi
d’alcalde a alcaldessa?
---No crec que hi hagi hagut un
canvi de rol entre masculí i femení.
Segurament la diferència és en el tipus de persona. L’alcaldessa és d’un
tracte més afable però de vegades
el compromís o la concreció era
més fàcil amb l’anterior alcalde.
--- Quin és el seu desig per a l’any
que acaba de començar?
--- En aquests moments és molt clar:
que aconseguim sortir de la crisi i
que tothom tingui una oportunitat de
feina. # MARGA SOLÉ

