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“No crec en la divisió
entre dretes i esquerres”
cies a altres institucions. La ciutat
ha millorat gràcies a la sensibilització dels ciutadans i també a la d’altres administracions, a més de l’Ajuntament, és clar.

MARGA SOLÉ
Aquest és el seu segon mandat com a
regidora. Faci un balanç.
CiU ha fet molta feina, hem presentat moltes mocions als plens i
tenim la sensació que alguna no
ha tirat endavant sols perquè l’hem
presentada nosaltres. Un exemple: vam demanar que es fes un
equip de treball conjunt entre els
ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona pel tema del Barça 2000 i
se’ns va negar, i al cap de 15 dies
sortia a la premsa que l’alcalde de
Barcelona feia una proposta al de
L’Hospitalet per tal de treballar conjuntament en aquest tema i l’alcalde de la ciutat ho acceptava. També hi han hagut mocions en el sentit de fer còmoda la ciutat per als
discapacitats que han tingut poc
ressò. No obstant això alguna sí
que ha estat aprovada.

Quins són els projectes prioritaris per a
L’Hospitalet, segons vostè?
Tots els projectes que la ciutat tira
endavant són projectes urbanístics, i no volem dir que no sigui important l’urbanisme, però és molt
més important veure les necessitats de les persones. Creiem que
hauria d’haver una major proximitat envers els ciutadans en temes
socials, per exemple. En lloc de 21
projectes n’hi haura d’haver 22.
Per què van rebutjar el nomenament de
Jordi Petit com a comissionat?
El senyor Petit ho va plantejar al
grup com una possibilitat, vam dir
que ja en parlaríem i va ser presentat al ple municipal. Això vol dir
que ja estava fet el dictàmen i que
no era una consulta sinó una decisió unipersonal i unilateral al marge del grup municipal de CiU.

Com valora el pacte de govern entre PSC,
IC i EUiA?
És un acord que nosaltres ja vam
anunciar, abans de les eleccions,
que es produiria, perquè estava
cantat. Als plens no hi ha hagut cap
mena de diferenciació entre els
uns i els altres, i això no passa per
exemple a l’Ajuntament de Barcelona, on en alguns moments han
hagut posicions enfrontades entre
els diversos grups que formen el
govern. Per exemple, tradicionalment IC havia votat en contra de
celebrar els plens al matí i en
aquest mandat n’ha votat a favor.

En un ajuntament d’esquerres com aquest
això els obliga a acostar-se al PP?
No, jo no crec en aquesta divisió
entre dretes i esquerres. A CDC hi
ha gent que procedeix de moltes
tendències polítiques, socialdemòcrates, liberals... i el que sí que ens
uneix és el catalanisme. En aquest
sentit a L’Hospitalet som una mostra d’aquesta pluralitat dins del propi partit. Hi ha moments que des
del punt de vista social podem sentir-nos més propers a temes que

Serà Artur Mas el successor de Pujol?
El partit està fent una aposta molt
clara per Artur Mas, que és una
persona professionalment preparadíssima, brillant, un gran orador,
recte, d’una gran honradesa i, a
més a més, sap sintonitzar molt bé
amb la gent.
Participarà al Congrés de CDC que se
celebrarà el novembre a Cornellà?
Sí, ho faré activament perquè he
resultat la persona més votada en
el Consell Nacional per estar a la
mesa de la ponència ideològica.
És un honor i em fa molta il·lusió.

VALENTÍN VIÑAS

Per cert, vostè ha demanat el canvi de dia i
hora dels plens.
Nosaltres sempre hem demanat
que els plens se celebrin a la tarda
perquè és una forma d’obrir el funcionament municipal a tota la ciutadania. Hi ha però un problema
afegit i és que dos regidors som
diputats al Parlament de Catalunya i les sessions d’aquesta institució se celebren els dimecres i dijous. Això vol dir que els plens els
dimecres al matí no sols dificulten
la presència dels ciutadans sinó
també de les persones que han
d’exercir de regidors perquè han
estat escollits democràticament.

Succeir Jordi Pujol serà difícil per CDC?
CDC és un projecte molt profund i
molt arrelat al conjunt del país. Pujol és un home irrepetible, però al
nostre partit hi ha gent molt vàlida
i no cal patir-hi encara que a tot
arreu quan desapareix un gran líder costa de substituir-lo.

El PAM no és
res més que
el pla del
2010, però no
es concreten
les actuacions

poden presentar el PSC, IC, EUiA
o el PP i en altres ocasions no és
així. Com que tenim una total independència no ens fa cap angúnia, si s’escau, votar al costat del
PP o del govern, ja que votem d’acord amb els nostres principis.

Quina valoració fa del Pla d’Acció
Municipal, presentat recentment?
Crec que ha vingut una mica impulsat per nosaltres, que havíem
demanat compromisos en la inversió prevista. Hi ha principis de bones intencions, però no és res més
que el Pla del 2010, els 21 projec-

tes, sense cap concreció ni dates
d’entrega. En algun tema ens preocupa que s’hi hagi passat tant per
sobre, com és el cas de les llars
d’infants, ja que es diu que es gestionaran juntament amb d’altres organismes. L’Ajuntament no agafa
cap responsabilitat sobre el tema
però la Generalitat tampoc no en
té cap obligació. Hi ha ajuntaments
que han construït guarderies per
nens de 0 a 3 anys, com és el cas
de Cornellà o Sant Feliu, i aquí
això no s’ha fet ni es planteja. En
els temes urbanístics està molt bé
però no s’explica que ho faran grà-

La ciutat de L’Hospitalet ja té 75 anys. És
important la data?
En aquest aniversari seria molt important fer un reconeixement a les
persones que han treballat per la
ciutat d’una forma anònima, voluntariosa i sense esperar res a canvi, com és el cas de Francesc Marsè, Mariano Riera, Paco Candel,
Lluís Abarca, Paquita Lladò, Jaume Llovet, Josep Bonastre, etc.
Com compagina la família i la política?
El dia que facin aquesta pregunta
a un home voldrà dir que tenim un
país normal. No obstant això crec
que ho porto molt bé.

