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meritxell borràs

portaveu del grup municipal de ciu

“Fem oposició, però som
capaços d’arribar a acords”
Borràs és portaveu del
grup municipal de CiU
des del 1998. És també
diputada en el Parlament
de Catalunya, on ha
ocupat un escó de 1995
a 2003. El maig de 2005
va tornar a la cambra
catalana, on s’encarrega
principalment de
qüestions que tenen a
veure amb el món laboral
i el treball

gabriel cazado

--- En la tasca d’oposició, com
qualificaria la feina del grup?
--- Valoro la feina molt positivament
i també ho fa la gent, que veu en
nosaltres la voluntat de solucionar
problemes. El grup municipal de CiU,
que va més enllà dels tres regidors
que som, sap estar a peu de carrer i
abordar les necessitats de la gent.
--- Com són les relacions amb
l’equip de govern?
--- Són correctes i això és molt important, perquè no sempre han estat
així. Ens consta que va molestar que
traguéssim el tema de les despeses
o dels diners que s’havien pagat
per uns estudis que nosaltres consi
derem menors. Això molesta però
és la nostra feina. A la vegada som
capaços d’arribar a acords en temes
importants per a la ciutat. Crec que ha
d’existir aquesta flexibilitat de fer els
dos papers en el moment que toca.
--- Gairebé fa un any que es va
produir el canvi a l’Alcaldia. Qui
na valoració en fa CiU?
--- Després d’una llarga era de Corbacho s’inicia una etapa nova amb
una dona a l’Alcaldia. Cal veure si té
formes de dona o tindrà tics d’home; a vegades passa això quan les
dones arriben al poder. Crec que hi
ha força continuïtat en les polítiques i
potser s’ha obert, com a mínim amb
nosaltres, al diàleg, però calen també
compromisos concrets i ferms que no
han arribat encara.
--- Segons el darrer baròmetre,
l’atur és una preocupació ciutadana. Es pot combatre des dels
ajuntaments?
--- Els ajuntaments poden i ho han
de fer; des de l’Àrea de Promoció
Econòmica es pot fer una tasca im
portant. En primer lloc hi ha d’haver
austeritat per part de l’Ajuntament,
que no n’hi ha; i transparència en
els pressupostos per saber on van
a parar els diners que paguem�������
.������
Però
al baròmetre hi havia una altra dada
important: la preocupació per la
inseguretat ciutadana i l’incivisme i
això sí que és responsabilitat directa
d’aquest Ajuntament. L’alcaldessa és
la presidenta de la Junta Local de
Seguretat i ni tan sols sabem quants
Mossos d’Esquadra hi ha a la ciutat;
no ho ha dit ni l’alcaldessa ni el conseller Saura. Això sí, sabem que n’hi
ha menys que quan governava CiU.
--- El Fons Estatal d’Inversió Local per a l’Ocupació contribuirà a
solucionar la crisi?
--- Tant de bo m’equivoqui però crec
que només servirà per fer obres
menors, que fan falta però que l’Ajuntament s’estalviarà de fer. El pla no
suposa més diners sinó que, en
comptes de sortir de l’Ajuntament, vin
dran de fora. En l’àmbit estrictament
laboral és un pedaç molt petit que no
resoldrà res perquè no genera economia productiva.

Després d’una llarga era
de Corbacho s’inicia una
etapa nova amb una dona a
l’Alcaldia. Hi ha continuïtat
i ara calen compromisos
concrets i ferms que encara
no han arribat

Ens nodrim de la gent
que tenim a l’entorn, les
reunions serveixen per fer
xarxa arreu del territori de
L’H. Ens aporten informació
per presentar preguntes i
iniciatives

--- Feu reunions amb militants
i simpatitzants per explicar l’ac
tuació del grup. Serveixen per
saber què pensa la ciutadania?
--- Ens nodrim de la gent que tenim
a l’entorn, les reunions serveixen per
fer xarxa arreu del territori de L’H, ens
aporten informació per presentar
preguntes i iniciatives. La feina dels
regidors, si es limita a la feina tancada
dels despatxos, no és res.
--- A la darrere reunió es va parlar
de les mocions que s’aproven en
els plens i no es posen en marxa.
--- Sí, és cert. N’hi ha una que tinc
molt gravada perquè és una obsessió
del meu fill, no va néixer d’ell però la
reclama: la creació d’un espai perquè
els joves puguin fer skateboard; es
va aprovar fa 4 o 5 anys. Un altre,
el reglament de funcionament i de
democratització dels mitjans de comunicació públics. Tampoc s’ha fet la
T-infant gratuïta votada en el Ple i per
la qual fan pagar 35 euros.
--- L’H és una ciutat en evolució,
però, hi ha alguna assignatura
pendent?
--- N’hi ha unes quantes, però una
continuen sent les escoles bressol.
Moltes promeses però només n’hi
ha dues i m’atreveixo a dir que estan
sobrepassades i molts ciutadans no
en poden gaudir. Estic tipa dels ‘es
faran, es faran, es faran’. Potser l’es-

cola bressol la tindran els meus néts
perquè els meus fills, segur que no.
Ja poden dir que es faran més places
d’escoles bressol de les previstes, la
realitat és que ni tan sols s’han fet les
necessàries. També podem parlar de
l’aplicació de la llei de la dependència; les famílies han fet tots els papers
però les ajudes no arriben. Ens preocupa la pujada de preus públics, els
impostos s’han incrementat un 4,5%
quan ni els salaris ni les pensions
pugen igual.
--- És fàcilment compatible la
feina de regidora amb la de dipu
tada en el Parlament?
--- Són feines complementàries i
només cal veure la composició del
Parlament per comprovar que el meu
cas no és únic ni solitari sinó que el
gran gruix de diputats són alcaldes
o regidors en els seus municipis.
Aquesta és una realitat objectiva, la
qual cosa vol dir que hi ha sinergies
i que és positiu. Són complementàries? Home, en el meu cas la proximitat pesa. En el Parlament porto
els temes de treball en un moment
especialment delicat i dur que em requereix molta atenció, però podríem
dir que jo sóc ‘municipalera’.
--- Des del Parlament es té una
visió de conjunt de la política catalana. Un dels debats és el finan
çament.

--- Atesa la situació econòmica, el finançament és ara més necessari que
mai; els catalans necessitem respostes i per tenir-les requerim els diners que paguem i que ens pertoquen perquè així ho diu l’Estatut. És
una vergonya que hagin passat més
de sis mesos i que no s’hagi complert una llei votada pel Congrés dels
Diputats i pel poble de Catalunya.
La desgràcia és que com que tot el
poder està en mans del partit socialista, no hi ha capacitat de pressió i
en el Congrés no es van utilitzar els
pressupostos generals de l’Estat per
pressionar i obtenir un bon finança
ment. També passa en l’àmbit de
la ciutat. Quan va venir el president
Montilla, va sentir les reivindicacions
que es feien quan venia el president
Pujol? Perquè són del mateix grup
polític i es protegeixen més que els
ciutadans de L’Hospitalet.
--- El Tribunal Constitucional ha
de pronunciar-se sobre l’Estatut.
Què passarà si hi és contrari?
--- Tot apunta a que ens retallaran
l’Estatut no a cops de destral sinó a
cop de ‘talante’, però finalment serà
vulnerar la voluntat del poble de
Catalunya. Si hi ha un pronunciament
contrari esperem que al Govern de la
Generalitat no li tremolin les cames a
l’hora de plantar-se davant de Madrid.
# pilar gonzalo

