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Entrevista
Jordi Monrós, portaveu del grup CiU
a l’Ajuntament de L’Hospitalet. En la
pràctica és edil de CDC, un cop dissolta

la federació. Monrós afirma que vol
recuperar el terreny electoral perdut en
els darrers comicis, en què el grup va

obtenir un únic regidor, i aportar projectes
per al conjunt de la població que
prosperin gràcies a la negociació i l’acord

“CDC té dues ànimes, una
nacionalista i una altra social”
Cristina Sánchez

- Creu que CDC està prou representada a L’H amb un regidor
quan forma govern a Catalunya?
- És evident que no. A tota l’àrea
metropolitana hem patit el desgast
de govern, l’efecte de les retallades
i el cas Pujol. També vam patir la
indefinició de continuar anant amb
Unió a les municipals. Quan tens un
projecte cap a la independència de
Catalunya i part del teu equip no va
per a aquest camí és una pedra. Tot
plegat va fer que tinguéssim molts
handicaps. Ens vam quedar a 40
vots del segon regidor.
- L’expresident Mas ha dit que
pensa refundar CDC. Com a dirigent local pensa fer el mateix?
- És clar. Els temps i els posiciona
ments polítics han canviat i hem de
tornar a la centralitat que sempre
hem ocupat. L’objectiu de CDC per
la independència és fer un país socialment millor i econòmicament més
pròsper. Per això volem, més enllà
d’aconseguir la independència, se
guir treballant per a la població i
eixamplar la base social. La classe
mitjana és més àmplia, encara que
s’ha empetitit econòmicament, i hem
de ser capaços d’aglutinar esforços
perquè vegin que som necessaris
per a la ciutat i per al país.
- I a l’Ajuntament?
- Pensem que hem de fer coses per
a tota la població. Es pot pensar que
amb un regidor no es pot fer res però
el que és important són les idees i els
projectes que pots aportar i negociar amb el conjunt de l’Ajuntament. I,
per això, hem presentat mocions sobre el nostre programa electoral que
hem aconseguit que ens aprovessin
perquè són idees bones per a la ciutat. I no són les meves idees, són les
de l’equip de CDC.
- Com quines?

cionalista i una altra social.
- En algun moment s’ha plantejat pactar amb el PSC per garantir la governabilitat de L’H?
- En cap moment. Si hi ha coses que
ens proposa el PSC amb què estem
d’acord, li donarem suport; si no hi
estem d’acord, no li’n donarem. El
PSC ve de molts mandats amb majoria absoluta o quasi absoluta i a
l’inici d’aquest mandat encara tenia
tics de govern en majoria.
- Per exemple?
- En la negociació de les ordenances i taxes. Vam intentar fer-los
veure que, després d’un mandat en
el qual es va apujar quasi un 28%
l’IBI, calia abaixar-lo, com proposem
al programa electoral. Vam fer càlculs realistes i en 4 anys es podria
començar a rebaixar. Vam iniciar les
negociacions, per primer cop, amb
ànim de negociar, però no ho vam
aconseguir. S’està venent un pacte
amb ERC per abaixar l’IBI un 2% en
tot el mandat a partir del segon any.
Jo no hagués tancat mai un pacte
així. Nosaltres proposem abaixar un
7 o 8% en 4 anys, començant per
un 3% el 2016. Congelar taxes,
com s’ha decidit, és continuar aplicant l’augment del 28%. Tampoc no
hem vist cap pacte escrit. Per això,
finalment, hem votat en contra.
- I sobre els pressupostos, quin
vot definitiu faran?
- És similar. No hi ha una aposta
decidida de l’equip de govern: fer
equilibris, deixar de banda o millorar
coses que se’ls ha proposat.

Jordi Monrós, en un establiment comercial del seu barri, el Centre

- Hem proposat fer un pacte de ciutat contra l’atur perquè és imprescindible fer tots els esforços possibles,
encara que no sigui una competència de l’Ajuntament. També vam proposar crear un centre de negocis a
la ciutat, si pot ser a La Farga. Una
altra dèria és la primera moció que
hem fet conjunta tots els grups de
l’oposició, crec que per primer cop
en 36 anys de democràcia, per reformular els mitjans de comunicació.
El PSC va creure al principi que era
una moció contra el Govern. Els altres no ho sé, però CDC no vol anar

“Hem patit el desgast
de governar, l’efecte
de les retallades i el
cas Pujol”
n

“En cap moment m’he
plantejat pactar amb
el PSC per garantir el
govern de L’H”
n

contra ningú. Volem que L’H sigui la
primera ciutat del país, perquè Barcelona n’és la capital, i ha de tenir
uns mitjans plurals, amplis, com ho
havien estat, tot i que potser no era
el millor model. També hem aconseguit el pagament telemàtic de
la zona blava i més punts de Wi-Fi
gratuïts. Hem vingut a treballar per
a tots els ciutadans. Volem sortir de
les etiquetes. CDC no és un partit
de dretes, sinó de centre, en algunes coses de centredreta i en altres
de centreesquerra. Convergència té
dues ànimes indissociables, una na-

- Què pensa de grans projectes
com el segon pla de la Granvia
que inclou Cal Trabal?
- Hi ha hagut falta d’explicació per
part del Govern. Reformular aquesta
zona és important. L’única solució és
decidir què volem sobre el projecte
real però és un problema de voluntat. Alguns no volen modificar el pla
i altres diuen coses que nosaltres no
hem vist al projecte, com que hi ha
més edificis dels previstos o edificis
d’habitatges. Ens trobem en una
posició incòmoda perquè estem a
favor d’arreglar-ho i fer-ho bé, però
no de tergiversar la informació. També cal saber que els terrenys tenen
propietaris i cap administració pot
fer el que vulgui. y

