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JORDI PETIT

Portaveu del Grup Mixt a l’Ajuntament

“El trencament de CiU
no és positiu per a L’H”
tat està per sobre i aquest demana
que CiU treballi conjuntament i reforci el seu projecte polític.

CRISTINA SÁNCHEZ

El regidor d’Unió
Democràtica de Catalunya
Jordi Petit és des del
passat mes de novembre
portaveu del Grup Mixt.
Petit va haver
d’abandonar el Grup
Municipal de CiU a petició
de Convergència
Democràtica per acceptar
ser el comissionat de la
ciutat per a la lluita contra
la sida. En aquesta
entrevista es mostra
convençut que la coalició
ha de tornar a funcionar

També està fent el seguiment del mapa
sanitari de la ciutat. S’estan complint els
terminis previstos?
Estem en un acompliment moderadament satisfactori pel que fa al
temps i excel·lent pel que fa als
compromisos sobre el conveni de
col·laboració signat amb el Departament de Sanitat de la Generalitat. En pocs mesos començaran
les obres del CAP de Collblanc al
passatge Amat i la remodelació del
CAP de la Torrassa, que es farà
en dues fases. Falta per definir la
remodelació i ampliació del CAP
de Just Oliveras i la construcció del
nou CAP de Can Serra, pel qual
l’Ajuntament ha de fer efectiva la
cessió dels terrenys. La resta de
compromisos de l’Ajuntament
s’han acomplert i anem adequant
el calendari a les previsions de
l’Institut Català de la Salut.
Quan va assumir aquestes
responsabilitats va abandonar el grup de
CiU a petició dels regidors de CDC. Quin
balanç fa de la tasca en solitari?
No puc dir que estic sol. Tinc tot
un partit darrere, Unió Democràtica de Catalunya i la seva delegació local. La feina política que jo
pugui desenvolupar a l’Ajuntament
és mèrit compartit dels companys
que em donen suport personal i
polític. El balanç és positiu. Continuem fent una tasca d’oposició
constructiva, raonada, raonable i
ens sentim satisfets de la feina feta
i de les propostes que hem anat
fent al llarg d’aquestes mesos i que
han tingut un suport ampli en el
Consistori. Tanmateix, seria irresponsable en nom d’UDC que ens
sentíssim satisfets del trencament

Atesa la situació no sembla que serà un
procés fàcil...
Que no sigui fàcil i que d’antuvi
s’intueixin dificultats, no vol dir que
no estem tots obligats a fer tot allò
que calgui sempre preservant l’honorabilitat de les persones. UDC
està disposada a fer tot el que calgui, excepte allò que atempti contra la seva honorabilitat, per fer
possible que la federació tiri endavant. Esperem que tothom tingui aquest nivell de responsabilitat
a l’hora de plantejar el tema.

ARXIU

Des de novembre, vostè és el comissionat
de la ciutat contra la sida. Com s’està
treballant per prevenir i tractar la malaltia?
La Comissió Tècnica de la Sida, de
la qual formen part l’Ajuntament,
la Generalitat, la Diputació de Barcelona i les ONG que treballen
pels afectats, està ultimant el Pla
d’acció contra la sida de L’Hospitalet, que esperem presentar als
grups municipals l’octubre, i davant el Ple el mes de novembre.
És un pla integral, obert, plural que
no serà de l’Ajuntament, sinó de
la ciutat i que esperem que els ciutadans i els agents socials facin
seu. La proposta abasta des de la
prevenció, el tractament i la inserció social dels afectats, a l’evaluació i sostenibilitat econòmica de les
actuacions. El Pla d’acció contra
la sida es presentarà a la ciutat i
es desenvoluparà al llarg de l’any
2002.

Unió s’ha
manifestat
favorable a
federar-se
amb
Convergència
de la coalició CiU. Tot i no sentirnos responsables, creiem que no
és positiu ni per la força política
que representem, ni pels ciutadans
que amb el seu vot ens han donat
el seu suport i ens han traslladat
la responsabilitat de representarlos en la institució, ni pel panorama polític de la ciutat.

Recentment, l’agrupació local d’UDC s’ha
mostrat favorable a la federació amb CDC.
Vol dir això que s’han tancat les ferides?
Ens equivocaríem, i crec que des

d’UDC no tenim al nostre deure
aquesta equivocació, si marquéssim les prioritats de la nostra actuació en funció de voluntats o actuacions personals. Des d’un primer moment, i vull recordar les
meves paraules al Ple de novembre del 2000 en el qual es va produir el trencament oficial de la coalició, Unió Democràtica ha expressat la necessitat de mantenir la
coalició amb CDC. Perquè no ens
sentíem responsables del trencament i perquè responsablement i
políticament entenem que el que
és positiu per a aquesta ciutat és
que CiU continuï actuant com a
coalició. Les direccions nacionals
dels nostres respectius partits han
pres una decisió en la línia d’enfortir i donar més cohesió al projecte polític de CiU mitjançant un
instrument que en diem federació.
I nosaltres, a través d’un acord del
comitè executiu local referendat
per l’assemblea d’afiliats, diem que
som partidaris que a L’Hospitalet
es creïn els mecanismes de diàleg
que permetin un debat polític amb
l’objectiu de constituir la federació
de CiU. Que l’acord hagi estat unànime no vol dir que no hagi estat

En política no
han de tenir
cabuda els
que anteposen
els criteris
personals
precedit d’un intens debat en el
qual una de les persones que ha
defensat més l’acord amb CDC he
estat jo mateix. Això pot donar idea
de la responsabilitat política del
projecte col·lectiu d’UDC a L’Hospitalet. Els que anteposen els criteris personals a la responsabilitat política s’equivoquen, crec que
en política no haurien de tenir cabuda i a UDC no la tenen. Malgrat
que no se’ns ha tractat amb l’elegància indispensable en qualsevol
relació humana, l’interès de la ciu-

Com veu la polèmica oberta entorn UDC
sobre les empreses de formació?
L’àmbit judicial haurà de dir qui té
raó i què hi ha de veritat i de mentida a les acusacions que s’han fet,
però més enllà d’això hi ha una
responsabilitat política de retre
comptes als ciutadans d’aquest
país que tinc la convicció que el
meu partit no ha fet amb la necessària diligència. Això ha motivat
que les sospites i les acusacions
no s’hagin resolt de la manera que
hagués estat convenient, i resultat
d’això és que el projecte polític
d’Unió ha patit una minva de credibilitat. Aquesta és una responsabilitat que no té ningú més que la
direcció d’Unió Democràtica de
Catalunya. No hem estat capaços
de treure amb eficàcia aquesta
ombra de dubte que cada vegada
és més gran i que afecta el projecte d’UDC. Quan els dirigents
s’emparen en la manca de responsabilitat personal per no donar resposta política al problema, al final
acaba patint les conseqüències el
projecte col·lectiu. Això és el que
està passant a UDC.
Com a vicepresident del consell
d’administració de La Farga, què opina de
l’increment de facturació, inversions i
activitats que ha experimentat?
Crec que La Farga està consolidant la seva posició en el mercat i
el seu nivell d’activitat. Si ens remuntem uns anys enrere quan era
una societat residual carregada de
deutes i amb moltes dificultats de
gestió i ara veiem la seva situació
no podem més que sentir-nos satisfets. Això no vol dir que no haguem de continuar buscant aquelles fórmules que ens permetin millorar en eficàcia, rendibilitat i en
aquest procés de consolidació, no
només en el tema firal sinó també
en la gestió dels mitjans de comunicació que tenen un paper molt
important en el dia a dia i en la tasca que desenvolupa la societat.

