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MERITXELL BORRÀS
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

“Les nostres propostes
són fruit d’haver
escoltat la gent”



A mig camí de legislatura
faci un balanç de la tasca de CiU
a l’Ajuntament.
Balanç positiu. Hem estat molt
en contacte amb la gent, sabent
allò que vol i traslladant-ho al Ple
municipal. Algunes coses ja han reeixit com per exemple, que els jardins de Ca n’Arús siguin utilitzats
pels ciutadans; aprovar una estafeta de Correus per a Collblanc-la Torrassa; que –malgrat que després el
govern s’ha fet enrere– s’augmentés el nombre d’habitatges protegits a Can Rigalt; el suport a la campanya del domini d’Internet ‘.cat’ o
que es mantingués el baixador de
Bellvitge. Altres no les hem aconseguit, però estic segura que el que
diem en el Ple no cau en sac foradat sinó que, a la llarga, algunes coses reeixeixen.
I de la gestió del Govern?
En els últims mesos es demostra que l’equip de Govern escolta
poc la gent i té organitzats petits aldarulls. Té problemes a Bellvitge,
amb la residència per a persones
amb discapacitats, que els veïns no
volen. Això s’hagués hagut de parlar abans i no que els veïns ho sàpiguen quan ja està tot en marxa.
El mateix ha passat amb els pisos
per a joves a la plaça de Lluís Com-






panys. No s’han inaugurat els pisos
tutelats a Bellvitge, a Santa Eulàlia
queda pendent el tema de Can Gras
i a Sant Josep el parc de la Serp, que
van dir que el 2005 el remodelarien...
Què és el que més els preocupa de la ciutat?
La manca de civisme i la poca capacitat d’aquest Ajuntament per fer
aplicar les ordenances; la manca
d’escoles bressol, de polítiques socials, de protecció del Casc Antic, no
hi ha impuls per al comerç urbà o que
hi ha moltes il·lusions urbanístiques
però en canvi poc habitatge protegit.
Les nostres preocupacions són les de
la ciutadania perquè són fruit d’haver
escoltat la gent i el civisme està al
carrer, les guarderies també, la seguretat ciutadana... són temes molt del
dia que no estan resolts.
Quines prioritats tenen per
a L’H. Què farien si manessin?
Hem de saber construir una
ciutat cívica en la qual valgui la
pena viure, on hi hagin prestacions
socials importants per a la gent
gran, per als joves, per als nens, en
la puguem estar tranquils quan
anem pel carrer, una ciutat per poder-la ensenyar als nostres amics.
L’H que volen vostès és el
que vol l’equip de Govern?
Deixi’m que posi un exemple.
Nosaltres hem estat al Govern de la
Generalitat i hem sabut treballar braç
a braç amb aquest Ajuntament per
fer les grans infraestructures. El metro i el soterrament del Carrilet han
arribat de la mà de la Generalitat,
per tant, d’aquestes infraestructures, ens en sentim els primers avaladors. Ara bé, si nosaltres governéssim la ciutat seria diferent.










En què?
Haguéssim arribat a un pacte per

fer guarderies municipals, a acords
per tenir una atenció domiciliària més
real o un Casc Antic on podria portar
a passejar a un amic i no em cauria
la cara de vergonya, per exemple.
Doncs, segons les enquestes,
els ciutadans estan orgullosos
de viure a L’H?
I jo la primera que me’n sento orgullosa, i de defensar-lo i intentar
que estigui millor, però quan un és
d’un lloc, precisament perquè se l’estima, ha de saber veure-li les mancances, el que no podem fer és amagar els ulls a la realitat.
No pot negar que la ciutat ha
millorat molt des de fa 25 anys?
No ho nego, però en aquests
25 anys algunes ciutats han evolucionat més que nosaltres.
I quin paper poden jugar a
l’oposició amb un govern tan
majoritari?
Quin paper? El que fem. Fer propostes, fer arribar la veu dels ciutadans a l’Ajuntament. En aquesta legislatura hem començat a sortir al
carrer a parlar amb la ciutadania i a
saber que pensen dels diferents temes que afecten la ciutat. Estem escoltant la gent i penso que aquesta
tasca a l’equip de govern li queda
molt lluny.
Parlem dels grans projectes?
El de Granvia és un bon projecte i el vam impulsar des del govern
de la Generalitat perquè aquell indret sigui un passeig i no pas una
carretera. A la Porta Nord hi ha hagut massa afany constructor. Tots
els projectes de construcció d’aquests moments... i miri, els anys
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70 i 80 es deia que L’H era Calcuta
i ara d’això, se n’oblida tothom. Es
té una febre constructora i en el
gran gruix dels casos per no fer habitatge de protecció oficial. El Pla
Integral de Collblanc-la Torrassa és
una altra cosa i hi estem absolutament d’acord. El Districte Econòmic
Granvia L’H és un projecte emblemàtic i correcte, no és el 100% el
que nosaltres voldríem però en
grans línies és correcte.
Ha notat canvis des que CiU
no governa a la Generalitat?
És evident que al Ple hi ha més
intercanvi d’opinions. El que abans
es feia amb la Generalitat es mirava amb lupa i ara en canvi des de
la ciutat s’és poc exigent. Crec que
alguns s’havien cregut, des de la
bona fe, que un Govern del mateix
color ajudaria a tirar més projectes
endavant i s’ha demostrat que es
va més a poc a poc que quan governava CiU. Retard en la construcció del CAP de Can Serra, del centre de disminuïts de Bellvitge i d’habitatges per a joves, per exemple.






Torna a ser diputada al Parlament però ara a l’oposició.
Nota la diferència?
Menys que altres perquè jo sé
el que és estar a l’oposició a l’Ajuntament. Com a projecte de país hi
hem perdut però com a diputada
dóna més joc perquè ara puc fer
més reivindicacions al Parlament i
abans ho havia de fer des de l’acció directa amb el Govern.
Parlem de l’Estatut?
En primer lloc, ens hem de felicitar. És un bon Estatut. Hem fet bé
la feina i ara el que cal és que a
Madrid ens fem respectar.
Què va passar, entre bastidors? Truita per sopar?
Ja! ja! ja! Hi va haver truita feta
pel germà del Maragall per a Quico
Homs i algunes coses més. Hi ha
hagut moments durs i difícils però
entre tots s’ha posat la intel·ligència
suficient per saber arribar a l’acord.
A més, tothom ens acusava que no
volíem votar aquest Estatut i l’hem
votat perquè volíem Estatut, però
un bon Estatut! # MARGA SOLÉ








