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Entrevista
Meritxell Borràs, portaveu del grup municipal de CiU. Va néixer el 1964. És
llicenciada en farmàcia, veïna del Centre i mare de dos fills. Des del 1995
compagina la política local amb l’activitat del Parlament, on és diputada. Ha
estat, per quarta vegada, escollida candidata de CiU a l’Alcaldia de L’H

“Els 28 anys de
majoria absoluta a
L’H han fet pobre
el joc democràtic”
Rosa Salguero

- Quina radiografia fa de la ciutat, a la fi del mandat?
- Hi veig certa paràlisi. L’H s’havia
projectat sobre canvis urbanístics i
això s’ha frenat pel sector immobiliari i per la falta de reacció i de visió
del govern local. Les dinàmiques per
donar facilitats des de la proximitat
i per adaptar la gestió municipal a
una nova realitat no s’han canviat.
- Com a grup de l’oposició, què
us ha quedat per fer?
- Poder materialitzar les nostres pro
postes. I n’hem fet en tots els àmbits: en seguretat i en civisme, on
no veiem respostes adequades. En
escoles bressol, que tot i haver-se’n
fet, anem per darrere altres ciutats i
no es preveu arribar a acords amb
les privades per tenir més places
a preus assequibles. O en matèria
d’aparcament, on s’eliminen places
de superfície sense alternatives.
- Com alcaldable de CiU, quin
resultat espera el 22 de maig?
- Espero un bon resultat. Podem fer
perdre al PSC la majoria absoluta
i així enfortiríem la democràcia. En
un ajuntament on fa 32 anys que
governen els mateixos, 28 en majoria absoluta, el joc democràtic és
pobre. La democràcia es manifesta
en tota la seva dimensió quan hi ha
alternança d’idees. Esperem fer-ho
possible ja que hi ha dades objectives que ens ho fan pensar: segons
el darrer Baròmetre d’Opinió, sóc la

regidora més coneguda i l’actuació
de CiU obté la puntació més alta
(vegeu pàg. 12). No es poden extrapolar els resultats de les autonòmiques, però influencien.
- I sense majories absolutes, es
prestarien a entrar en el govern?
- Ens afalaga que se’n parli. Només
la possibilitat d’obrir un diàleg real
amb tots els grups i obrir el ventall
de possibilitats per fer governs diferents, ja és molt positiu. A més, CiU
té un segell diferent tant a l’oposició
com allà on governa. Es nota en la
proximitat amb la gent, en la capacitat de donar resposta i en una actuació seriosa i amb credibilitat.
- Immigració. Quina visió en té?
- Quan parlem d’immigració parlem
de drets i deures. L’administració local ha de facilitar els drets i alhora
exigir els deures per garantir la convivència dia a dia. Tenim una bona

“El soterrament
de les vies és un
element bàsic. Cal
defensar-lo des del
consens polític”
n

“L’Ordenança del
civisme és bona,
però no es fa
complir”
n

ordenança del civisme, però sempre
hem dit que no es fa complir. I això
passa també perquè tenim la Guàrdia Urbana amb major absentisme
del país. Pel que fa als informes dels
ajuntaments per a l’arrelament o reagrupament, haurien de fer-se amb
uns criteris comuns arreu del país,
indicant les actituds negatives, però
també valorant-ne les positives.
- Els alcaldes han de comandar
les policies dins les ciutats?
- La proposta de l’alcaldessa és
electoralista i partidista. Policia i alcaldes han d’anar coordinats i han
de compartir informació, com ja es fa,
però el comandament policial ha de
ser en mans del Govern. A més, per
què l’alcaldessa no ho va demanar al
PSC quan era a la Generalitat?
- Què es pot fer per generar ocupació des de l’àmbit local?
- A més de gestionar polítiques actives com els plans d’ocupació, s’han
de donar facilitats als emprenedors.
Aquí s’ha de ser imaginatiu i l’Ajuntament no ho ha estat.
- La transformació de L’H ajuda
a generar riquesa?
- La transformació urbanística ha
destruït indústria tradicional assentada entre el Centre, Santa Eulàlia,
Bellvitge i el Gornal. A més, la transformació projectada fins al 2010
no s’ha acabat. Està fet allò més
visual, la Granvia, però continuen
faltant pisos públics –només s’ha
fet el 18% dels 4.500 previstos–,
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centres d’atenció primària i altres
compromisos. Calen millores que
toquin realment la gent: més seguretat, aparcar en algun lloc, escoles
bressol assequibles, neteja...
- El soterrament de les vies ha
de quedar en punt mort?
- El soterrament ha de continuar
sent un element bàsic per a la ciutat. Cal defensar-lo des del consens
polític i no en base a objectius partidistes. Les vies deixen una ferida als
barris que no ens podem permetre.

Si el Ministeri a dia d’avui no ho finança, ens les hem d’enginyar perquè les obres comencin aquest any.
- En què notarà la ciutadania de
L’H el canvi en la Generalitat?
- En el fet que ara té un Govern seriós
que compleix els compromisos. Podran ser menys espectaculars, però
es duran a terme. Només cal pensar
en els pisos de lloguer per a joves
que el Govern de Montilla ha deixat
per fer, en el CAP del Gornal, en el
nou Hospital General... No pararíem. y

