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PASQUAL MARAGALL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Pasqual Maragall va prendre posessió del càrrec de President de la Generalitat el passat 20 de
desembre. Aquella mateixa tarda va venir a La Farga de L’Hospitalet per celebrar amb els seus
votants l’èxit electoral aconseguit i la formació d’un govern tripartit d’esquerres amb ERC i ICV-EUiA

Catalunya ha de donar als
seus ciutadans la realitat
d’uns serveis públics,
d’una vida social, o d’una
llibertat per tenir fills que
sigui efectiva i no només
lletra morta

Una de les primeres
mesures de xoc serà
canviar les comissions de
matriculació perquè els
ajuntaments hi tinguin
més veu i més capacitat
de decisió
GABRIEL CAZADO

---Un dels punts clau del seu
programa és un nou Estatut.
En quin termini?
---En un any.
---I si les Corts Espanyoles els
hi posen traves?
---Si les Corts espanyoles ens
canvien l’Estatut i ens el fan malbé haurem de votar que no en el
referèndum que és previst a la
Llei. Però a mi personalment el
que em fa més por no és això sinó la dilació, el bloqueig, el no
procede, el no sabe no contesta
i que vagi passant el temps, perquè, miri, amb la Carta Municipal
a Madrid ja portem vuit anys,
més vuit que va estar esperant a
l’Ajuntament de Barcelona que
l’oposició digues que sí, perquè
volíem un acord de tots, doncs
setze anys, més quatre de treball,
vint i és clar, jo no estic disposat
a esperar vint anys més per a un
Estatut com cal.
---Vol uns serveis socials que
beneficiïn els desafavorits,
dones, vídues, joves, gent
gran... Com ho farà tot això?
---No en el sentit de grups sinó
en cada aspecte de la vida quotidiana: la natalitat, l’habitatge,
l’accés dels joves a l’habitatge, la
cura dels vells a prop de casa amb
una atenció i assistència que amb
el temps hauria de ser domiciliària. Atenció per a barris que se’n
van avall perquè vénen immigrants de cop i les escoles es
desequilibren per la mateixa raó,
tot i que nosaltres no tenim cap
mena de prejudici, sabem que
els efectes són negatius sobre el
mercat de l’habitatge o la qualitat
de l’ensenyament i tot això és el
que hem de canviar i canviarem.
Catalunya ha de donar als seus
ciutadans la realitat d’uns serveis
públics, d’una vida social, d’una
llibertat per tenir fills o per marxar de casa o per trobar un pis a
bon preu, que sigui efectiva i no
només lletra morta.
---Els municipis ho notaran
que tenim un president de la
Generalitat d’esquerres?
---I tant que ho notaran perquè
els tocarà pencar més. El primer
que faré és donar-los més competències. Segurament una de
les primeres mesures de xoc serà
canviar les comissions de matriculació de les escoles perquè els
ajuntaments hi tinguin més veu i
més capacitat de decisió per valorar el centre al qual han d’anar
els escolars i així evitar els efectes negatius que deia abans quan
parlava dels barris. I això ho faran
conjuntament amb la Inspecció i
les direccions generals, però amb
molt més protagonisme dels
ajuntaments.

GABRIEL CAZADO

“Donaré més competències
als ajuntaments”

---Parlem de sanitat. Aplicarà
els 10 minuts de visita amb el
metge de capçalera?
---Sí! Aquesta també és una de
les primeres mesures que prendrem. Estem fent tots els números per veure què representarà
des del punt de vista pressupostari crear noves places i penso
que ho podrem aplicar.
---Tot això en els primers 100
dies de govern?
---Sí, i després dels cent dies que
ens jutgin pel que hem fet, que
penso que serà més que el que
s’ha fet fins ara.
---Ha costat el pacte tripartit?
---Ha costat menys del que alguns imaginaven però la veritat
és que des del primer dia ens
vam posar a treballar molt seriosament i no vam tenir mai la impressió d’estar perdent el temps.
---Serà molt difícil la tasca?
---De segur que ens trobarem
uns calaixos buits i pel que sembla un desgavell considerable,
però per sort m’he trobat amb la
impressió inicial que el funcionariat no està desmoralitzat, i espero que això sigui així. # R.

