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MERITXELL BORRÀS
Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió

Meritxell Borràs fa balanç des de l’oposició del mandat municipal que finalitza l’any vinent.
La nova federació de CiU és immersa en el procés de l’elecció del cap de llista, que serà un
candidat de Convergència Democràtica. Borràs està disposada a tornar a ser alcaldable

LA CREACIÓ D’UNA
FEDERACIÓ ENTRE
CONVERGÈNCIA
DEMOCRÀTICA I UNIÓ
FARÀ QUE LA
CIUTADANIA PERCEBI UN
DISCURS SÒLID I ÚNIC

GABRIEL CAZADO

--- A 7 mesos de finalitzar
l’actual mandat municipal,
quin balanç en fa?
--- Creiem que hi ha una acció
de govern rutinària, no s’ha sabut aprofitar prou bé la situació
privilegiada del territori. Molts
dels impulsos que rep la ciutat
són externs, alguns d’ells de la
Generalitat. Aquesta rutina fa
que en molts casos es faci més
una política d’aparador, i per
això costa arribar a les necessitats de la gent. Citaré dos àmbits concrets. Som l’única ciutat
de l’entorn que no té guarderies
municipals i no hi ha voluntat
de sumar-nos als convenis que
ofereix la Generalitat. També
hem viscut temes de poca sensibilitat cap als disminuïts, qüestions com el transport no estan
ben cobertes.
--- Sobre les escoles bressol,
el govern municipal diu que
són pocs els diners que ofereix la Generalitat...
--- Independentment de les xifres, la realitat és que hi ha molts
ajuntaments que han subscrit els
convenis, que s’han beneficiat
d’uns diners que algú pot dir que
no són suficients, però ciutats
com Sant Cugat o Barcelona, al
marge del color polític del seu
govern, han signat els convenis
per fer escoles bressol.
--- Com ha orientat CiU la
tasca d’oposició?
--- Fem una oposició constructiva. L’eix de la nostra acció és el
servei al ciutadà, conèixer de
primera mà les necessitats de la
població i, a partir d’aquí, construir les nostres propostes. Ja
hem comentat el tema de les
llars d’infants i dels disminuïts.
També hem fet arribar a la població les iniciatives de l’Ajuntament i ens preocupa la falta
d’habitatge, en especial protegit. En el pròxim Ple presentarem una moció arran de la nova
Llei d’urbanisme que ha aprovat
el Parlament de Catalunya que
dóna potestat als ajuntaments
per organitzar el territori, amb el
vistiplau de la Generalitat.
--- Davant el pacte de govern
entre PSC, EUiA i IC-V, han fet
front comú amb el PP?
--- Estem distants ideològicament del que representa el Partit Popular i del que ells defensen. Sí que és cert que, davant
certes posicions de la majoria absoluta que hi ha a l’Ajuntament,
hi ha hagut una ocasió que vam
fer una acció conjunta amb el
PP per demanar al Consell de
l’Audiovisual el control dels mitjans de comunicació municipals.

GABRIEL CAZADO

“L’acció del govern de la
ciutat ha estat rutinària”

--- El moment més difícil ha
estat el trencament del grup
amb el regidor d’UDC...
--- Va haver-hi un trencament
amb una persona, amb Jordi
Petit. Amb UDC tenim molt bona relació i treballem conjuntament. En un moment puntual
es pateix una crisi però se supera i es treballa en positiu per
tirar les coses endavant.
--- Amb Unió estan creant la
federació de CiU. Quin canvi
notarà la ciutadania?
--- Fins ara hi havia dos partits
polítics que ens presentàvem
en coalició a les eleccions. El
procés de federació ha fet que
haguem de treballar més con-

juntament i això facilita que no
hi hagi possibles malentesos o
contradiccions. El que la ciutadania percebrà és un discurs
sòlid i únic.
--- Han triat ja el candidat o
candidata a l’Alcaldia?
--- És un procés intern. La federació ha decidit que a L’Hospitalet encapçali la llista un candidat de Convergència i ara hem
de passar al procés d’elegir-lo.
--- Vostè està disposada a
presentar-s’hi?
--- Sí, amb tota la il·lusió i l’entusiasme. Crec que aquestes
coses s’han de fer des del convenciment.
---Defineixi en tres frases
com és el seu L’Hospitalet?
--- Una ciutat de la qual els ciutadans se sentissin orgullosos,
perquè hi ha una atenció a les
persones i perquè té una projecció exterior positiva en tots
els àmbits, econòmic, cultural,
etcètera. # C. SÁNCHEZ

El correu electrònic
del grup municipal és:
ciu@mail.l-h.es

