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Portaveu del grup municipal de ciu

--- A pocs mesos de les eleccions
municipals, quin balanç fa de la
feina feta pel seu grup?
--- Ens hem sentit com la veu del
ciutadà. Hem portat al Ple moltes de
les iniciatives que ens han fet arribar
i hem mirat de fer de canal per por
tar-les-hi a l’Ajuntament. Malauradament, no s’escolta prou el ciutadà
des d’aquest Ajuntament de majoria
absoluta. Hem tingut un paper clau
i moltes situacions han millorat grà
cies a la nostra actuació. Hem estat
clau en la millora del parc de la Serp;
va ser una proposta nostra que es
netegessin les pintades de les parets,
idea que després va portar a terme
l’equip de govern; vam demanar que
no es construïssin pisos al mig de la
plaça de Lluís Companys i ho vam
aconseguir; va ser amb una moció
de CiU, secundada després per altres
grups polítics, que s’ha aconseguit la
preservació del patrimoni arquitectònic; el manteniment del baixador
de Bellvitge es va aconseguir gràcies
a una proposició en el Congrés de
Diputats...
--- Posaria nota a l’actuació del
govern municipal?
--- És difícil. En algunes coses els po
dríem posar una bona nota però n’hi
ha d’altres en què no. S’estan fent
grans transformacions urbanístiques,
no hi estem en contra, tot i que en
algunes caldria posar-hi una mica
més de seny. Però les actuacions urbanístiques reclamen tanta atenció
del govern que no hi ha cap actuació
sobre les necessitats diàries de la
gent. Es posa el focus a la plaça d’Europa, a la Porta Nord, però des del
nostre punt de vista on s’ha de posar
el focus és en el fet que els carrers
estiguin endreçats, vol dir que l’en
llumenat funcioni, que l’asfaltat sigui
correcte, que s’augmenti la seguretat
als carrers, que es tracti com cal el tema de la immigració, que es facin
guarderies... el govern ha adoptat un
model de façana que deixa el dia a
dia i els interessos de la gent en se
gon pla. Estan obsessionats per les
grans obres, per tot allò que veuran
els de fora, però, i els de dins?
--- Aquesta és una part important del discurs de CiU. Creu

que també ho és del ciutadà?
--- N’estic convençuda. Fa temps que
parlem amb els ciutadans, ens hem
posat a l’abast de la gent i ens han
fet arribar aquest sentiment. Això no
és una obsessió de Meritxell Borràs ni
de CiU, sinó que és la percepció de
la ciutadania. Estarem molt contents
si ens fan una plaça d’Europa però
necessitem poder portar els nens a
la guarderia municipal i està bé que
posin un heliport a la fira, però el que
necessitem són autobusos amb una
freqüència de pas adequada.
--- Què ha fet bé i què ha fet malament aquest govern.
--- Certs plantejaments urbanístics
són ambiciosos i en grans línies són
correctes però falta l’atenció al ciuta
dà. Fa 28 anys que ens governen els
mateixos i 24 amb majoria absoluta,
no es poden treure responsabilitats
de sobre. Hi ha molta gent jove que
se’n va a viure fora de la ciutat, què
van pensar fa 10 anys per evitar tenir
ara aquest problema? Han faltat les
polítiques de fons per solucionar els
problemes de la ciutadania.
--- És la candidata a l’Alcaldia
per CiU. Quines seran les línies
bàsiques del seu programa?
--- Trencar el model de façana que dei
xa el dia a dia en segon pla per preo
cupar-nos de la gent. Això passa per
fer un pla d’habitatges per als joves;
per tenir guarderies a tots els barris
i amb les places que es necessitin.
Calen menys hipocresies pel que fa
a la immigració i afrontar el fenomen
en profunditat; això vol dir parlar de
drets i deures i actuar amb fermesa
per exigir els deures i incrementar
els recursos socials perquè no hi
hagi sensació de discriminació en
les prestacions als autòctons. Falta
un projecte cultural engrescador, ja
ho vam dir fa quatre anys, i els que
manen han estat incapaços de dur-lo
a terme. Cal que les persones grans
puguin envellir a casa i si no és pos
sible, que ho puguin fer el més a
prop de casa possible, això vol dir
residències. Cal més policia al carrer,
tant Guàrdia Urbana com Mossos
d’Esquadra, perquè el ciutadà té sensació d’inseguretat. Cal més civisme
amb actuacions en tots els àmbits,

gabriel cazado

“S’està fent una ciutat de façana i el
dia a dia de la gent és en segon pla”

Meritxell Borràs repeteix com a cap de llista de CiU
a les municipals. El programa electoral el basarà a
atendre les necessitats diàries de la ciutadania

En aquests quatre anys ens
hem sentit com la veu dels
ciutadans i hem portat al
Ple moltes de les iniciatives
que ens han fet arribar. Hem
mirat de fer de canal per
portar-les a l’Ajuntament

evidentment educatives però també
de sancions, quan calgui.
--- Desgasta ser a l’oposició?
--- Quan el partit va decidir tornar-me
a nomenar candidata a l’Alcaldia vaig
dir que tenia la mateixa il·lusió que el
primer dia però més experiència. És
clar que ens agradaria poder gover
nar perquè creiem que faríem les
coses millor i tindríem més atenció
pel ciutadà, ens perdríem menys en
la façana. Però sabem que allò que
plantegem és bo, correcte i just, i
més bé o més malament s’acaba
duent a terme, i això moltes vegades
et satisfà encara que el mèrit no te’l

reconeguin. En aquest aspecte ser a
l’oposició no crema.
--- A les autonòmiques, va ocupar el número 4 en les llistes per
Barcelona. Es va veure com a consellera?
--- No. Sempre he tingut clar que la
meva dedicació a la política ha estat a
L’Hospitalet i a través de L’Hospitalet.
No entrava dins els meus càlculs ser
consellera. No vaig pensar mai en
aquesta possibilitat. Per a mi ja va ser
una gran satisfacció que em fessin
l’honor i em donessin la confiança
d’ocupar el número 4, pensar més
enllà era absurd.
--- Vostè és per a CiU com una
mena de consellera de treball a
l’ombra. Quina feina fa?
--- Em toca fer el seguiment d’aquelles polítiques que el Govern fa i tenir
iniciatives perquè les coses funcionin
millor. Aquesta és la voluntat de
treballar tant meva com de CiU en
aquest gabinet d’impuls i seguiment.
--- S’ha especulat sobre una pos
sible crisi de lideratge d’Artur
Mas davant la impossibilitat d’a
conseguir arribar al Govern.
--- És dur i, en certa manera, és injust
que t’apartin del Govern tot i haver
guanyat les eleccions d’una manera
clara i nítida. Però un cop s’ha produït
aquesta situació cal acceptar-la i continuar treballant en positiu. El fet que
CiU no pugui governar no ha suposat
cap tipus de crisi, el lideratge d’Artur
Mas no es posa en qüestió. El què
provoca una situació com aquesta no
és una crisi, sinó una reflexió.
--- La recent reunió mantinguda
entre José Montilla i Artur Mas
ha servit per acostar posicions?
--- La relació que hi ha entre el Govern
i l’oposició a Catalunya sempre ha estat correcta, tots sabem el paper que
juga cadascú. Per tant, és absurd que
per part de l’oposició es digui sempre
que no a tot –que no és això el que
fa CiU–, però també és absurd que
el Govern vulguin que li aplaudeixin
tot. El nostre partit accedirà a treballar
amb el Govern en aquelles qüestions
en les quals estiguem d’acord i en les
quals nosaltres puguem entrar en joc.
Si ha de ser una obra de teatre, que
la facin ells. # p. g.

