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Entrevista
Jordi Monrós, portaveu del grup PDeCAT
(oficialment CiU) a l’Ajuntament. A punt
d’arribar a la meitat del mandat, Monrós

critica la manca de diàleg del Govern
municipal amb l’oposició i el tracte que
reben els acords de Ple que no impulsa el

grup majoritari. El regidor creu que no es
treballa prou contra l’atur i que l’incivisme
és responsable que L’H no estigui neta

“El Govern de la ciutat no
té una línia clara d’actuació”
Cristina Sánchez

- Arribem a l’equador del mandat
municipal. Quin balanç en fa?
- Han estat dos anys una mica convulsos. A l’Ajuntament, la composició d’aquest mandat dóna majories
diferents en les votacions. A més,
s’ha produït un pacte de govern entre el PSC i els dos regidors d’un
partit extint que no s’ha entès com
un pacte natural, tot i que sigui lícit,
sinó com una suma de voluntats per
tirar endavant. Per això el Govern no
té una línia clara d’actuació.

- I el Pla d’actuació municipal?
- La inversió prevista als barris és
insuficient. Tenim una ciutat de dues
velocitats. Hi ha projectes com la
plaça d’Europa o el PDU Granvia
que corresponen a una ciutat potent, i hi creiem. Però no oblidem
que hi ha una altra ciutat, els barris,
que s’envelleixen, i a moltes zones hi
ha poca cura en el manteniment. Un
altre tema és el civisme i la neteja,
sobre el qual cal actuar.
- La neteja precisament és un
dels temes de més debat al Ple.
- Des de fa uns anys, hi ha manca de
civisme i hem presentat propostes,
com analitzar l’ADN de les caques
de gos per multar els propietaris
que no les recullen. La contracta de
neteja ens costa 28 milions d’euros
l’any. És necessària, però no tenim
clar que hi hagi un control exhaustiu.
Tenim moltes eines, com la recollida
de mobles, però seguim veient brutícia i la culpa és de l’incivisme. Hi
ha una ordenança però tampoc no
veiem que s’utilitzi amb fermesa.

- El seu grup ara és diu PDeCAT.
Un altre canvi després de CiU...
- El trencament amb UDC es va produir el dia després de constituir-se
el Ple municipal. I hem d’estar cada
dia justificant el que som i el que no
som. D’altra banda, jo sóc un associat-fundador del Partit Demòcrata
amb ADN convergent. De fet, el nou
partit és hereu de les coses bones i
de molta gent bona que ha passat
de CDC al PDeCAT. Però és un
partit nou i en breu presentarem la
documentació per canviar la denominació dels grups municipals.
- Fa un any deia que centrava el
seu treball a lluitar contra l’atur i
reformar els mitjans de comunicació. Ho ha aconseguit?
- Hem impulsat mocions en suport
al comerç local i perquè l’Ajuntament
sigui col·laborador en la lluita contra
l’atur. Ens han aprovat coses i hi ha
plans especials però és insuficient.
La ciutat s’està salvant laboralment
perquè té una ubicació estratègica
i moltes empreses s’hi han traslladat. Però no tenim la sensació que
l’Ajuntament hi estigui incidint, especialment en el petit comerç. La
desertització que va provocar la crisi
ha començat a revertir-se en alguns
barris però en altres no. Igual que
l’alcaldessa proclama que han aconseguit que vinguin grans empreses,

propostes no es tenen en compte.
L’única fórmula per poder incidir-hi
és fer mocions per aconseguir millores per als ciutadans.

- Què opina del diàleg obert entre l’Ajuntament i la Generalitat?
- L’Hospitalet ha de ser la primera
ciutat de Catalunya, perquè Barcelona n’és la capital. No només per
població, està en un lloc estratègic
que li dóna potencial de desenvolupament. I la Generalitat hi ha apostat, en sanitat, educació, transport i
per ampliar el nombre de Mossos.
El president Puigdemont i el Govern
català creuen fermament en L’H.
Jordi Monrós, davant l’ermita romànica de Bellvitge

que és positiu, hem de treballar pel
comerç i la petita indústria. Tenim la
carretera del Mig i ningú no sap què
en farem. El Districte Cultural és un
bon projecte però no pot ser l’únic.
- I sobre els mitjans?
- Vam impulsar una moció per reformular-los. Però han passat quasi dos anys i, com en moltes altres
mocions, costa molt que el Govern
els doni el mateix tracte que a les
accions de govern. La ciutat ha de
ser capdavantera en aquest camp i
no pot ser que tinguem una televisió

“Les decisions del Ple
que promou l’oposició
no es respecten igual
que les del PSC”
n

“M’agradaria que
a Catalunya el
referèndum fos pactat,
però no ho serà”
n

agafada amb pinces, que no hi hagi
encara un director de mitjans definitiu. Hi ha falta de respecte del Govern cap a les decisions del Ple que
no són les que tenen el seu suport.
- Per això han rebutjat les or
denances i els pressupostos?
- A l’inici del mandat es van establir
converses entre el Govern i l’oposició i creiem que eren per modificar
la proposta inicial de pressupostos i
ordenances. El primer any ens hi vam
abstenir però no va servir de res. Ens
arriben projectes tancats, les nostres

- El 6 de febrer Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega seran
jutjats pel 9-N. Com creu que
acabarà? I, hi haurà referèndum
per la independència? Pactat o
unilateral?
- L’Estat espanyol ja els ha jutjat. Espero equivocar-me però crec que
seran inhabilitats, com Quico Homs.
Van dir que el 9-N era una consulta “de pandereta”, però ara sembla
que sí que tenia valor. M’agradaria
que el referèndum fos pactat, però
crec que no ho serà. Sigui quin sigui
el resultat, nosaltres seguirem treballant per la nostra ciutat. y

