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per poder donar demà una millor
resposta. I per tant, les dues coses
s’han de poder fer conjuntament.
- Si es rebaixés la pressió sobre
el dèficit fiscal a Catalunya es podrien evitar retallades?
- Si Catalunya disposés dels diners
que genera, ni de lluny hi hauria les
retallades que hi ha en aquests moments. Aquest país pateix d’una forma injusta una manca de recursos
que no correspon perquè cada any
es perden 16.000 milions d’euros
que se’n van a Madrid i que no tornen. Si fossin diners per al Govern
de Catalunya i per fer polítiques per
a la gent es traduirien en el fet que
no hi hauria retallades i es podrien
fer moltes polítiques socials i d’activació de l’economia.

La portaveu de CiU, Meritxell Borràs, fotografiada al barri del Centre

“El Pla d’actuació té una
manca de definició absoluta”
Entrevista
Meritxell Borràs, portaveu del grup municipal de
CiU. L’actual mandat municipal, el dret a decidir,
les retallades, el dèficit fiscal de Catalunya i
la desafecció política són els temes dels quals
parla la regidora i diputada al Parlament
cristina sánchez

- Estem arribant a l’equador del
mandat. Quin balanç en fa?
- És un dels mandats més prims, veiem un equip de govern desorientat,
que fins fa 4 dies no ha presentat
el Pla d’actuació municipal (PAM),
la línia que aquest mandat ha de
seguir. I el propi PAM té una manca
de definició absoluta i no veiem cap
a on es vol orientar la nostra ciutat.
L’equip de govern no ho té madurat.
- Quins haurien de ser els principals eixos de treball?
- La resposta que s’hauria de donar

va en funció d’allò que la ciutadania
demana i ho hem vist d’una forma
molt objectiva, més enllà de detectar-ho en el dia a dia, en el darrer baròmetre de l’Ajuntament, en el qual
un dels problemes clau és la inseguretat, i també la neteja, l’incivisme
i l’atur. I en aquest tema, ja sabem
que l’Ajuntament no és la primera
administració responsable, però es
poden fer coses per millorar la situació i no se n’han fet.
- CiU de L’H treballarà pel dret a
decidir i pel procés sobiranista
que ha iniciat el Parlament?
- Aquesta és una prioritat de CiU.

Aquest país, quan pugui disposar
dels seus propis recursos, quan
pugui legislar en totes les matèries
per al conjunt dels seus ciutadans,
tindrà una major justícia social, més
recursos per fer polítiques per activar l’economia i, per tant, un país
més just per als catalans. I aquesta
és una necessitat a L’Hospitalet i a
tot arreu. Aquest procés és per donar resposta a les necessitats dels
catalans i per tenir un país més just.
- Hi ha qui diu que CiU només
parla de l’Estat propi i no de les
polítiques socials, l’educació o
les retallades.
- Hi ha una expressió catalana que
diu que “el llegir no ens ha de fer
perdre l’escriure” i, per tant, hem de
poder llegir i alhora saber escriure.
Hem de donar resposta als ciutadans amb les eines que tenim avui
però també som conscients que
cada vegada se’ns donen menys
diners per fer polítiques socials.
Cal treballar més enllà del dia a dia

“El procés
sobiranista és per
donar resposta a
les necessitats dels
catalans i per tenir
un país més just”
n

“Si Catalunya
disposés dels diners
que genera, ni de
lluny hi hauria les
retallades que hi ha”
n

- I la Línia 9? Es faria en el
temps compromès en comptes
d’endarrerir-se 2 anys més?
- Per una banda, hi ha uns diners
que se’n van a Madrid i no tornen.
Per una altra, hi ha un incompliment
del Govern central amb els compromisos adquirits, com la Llei de la dependència o les inversions previstes
a l’Estatut que no es fan. Tot això
castiga en gran mesura les finances
de la Generalitat. A més, hi ha un
deute provocat els darrers anys que
fa que la tercera partida més important de la Generalitat sigui tornar els
interessos que ha generat aquest
deute. Per això no es poden posar
els recursos dels catalans allà on
seria bo posar-los.
- El Govern municipal està impulsant la tercera transformació
de L’H. CiU hi pensa participar?
- Aquest procés del Govern municipal l’ha fet de cara a la galeria però
seguim amb les mateixes dinàmiques amb els grups municipals, no
se’ns ha informat de quines iniciatives es pensen dur a terme. Nosaltres, com sempre, hi participarem,
donarem el nostre punt de vista i tot
allò que no ens agradi mirarem de
fer-ho canviar, com al llarg de la història ha fet el grup de CiU.
- Com a regidoria i diputada,
com creu que es pot superar la
desafecció política ciutadana?
- Requereix un esforç per part de
tothom que està en política en molts
sentits. Un, proximitat i atenció directa a les necessitats reals de la
gent. Dos, una ètica i un compromís
absolut amb allò que es fa. I tres, els
partits hem de saber donar una major transparència a tot allò que ens
involucra com a persones i com a
grups polítics, i crec que això no ho
estem fent prou bé. y

