Les inversions del PP a Catalunya

Quin es el tema més important del que va passar fa un dies a Barcelona? La realitat és
que, des de la vinguda de Rajoy a la Ciutat Comtal hi han hagut mil i un comentaris. I
cap d’ells favorables. S’ha dit que tot era mentira. S’ha dit que ja era hora. S’ha dit que
era una manera de tenir contents als independentistes. S’ha dit que volia comprar vots.
S’han dit tantes coses que no val la pena replicar-les.
I es que davant de tantes coses ofensives el millor que un pot fer es callar i pensar que –
com sempre- ningú està content de res. Per molt que faci el govern central o per molt
que vulgui fer un partit per Catalunya, sempre sortirà alguna persona per tirar pels terres
tot allò bo que passarà. I aquest es el cas.
El passat 28 de març, durant una jornada organitzada pel Ministeri de Foment, sota el
títol de “Connectats al futur”, el president del govern Mariano Rajoy va explicar que a
la nostre Comunitat Autònoma s’invertirien un total de 4.200 milions d’euros. Aquest
diners ens infraestructures volien ser la continuació d’una sèrie d’inversions fetes anys
enrere.
Es veritat que a l’època del PSOE es van fer inversions i que el PP va tenir que tancar
l’aixeta pel que respecte a inversions. Ara bé, el que pocs diuen es el següent. Si el PP
va tancar-la es per la situació econòmica que hem viscut. No només gràcies al PSOE,
sinó a la conjuntura mundial es va tindre que posar en marxa una sèrie de mesures
anticrisis. Ara la realitat econòmica es un altre i es pot començar a invertir. Aquesta és
la realitat, malgrat a algú no li agradi.
No em vull estendre en tot el que es farà a Catalunya. Em preocupa el que hom farà a
Mollet. Pel que respecte al nostre municipi es rehabilitarà i millorarà l’accessibilitat de
les dues estacions de Rodalies: la de Sant Fost i la de Santa Rosa. Les Rodalies son i
han estat un problema per a molts ciutadans. Ara es posa fil a l’agulla. Ara el PP
invertirà diners i solventarà les carències existents. Ara és el moment, per això es fa.

