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Deixeu-me que resumeixi en una frase i de forma molt gràfica el que 

proposem avui. L’Ajuntament de Barcelona sembla un cavall desbocat. 

Nosaltres ens prestem a arromangar-nos i agafar les regnes, per ajudar 

a dirigir-lo. Com a solució de govern, proposem la Fórmula Badalona. Si 

teniu la paciència de seguir-me, us ho explicaré. 

 

Aquests dies hem vist amb tristesa, com a l’Ajuntament de Barcelona hi 

imperava un desconcert i un estupor que no beneficia gens la ciutat. 

Com va passar amb la vaga de metro durant el Congrés de Mòbils, 

l’aprovació del cartipàs o altres ocasions, la percepció és que el govern 

es veu desbordat per la gestió dels grans reptes de ciutat. I que 

l’oposició, en general, no acabem d’estar a l’altura. 

 

Aviat farà un any de les eleccions municipals del 24 de Maig del 2015. 

En aquella ocasió, els ciutadans de Barcelona van votar canvi. Els 

partits de l’establishment barceloní van baixar molt, els partits de la nova 

política, sobretot els d’esquerres, vam pujar de forma espectacular. El 

missatge de la gent va ser inequívoc, va ser de somni col·lectiu. La gent 

va enviar un missatge inequívoc, que podríem posar en paraules de 

JFK; “La vida vol canvi, i els que només miren el present o el passat, es 

perdran el futur”. 

 

Des del principi, nosaltres vam entendre el missatge i hem actuat en 

conseqüència. En el seu moment vam donar suport a la investidura 

d’Ada Colau, després hem negociat el cartipàs, reduir el superàvit, 

ordenances fiscals i els pressupostos del 2016. 

 

Hem pactat sempre pensant en la ciutat, i hem obtingut entre altres 

avenços importants com rebaixar tarifes de transport per joves, 

desencallar el metro de Zona Franca i començar a impulsar el trasllat de 

la Model i de la Trinitat Vella. Es tracta de llargues reivindicacions 

veïnals, reclamades des de fa dècades i que per vergonya de tots, no 

s’havien mogut. Estem molt orgullosos del que hem fet i diem 

convençuts que sense nosaltres, aquests temes no haurien avançat. 

Que li preguntin al govern municipal si els ha estat fàcil assumir les 

nostres condicions, que ni tan sols s’esperaven. Per a nosaltres, era el 

mínim indispensable per votar els comptes de la ciutat. 
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Hem posat Barcelona per davant i hem demanat que no es parlés de 

sigles o de càrrecs. Hem marcat l’agenda i hem aconseguit el mínim 

exigible dels objectius de ciutat que ens havíem assenyalat. Tot aquest 

temps hem ajudat a governar Barcelona, oferint moltes oportunitats al 

govern d’Ada Colau per superar les proves principals. Però les 

oportunitats s’acaben. 

 

Un any després de les eleccions, veiem amb preocupació la  poca 

capacitat de l’equip de govern d’afrontar els reptes que té la ciutat. Amb 

onze regidors no es condueix una gran ciutat com la nostra. A més, hi 

ha hagut errors de magnitud en la gestió del turisme i del Top Manta, en 

la dedicació a la campanya de les espanyoles i la creació de noves 

sigles polítiques, la gestió de la vaga del metro del WMC, etc... però 

sobretot en la manca d’un projecte clar per a una gran ciutat que fos 

socialment justa, econòmicament pròspera i políticament lliure. La gestió 

ha fallat; però també ha fallat la direcció i el sentit. Des del nostre punt 

de vista la situació no és sostenible, la ciutat no pot esperar més i 

necessita un govern fort, amb un programa ambiciós que garanteixi el 

canvi promès fa un any. 

 

Cal construir una ciutat que il·lusioni, la Barcelona del futur de tots i per 

a tots. Barcelona en Comú ha anunciat la voluntat d’entendre’s amb 

nosaltres; sempre de forma verbal i sense anar més enllà de l’expressió 

del desig. Tot i múltiples converses, no hem aconseguit obtenir ni una 

sola oferta escrita detallada. Insisteixo, no ens ha arribat res en absolut 

malgrat haver-ho demanat des del primer dia. Nosaltres no governem ni 

som els que, tal com ho veiem, tenim la necessitat aritmètica de fer 

aquest pas.Com que no ha arribat, fem un pas decidit i oferim les 

nostres condicions bàsiques per a un nou govern de canvi real a la 

ciutat. Ho proposem en tres grans eixos. 
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1. Els ciutadans han votat un canvi real; que ningú no traeixi el 

somni. Proposem la “Fórmula Badalona”. Què vol dir? Una 

alcaldessa, DS, amb totes les forces del canvi i suport de CiU 

 

A. Obama deia que el canvi no vindrà si sempre esperem 

que el facin els altres. Traduït a Barcelona, aquest 

nosaltres vol dir que no hi pot faltar cap de les forces 

de transformació social i de nova política; BEC, CUP i 

ERC. Potser se’ns dirà que això és una quimera. Pel 

que fa a la CUP, nosaltres no ho veiem així, entenem 

que cal parlar amb més respecte d’aquesta formació 

sorgida de les urnes. Cal dir també que les CUP van 

estar a punt de fer coalició electoral amb BeC; que han 

fet el pas a Badalona, Sabadell, Montcada, 

Cerdanyola, Ripollet i tants altres llocs (per què no a 

Bcn?); que són municipalistes i tenen alcaldies; que 

l’endimoniada matemàtica de Bcn ho exigeix, que cal 

convèncer a la CUP d’aquesta oportunitat de 

transformació, de la necessitat d’actuar amb maduresa 

i responsabilitat; i que no hi ha més remei si volem 

obeir el canvi que demanaven els electors. Aquests 

dies hem vist què passa si la CUP queda fora de 

l’equació. 

 

Per contra, no podem tornar a fer vella política amb el 

PSC, que és establishment a Bcn, amb qui vam 

trencar el 2007 (som al 2016), que té com a principal 

projecte de ciutat portar el Senat, i que es capaç de 

pactar amb C’s a Madrid i Lleida, amb PP i UDC a 

Tarragona. I a més, no sumem. Ho acabem de 

comprovar. 

B. Més enllà del govern, cal tancar acords de ciutat i 

diàleg amb tots els grups. En això és bàsic parlar amb 

CDC, principal força de l’oposició. Una força que ha 

apostat fort per la principal transformació democràtica 

del país i l’única que, tota sola, pot garantir estabilitat a 

Ada Colau. 
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C. Això permetria el suport explícit al moviment 

democràtic que reclama la llibertat de Catalunya. Cal 

que en les decisions i votacions referides al procés 

d’independència, BeC faci el mateix que les 

confluències germanes a Badalona o Sabadell; 

garantir els vots lliures necessaris per a la seva 

aprovació. No volem obligar ningú a fer-se 

independentista. Però no volem que s’obligui els 

independentistes declarats de BeC a que acatin 

disciplina de vot en contra de les pròpies conviccions. 

D. Acabar amb el fre del govern espanyol al Consorci de 

la Zona Franca, Aeroport, Fira, Cambra, Port, 

infraestructures ferroviàries... 

E. També obeir les lleis catalanes sobre Pobresa 

Energètica, Igualtat, Refugiats, Hisenda pròpia, 

Impostos als pisos buits i altres que combatin les 

desigualtats, més enllà del que consideri el TC 

espanyol. 

 

 

2. Una ciutat que mira el futur i ambiciona ser una gran capital 

sense oblidar la gent. Com Berlín, Londres o Paris 

 

A. Victor Hugo deia que “un canvi saludable és el de 

l’arbre que renova tota la copa, i que conserva unes 

arrels fortes.” Des del punt de vista de Barcelona, això 

vol dir no posar en perill els fonaments de la justícia 

social des de la prosperitat. Cal treballar per l’èxit 

compartit. Reclamem, doncs, una defensa dels 

elements centrals que ens permeten combatre la 

pobresa amb la creació de treball i la millora de 

l’educació i la recerca. No podem amenaçar allò que 

ens està fent créixer econòmicament (congressos, 

turisme, esdeveniments esportius, etc).  

B. Per impulsar això, pensem que cal una Vicealcaldia de 

treball, futur i capitalitat per planificar i fer créixer 

Barcelona com a referent mundial; que s’ocupi de la 
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dinamització econòmica, les fires i congressos, la 

projecció internacional i els grans esdeveniments.  

C. Redacció d’un pla estratègic que dibuixi un projecte de 

futur per la ciutat, avalat pels millors especialistes, 

estimulant i de llarg recorregut. Que planifiqui i ordeni 

els grans esdeveniments perquè aquests facin un 

retorn més sostenible per la ciutat. 

D. Portar els millors especialistes internacionals per als 

grans projectes urbanístics que ara estan aturats o 

qüestionats  i treballar juntament amb els experts 

locals i els veïns (Morrot, Tramvia, Besòs, FC 

Barcelona...). 

 

3. Un govern centrat a fer feina. Un govern que gestioni bé. 

 

A. És ben cert allò que deia Gandhi; que tothom pensa a 

canviar el món, però ben pocs pensem a canviar-nos 

nosaltres mateixos. Doncs bé, nosaltres hi estem 

disposats. Oblidem les sigles i els interessos 

electorals, i pensem en la ciutat. I el govern de BeC 

també ha de canviar radicalment algunes coses. Cal 

escoltar tothom, sobretot els tècnics  municipals  i les 

entitats que treballen des de fa anys per una ciutat 

millor (Entitats del tercer sector, Associacions de veïns, 

etc.). Escoltar l’oposició! Escoltar els sindicats, els 

veïns, les PIMEs, el món de la cultura! 

B. Un codi ètic honest que garanteixi que els càrrecs són 

per als  millors, no els més propers o familiars directes. 

La transparència i la regeneració democràtica han de 

ser els eixos del govern.  

C. Política de comunicació centrada en explicar el que 

s’està fent de veritat, no en vendre fum i menys encara 

en campanyes polítiques o creació de nous partits. Ara 

si hi ha eleccions espanyoles tenen ocasió de fer-ho 

diferent. 
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D. Tenir un pla clar i uns responsables finals per garantir 

que els següents projectes estaran en marxa abans de 

final de legislatura i superaran l’actual bloqueig. 

1. Contra desnonaments i per pisos de lloguer 

social. 

2. Metro L9/10 

3. Creació d’equipaments públics a la Model i 

la Trinitat 

4. Tancament dels pisos Turístics il·legals. 

5. BCN ciutat de vianants; impulsar les 

superilles.  

6. Revertir privatitzacions d’aigua i energia i  

rebaixar el preu dels serveis bàsics.  

 

 

Com  veieu, en conjunt es tracta d’una proposta ambiciosa 

en tots els sentits. És una proposta sincera, pensant en 

Barcelona, i que voldríem que fos estudiada i acceptada per 

totes les parts implicades. Si això succeís, no dubteu que 

nosaltres seríem els primers a alegrar-nos i posar-nos a 

treballar. Amb generositat i pensant en el benestar, la 

justícia i la dignitat de les persones. Ara cal que les altres 

parts es pronuncïin; i cal que Ada Colau esculli el que vol, o 

la fórmula fàcil d’ajuntar-se amb els de sempre, o la nova 

política, la netedat i la regeneració. Això passar per acceptar 

la fórmula Badalona. 

 

En canvi, si no és acceptada, nosaltres ens veurem obligats 

a tirar endavant aquest projecte des de l’oposició. En positiu, 

perquè no pensem passar-nos els tres anys que ens resten 

de legislatura ploriquejant o rondinant. No és el nostre estil, 

ja ho sabeu. El que farem és defensar amb fermesa el 

projecte que us he presentat. No hi renunciarem , perquè 

pensem que és el millor. No ens rendirem mai, perquè és la 

nostra manera de veure les coses i a aquestes altures ja no 

canviarem. I res més; a pencar i a servir la ciutat; que per 

això ens hi vam posar. 
 


