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"Barcelona és la suma de 73 barris" 
Malgrat que advoca per la cooperació amb el Govern, està disposat a 

plantar-li cara si no atén la seva ciutat. 
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EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 21.05.09 

 

--¿Primer problema de Barcelona? 

--Afrontar l'impacte de la crisi sobre les persones. I canviar les bases de 

l'activitat econòmica per sortir-ne. Ho estem fent. 

 

--¡Fantàstic! 

--Fa anys que busquem una economia de més valor afegit, basada en el 

coneixement i la creativitat. Aquí tenim el 22@. I el nostre atur, del 

13,4%, és quatre punts inferior al d'Espanya. 

 

--¿La crisi dispara la inseguretat? 

--La petita delinqüència puja una mica, però no la sensació d'inseguretat. 

Canvia la percepció, i el que abans semblava un gran problema, ara no ho 

és tant. 

 

--La població immigrada ja és el 18%. ¿Preveu conflictivitat? 

--En general, la població immigrada està més castigada per la crisi i es 

pot aguditzar la lluita pel lloc de treball. Però la ciutat ha anat assumint 

la seva pluralitat. Avui no hi ha problemes de convivència. 

 

--¿Els descarta? 

--No, però la nostra política els vol evitar. 



 

--¿Com? 

--Amb un equilibri de vivenda lliure i protegida, evitant zones 

degradades, diversificant l'activitat econòmica i donant centralitat a tots 

els districtes. Evitant els guetos. 

 

--¿No hi ha guetos? ¿I el Raval? 

--No hi ha guetos. Cap districte arriba al 50% de la immigració i cap té 

menys del 10%. Al Raval, la proporció és del 47% i està al centre de la 

ciutat, on el perill és menor que a la perifèria. Impedirem els guetos. 

 

--¿Resant? 

--Hem fet de formigues durant la bonança i tenim poc deute: 700 

milions, davant dels 6.000 de Madrid. Per això el 2010 podem apujar la 

despesa social i la inversió per fer de locomotora. 

 

--¿Es pot governar sense majoria? 

--Hem descobert que sí. La llei dóna poders a l'alcalde i l'acord del Ple 

únicament es necessita per a pressupostos i canvis urbanístics. Però 

volem pactes. 

 

--¡No aconsegueixen pactar ni una gossera! 

--Però el món tampoc s'enfonsa i encara falten dos anys. Volem pactar 

majories. Amb ERC vam aprovar el pressupost i el pla d'acció municipal. 

Hem arribat a acords amb CiU en la recollida d'escombraries, i fins i tot 

amb el PP. 

 



--Hereu i vostè trenquen el model: un alcalde de la burgesia il·lustrada i 

un secretari del PSC obrerista. Maragall i Santiburcio. En disputa i 

sumant. 

--El model ha donat els seus resultats, la ciutat s'ha transformat i les 

classes socials no són les mateixes. 

 

--Barcelona és la capital europea amb un govern d'esquerres més longeu. 

¿No s'imposa el relleu? 

--Aquesta gestió de 30 anys és valorada. Aquí no hi ha hagut 

immobilisme, sinó quatre alcaldes: Narcís, Pasqual, Clos i Hereu. La dreta 

s'hauria d'espavilar. 

 

--¿Descarta governar amb CiU? 

--PSC i CiU sumen aritmèticament. Però no és el nostre model. La dreta, 

PP i CiU, ha de definir la seva alternativa. 

 

--¿L'objectiu de Serra i Maragall --posar la ciutat al món-- ja ha quedat 

antiquat? 

--Està complert. Se l'ha de cultivar i hem aconseguit ser la seu de la nova 

Unió per al Mediterrani, amb la UE i els països riberencs del sud. 

 

--El Fòrum, enterrat 

--Està viu en la radical transformació d'una zona molt complexa de la 

ciutat. Però unir posicions sobre globalització amb IC, CDC i el PP en el 

context de la guerra de l'Iraq... 

 

 

 



--¿Qui s'oposa a l'àrea metropolitana, els altres alcaldes socialistes o 

Esquerra? 

--Ningú. El Govern ha aprovat la memòria de la llei amb un conseller de 

Governació, Ausàs, d'ERC. Però el nostre gran objectiu és intern. 

 

--¿Quin? 

--La Gran Barcelona és vital per a serveis com el metro. Però Barcelona 

és el conjunt de 73 barris. Cadascun amb la seva centralitat i un espai 

pú- blic digne. 

 

--Maragall plantava cara a Pujol. Ara, Montilla tapa Hereu. 

--La plantada és menys rendible que la col·laboració amb la Generalitat 

 

--Està obligat a dir això. 

--La ciutat vol serveis. I la coordinació en infraestructures, policia, 

escoles, hospitals, biblioteques... té uns grans avantatges. 

 

--No dóna titulars. 

--Una ciutat no es fa amb titulars. Però ens plantarem si la Generalitat no 

atén Barcelona. 

 

--¿Hereu contra Montilla? 

--No ho desitjo. Podria haver passat si l'AVE no hagués arribat a Sants. O 

amb la sequera. I pot passar per la Sagrera. 

 


