
Jordi Hereu i Boher.:  «El tripartit no ha de ser la 

fórmula per força» 

L'alcalde de Barcelona torna a dir que vol obrir una etapa de més 

serenitat política a l'Ajuntament, i es compromet a treballar per 

aconseguir-ho. Creu que l'oposició, que s'embranca a parlar de paràlisi, 

s'equivoca d'estratègia i fa mal a la ciutat. 
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-Abans-d'ahir, en el balanç d'aquest últim any, va comprometre's 

personalment a buscar un acord amb ERC, sense aclarir de quin tipus. En 

quina fórmula pensa? 

- «Quan parlava d'implicar-me més, parlava de fer-ho en la recerca 

d'acords estratègics amb tants partits com puguem en temes com les 

infraestructures, immigració o seguretat. En aquests temes és bo i 

necessari. Però en la governabilitat, és cert que en els propers mesos 

m'agradaria trobar un entorn amb més estabilitat. Pot ser bo per a tots. 

Els propers mesos hi treballarem i jo m'hi implicaré, tot i que abans hem 

de treballar continguts polítics. Però és veritat que ara no són els millors 

dies...» 

 

- Per què no s'ha fet abans, aquest diàleg? 

-«Nosaltres, fins ara, hem anat reconstituint un govern, i Esquerra 

Republicana, fins ara, no ha trobat adient fer-ho, no estava per nosaltres. 

En canvi, nosaltres sempre hem repetit la mateixa tesi.» 

 

- El que pren força és un pacte extern de mandat des de fora del govern, 

no? 



- «Sí, però el que volem és tenir una relació de més previsibilitat. Però no 

hem de sacralitzar cap fórmula, perquè ens equivocaríem.» 

 

- Perquè reeditar el tripartit és inviable, ara... 

- «No ha de ser per força l'única fórmula, però pot ser-ho, òbviament. Hi 

haurem de treballar molt, i això vol serenitat i calma. Ara, almenys, ja 

estan assentades certes regles de joc, malgrat el soroll. Hi ha un espai de 

govern i un de l'oposició, i tots dos són necessaris. Però alhora poden 

treballar en col·laboració. Sempre pots fer veure que no és possible... 

Però a nosaltres això ens importa poc. Ens importa més el dia a dia.» 

 

- El tripartit es podria permetre un any més en minoria? 

- «Podríem, sí... És un dels escenaris. Però ara volem generar un espai de 

més serenitat. Seria positiu. I si algú creu que no, perquè creu que així 

desgasta el govern, s'equivoca profundament, i a més no fa cap bé a la 

ciutat. Nosaltres treballarem perquè tenim moltes coses a desenvolupar i 

un projecte per anar complint. La resta són fets instrumentals, per més 

que algú cregui que és un problema de fons. Nosaltres hem guanyat les 

eleccions i tenim el manament de tirar endavant la ciutat. I nosaltres 

estem per complir aquests compromisos, i això és el que farem. Aquest 

és el nostre guió, sobre el qual construïm, tan legítim com el guió que 

facin els altres. Ho dic perquè veig gent molt nerviosa, saps?... No 

parlaré més d'aquests temes, perquè a mi el que m'interessa és 

Barcelona. I la resta no interessa a la gent, només interessa a certs 

personatges.» 

 

- Trias diu que el seu govern confon autoritat amb autoritarisme. 

- «Doncs jo crec que n'hi ha que s'equivoquen d'estratègia política, i ja 

està! Perquè... és que només parla de mi, no parla de Barcelona, ni de 



cap model alternatiu, de cap contingut... Jo vull parlar de Barcelona, dels 

seus reptes, de les seves oportunitats i de la realitat diària. I també de la 

projecció de futur.» 

 

- El molesta el contenciós interposat per CiU sobre la legalitat de la 

muntanya russa del Tibidabo? 

- «Sobre un dels centenars d'acords que hem pres? Doncs no serà la 

primera ni l'última vegada que es porti una decisió als tribunals.» 

 

- Fa un any parlàveu de descentralització de districtes. Quedarà tot a 

posar en nòmina algun conseller del govern? 

- «L'impuls de la descentralització és una actitud. Mira la regidora 

d'aquest districte [Nou Barris]. Està totalment consagrada al seu 

territori. Els consellers tindran més pes, més vocació i dedicació. Els 

funcionaris de districtes també saben que se'ls reforçarà. És un fet. Una 

ciutat d'un milió sis-centes mil persones necessita diverses coses, i una 

és que s'afrontin algunes realitats des dels barris. I això vol la 

construcció d'un ajuntament més proper. Això ja és realitat i ho serà més 

en els propers anys.» 

 

- Com és que els diputats del PSC voten en contra de la cessió de la 

caserna del Bruc, que tant reclama Barcelona? 

- «Això són acords entre governs, i la resta és comèdia. Jo, les mocions 

trampa, banals, on ningú s'ha interessat per les necessitats dels altres, 

crec que són filfa. Això vindrà per la negociació entre governs. I CiU no 

guanyarà al Congrés res que abans no s'hagi parlat amb mi. I ells ho 

saben i fan aquesta comèdia. Però això l'únic que et fa fer és el ridícul... 

Ho dic sincerament, ja se sap que això no aportarà res. És només per 

buscar el retrat. Ells saben que és absurd.» 



 

- Doncs com van les converses amb el govern de l'Estat pel Bruc? 

- «Aniran bé. El Ministeri de Defensa, que ha retirat moltes instal·lacions 

militars de la ciutat, ha de poder analitzar si necessita l'espai. N'haurem 

de parlar amb la nova ministra. Però si s'aconsegueix alguna cosa, serà 

així o no serà.» 

 

-Parlem de Glòries. Fa dos anys s'incloïa la participació dels governs de la 

Generalitat i l'Estat per fer una estació intermodal a la plaça. De moment 

no n'han dit res. 

- «Nosaltres hem decidit que transformarem Glòries. I la transformació 

del subsòl va per una altra via. Per sort, no s'hipoteca. Però el cert és 

que la Generalitat haurà de marcar quines noves vies aniran per 

Barcelona. En aquesta zona hi ha molts intercanviadors, i s'haurà de 

veure. No esperarem a una revisió del PDI [pla director 

d'infraestructures]. Hi ha dos ritmes diferents.» 

 

- La crisi econòmica pot afectar l'Ajuntament? 

- «Afecta l'Ajuntament com les famílies i les institucions públiques. Però 

la fortalesa de Barcelona cada dia relluirà més perquè el seu model, no 

basat en el monocultiu econòmic, permet afrontar amb solvència 

l'alentiment econòmic. Dit això, també crec que és fonamental que els 

surti bé... bé, que ens surti bé la negociació del finançament de 

Catalunya. Com a alcalde estaré amb el govern perquè els objectius del 

finançament tirin endavant. Perquè moltes polítiques conjuntes depenen 

d'això.» 

 

- Barcelona també en depèn, del finançament de la Generalitat, perquè 

s'abordi després el finançament que promulga la Carta Municipal. 



- «Sí, sí, també hi haurà el debat del finançament de Barcelona, però 

primer els ha de sortir bé a la Generalitat. I en funció d'això haurem 

d'avaluar els escenaris per molts motius, tant polítics com econòmics. En 

tot cas, tots ens hi juguem molt.» 

 

- Què passa amb l'Estació de la Sagrera? 

- «Hi estem treballant. Del TAV, d'aquí a poc s'iniciarà el tram central. 

Tenim pendent l'estació, sí. Però l'estem fent, que de la Sagrera hi ha 

maquetes de l'any 87, eh?» 

 

- Però és que encara no hi ha ni els plànols fets. 

- «Esperem que s'iniciïn les obres del que hi ha adjudicat fins ara, i 

esperem que caigui aquest, que per nosaltres és fonamental.» 

 

- Ahir va ser un dia caòtic a la ronda Litoral. Ara que preveuen construir 

un barri en un extrem, el de la Marina, i en l'altre, el campus 

Interuniversitari, com pensen abordar el trànsit a la ronda? 

-«Doncs pensant que l'alternativa ha de ser rodalies. Transport públic: no 

hi ha una altra fórmula. El que no farem és ampliar la capacitat de les 

rondes. També hi ha d'haver l'acceleració dels accessos viaris i ferroviaris 

entre port i aeroport, perquè no pot ser que el camió que arriba al port 

es barregi amb el cotxe del barceloní que utilitza les rondes, que són una 

via urbana. Ara que s'han fet tots els estudis de pacte ambiental, 

demanarem que s'accelerin els accessos ferroviaris. Això sí, una part de 

la ronda Litoral sí que l'ampliarem, per treure-hi pressió. En això, 

nosaltres anem complint els nostres compromisos, i això és una bona 

base perquè la Generalitat i l'Estat sàpiguen que no tenen un comediant 

que reclama molt però que no fa el que li pertoca. Si tens clar el que 



necessites, has de concretar. Incidir per accelerar processos, perquè es 

prenguin decisions.» 

 

-Com la de l'aigua. Creu que s'ha de fer la interconnexió tot i que estigui 

plovent? 

-«No acceptaria que no es fes. I si no es fa, em tocarà aixecar la veu, 

com vaig fer quan les tesis del TAV no anaven per on nosaltres volíem. I 

quan aixeco la veu públicament és perquè els altres mètodes fallen. 

Desitjo que mai l'haguem d'utilitzar.» 

 

-El preocupa que la sequera afecti la imatge de Barcelona? 

-«No, és una crisi que ja estem superant. Amb un cert cost, potser sí. 

Però les institucions i els ciutadans hem estat exemplars en la demanda. I 

per primera vegada s'han fet diverses ofertes d'aigua. Perquè en trenta 

anys no s'ha fet res, en aigua, i a Barcelona no hi ha hagut cap altra 

alternativa de subministrament que la dependència dels embassaments. 

Ara n'hi ha moltes. Algunes de provisionals i d'altres per sempre. De què 

parlen, del que han fet en trenta anys? Del minitransvasament? Era per a 

Tarragona, no per a Barcelona. Perquè hi havia la tesi que si plou, ah! no 

ho faig. Ei, que el 2005 també va passar, eh?» 

 

-El debat sobre immigració a Barcelona ha d'acabar amb un pacte entre 

totes les forces polítiques? 

-«El debat sobre fluxos és europeu, no és ni estatal. I la teoria de la 

integració és la que jo abono. Em semblen pura retòrica, les experiències 

d'Itàlia. Qui s'ho creu, que expulsaran 800.000 persones? El que 

generaran serà mercat negre, que és el que fa la dreta, expulsar la gent 

dels circuits d'integració, no del país. Les tesis dels alcaldes i del ministre 

Corbacho són garantir drets de ciutadania i fer-se un projecte, amb el 



compliment d'uns deures bàsics de tothom. Aquesta és la bona 

combinació, sobre la qual podem establir un consens polític, que és 

important per treballar socialment. Allà on no hi ha consens polític, 

després socialment costa molt. Aquest és un tema que a Barcelona és un 

dels eixos importants, perquè és definir el model social del futur.» 

 

-Però Corbacho posava èmfasi a fer complir les lleis als immigrants... 

-«El compliment dels deures, a Barcelona, s'ha fet molt, i s'hi aprofundirà, 

perquè estem reforçant la inspecció per vetllar pel compliment de 

tothom de les regles de joc. Tenim clars els errors d'una esquerra que no 

ho afronta bé, tot això. No és fàcil, no hi ha fórmules màgiques, però a 

Barcelona es fa bé i ens hauria d'enorgullir.» 

 

-L'edifici Fòrum fa dos anys que té la mateixa exposició. No se li hauria 

de treure més profit? 

-«El Fòrum és un edifici que és allà esperant un projecte més definitiu. 

Nosaltres l'hem ofert per a Museu Nacional de Ciències Naturals. Oferim 

edifici, oferim col·leccions... Doncs a qui pertoqui, que s'espavili. Què 

més hem d'oferir, nosaltres? Fem-ho!» 

 

-Què li semblen les opinions de Ferran Mascarell sobre el Fòrum de les 

Cultures? 

-«Jo, totes les opinions de Ferran Mascarell les respecto, perquè me 

l'aprecio molt personalment. Però, respecte al Fòrum, el que passa és 

que jo no hi vaig tenir cap responsabilitat, i ell en va ser vicepresident. 

Va haver-hi coses que van anar bé i d'altres que no tant. Ell en fa una 

anàlisi crítica, d'això... Jo comparteixo algunes coses, però la idea del 

Fòrum es redimirà. El que plantejava el Fòrum no ho podem abandonar. 

No em sento gens condicionat ni marcat per aquest esdeveniment. N'hi 



ha que sí, de com va anar, de l'esperit de la ciutat... Jo, a la vegada que 

ho defenso, ho faig amb tranquil·litat, perquè personalment no vaig 

estar mai a la Fundació. Amb el temps, el balanç s'anirà posant més a 

lloc.» 

 

-El Barça pot requalificar-se el miniestadi i en canvi no pot pagar la festa 

dels seguidors dels altres equips de la Champions? 

-«No tenen res a veure, una cosa amb l'altra. L'altra és una 

transformació urbana de la ciutat. Veus? Un dels acords polítics hauria 

de ser aquest.» 

 


