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A la meva presa de possessió com a alcalde, el 8 de setembre del 2006, 

vaig dir que volia ser capaç sempre de posar cara i ulls a la ciutat. De 

posar a cada cosa, a cada projecte, un rostre. Vaig dir que era l’alcalde 

de la ciutat però que, sobretot, em proposava ser l’alcalde de la gent. 

Des de la proximitat als barris, parlant i, sobretot, escoltant la gent. Tota 

una declaració dels meus principis que no he oblidat mai. El sentit de la 

meva tasca al capdavant de la ciutat és servir els ciutadans: escoltar i 

atendre els seus problemes i cercar-hi solucions. 

 

Avui, que encaro el darrer any de mandat, i conscient de la profunditat 

de la crisi econòmica que colpeja tantes famílies i persones a Barcelona, 

és hora de posar totes les energies, tots els esforços i capacitats per 

resoldre els problemes quotidians de la gent. I fer-ho amb més força que 

mai. 

 

Ara és l’hora de remarcar amb més intensitat els accents en allò que des 

de l’inici han estat les meves prioritats. Prioritats a les quals he dedicat 

de forma sostinguda les meves energies i moltes hores de feina. El meu 

principal combat serà el mateix que el que dia a dia fa cada ciutadà, cada 

família, cada empresa, cada entitat: lluitar contra la crisi, afrontar les 

seves consequ ̈ències i preparar-nos per a la re presa i un futur que, sens 

dubte, ens permetrà sortir enfortits de la depressió econòmica. Les 

meves prioritats es concretaran barri per barri, sector per sector, 

col·lectiu per col·lectiu. Perquè la meva manera de fer, la meva escala 

per escoltar, diagnosticar i actuar, és, ara més que mai, la proximitat. Es 



tracta de ser-hi i escoltar. I de solucionar. 

 

El combat contra la crisi el tradueixo en tres grans prioritats. Primera: la 

creació de més ocupació i de més qualitat, que passa per generar 

riquesa. I requereix intensificar la promoció econòmica de Barcelona, 

projectant-la al món i posant-hi les millors condicions per generar nova 

activitat econòmica. Com més aspirem a ser motor econòmic del sud 

d’Europa, més llocs de treball podrem crear als barris. Segona: pal·liar 

els efectes negatius de la crisi sobre els ciutadans. I això vol dir blindar i 

accentuar totes les polítiques socials al nostre abast, tant les adreçades 

als sectors més vulnerables com les que comporten serveis i 

equipaments a l’abast de tots aquells ciutadans que els requereixen. Es 

tracta de garantir i enfortir més que mai els valors més preuats de 

Barcelona: la cohesió social i la convivència. I tercera: preservar l’espai 

públic i fer de la nostra una ciutat més ordenada, neta i segura. Només 

així tindrem cohesió i convivència, qualitat de vida i llibertat. En èpoques 

de crisi que poden posar en perill la convivència, cal estar especialment 

atents, sobretot a Ciutat Vella, que serà focus principal d’atenció, 

metàfora tangible de la Barcelona que jo vull per als meus conciutadans. 

 

Ja he fet els reajustos de cartipàs municipal que requereixen aquestes 

prioritats. Reorientaré els recursos necessaris per acomplir-les. Donarem 

exemple, començant per nosaltres mateixos. L’equip de govern, 

l’ajuntament en el seu conjunt, serem coherents amb les polítiques 

d’austeritat i contenció de despesa que la situació financera requereix. 

Ho serem emprenent les accions que calgui. I ho serem des de la 

legitimitat que suposa estar fent els deures. Ho serem, alhora, sense 

renunciar a cap dels nostres objectius essencials. Perquè estrenye’s el 

cinturó vol dir actuar amb la màxima responsabilitat, gastar menys i 



millor, fent un èmfasi més gran en l’estalvi, la productivitat i 

l’optimització de recursos i reorientant o recalendaritzant les inversions. 

Amb una fita clara: acomplir en la seva totalitat el Pla d’Actuació 

Municipal 2007-2011 que ens havíem marcat. 

 

L’Ajuntament de Barcelona, i el seu alcalde al capdavant, compleix i 

complirà els seus compromisos amb els ciutadans. Compromisos que 

sempre he tingut clars i que ara emergeixen amb més força: més atenció 

al progrés econòmic de la ciutat, més atenció a les persones i més 

atenció a l’espai públic. I això voldrà dir, que ningú no s’equivoqui, més 

projecte Barcelona, que vol dir més Barcelona per als barcelonins. Una 

Barcelona que afronta amb rigor els problemes d’avui però que alhora vol 

pensar en el mitjà i el llarg termini: pensar en la seva agenda de futur. 

Una agenda per al 2020 que com a alcalde he proposat i que tinc la 

determinació de construir, colze a colze i com sempre ho he fet, amb la 

gent de Barcelona. 
	  


