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Eleccions municipals maig’07 

“MIRAR LLUNY, TREBALLAR A PROP” 

MANIFEST PER UNA NOVA ETAPA DE GOVERN SOCIALISTA A BARCELONA 

Consell de Federació, 22 de gener de 2007  

  

1. AMBICIÓ I PROXIMITAT PER AFRONTAR ELS NOUS REPTES  

 

Des de fa segles, Barcelona és la capital de Catalunya i una de les grans ciutats 

d’Espanya i d’Europa. En els últims anys i amb el suport democràtic dels seus 

ciutadans i ciutadanes, el Partit dels Socialistes de Catalunya hem liderat el govern 

municipal que ha conduït la transformació de la ciutat franquista a una renovada 

capitalitat amb més projecció internacional i alhora amb més justícia social i 

equilibri territorial. A partir de la nostra tradició catalanista i d’esquerres, els 

equips municipals encapçalats per Narcís Serra, Pasqual Maragall i Joan Clos, han 

impulsat grans projectes i multitud d’actuacions concretes que han millorat la 

realitat social, econòmica, cultural i urbanística de la ciutat.  

 

Barcelona ha estat sempre una ciutat acollidora, d’oportunitats i de progrés, fins i 

tot en els moments més complexos de la seva història. I des del govern de la ciutat, 

els homes i dones socialistes hem intervingut canviant el model de creixement 

econòmic, integrant barris que estaven aïllats, desenvolupant serveis bàsics i 

equipaments de qualitat, millorant el transport i la mobilitat, creant una ciutat més 

segura, i ordenant-la amb criteris de sostenibilitat.  

 

Tot això fa que Barcelona sigui avui una ciutat referent a Europa perquè conjuga 

cohesió social, dinamisme cultural, qualitat de vida i prosperitat econòmica. Entre 

tots hem aconseguit fer de Barcelona una ciutat plural, dinàmica i creativa. El vell 
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anhel dels catalans i catalanes que la seva capital fos coneguda –i reconeguda– 

arreu del món està avui satisfet.  

 

L’etapa en què ara ens trobem, però, ve marcada per un entorn nou i diferent: la 

internacionalització de la ciutat, l’augment de la immigració, els nous usos de 

l’espai públic, la diversificació de models familiars, l’augment de l’esperança de 

vida, el canvi en l’economia i en l’ocupació, les noves percepcions d’inseguretat, són 

realitats de la ciutat d’avui.  

 

Enfront de les anteriors desigualtats d’arrel econòmica o de condició social que es 

van enquistar en barris abandonats (i que afortunadament s’han reduït 

considerablement gràcies a l’Estat del Benestar i la transformació urbana), avui 

poden aparèixer noves desigualtats i noves segregacions fruit de la creixent 

diversitat d’orígens, de valors culturals o d’interessos generacionals dels actuals 

ciutadans i ciutadanes de Barcelona.  

 

Des del govern municipal hem començat a afrontar aquesta nova etapa, a partir 

d’una política que té per objectiu convertir els reptes actuals en noves oportunitats, 

per evitar que la diversitat ens porti noves desigualtats. 

  

Per això proposem ambició i proximitat, mirar lluny i treballar a prop. Sana 

ambició de perseguir el millor per la ciutat i la seva gent. Proximitat per acostar els 

serveis a la gent i treballar des dels barris. Ambició i proximitat a favor de la 

cohesió social i la convivència, des del suport a les famílies, a favor d’un creixement 

sostenible, i d’un espai públic de qualitat. Ambició i proximitat que ens demanen 

un nou estil, més a prop de la gent, atent als seus problemes, amb una actitud 

d’escolta i diàleg actiu. Volem la implicació i la complicitat de la societat civil i de la 

ciutadania per governar millor.  
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I aprofitarem els nous instruments que disposem fruit de les reivindicacions 

històriques del municipalisme català. L’aplicació de la Carta Municipal, el 

desplegament del nou Estatut i de les noves lleis bàsiques (sobretot en el camp de 

les polítiques de benestar) ens atorguen més competències i recursos que 

reforçaran les nostres actuacions.  

 

2. LA BARCELONA D’AVUI VOL COHESIÓ SOCIAL, CREIXEMENT ECONÒMIC, 

I CONVIVÈNCIA  

 

Respondre als reptes d’avui amb millors instruments ens permet en aquesta nova 

etapa continuar aprofundint el nostre model de ciutat. Introduir noves polítiques 

ens ha de garantir que es manté la ciutat que hem construït i que volem continuar 

construint:  

• Una ciutat que aposta per la cohesió, la convivència i la igualtat d’oportunitats  

• Una ciutat de barris dignes i amb personalitat pròpia  

• Una ciutat amb serveis, equipaments i espais públics de qualitat  

• Una ciutat que creix bé, innova i emprèn.  

• Una ciutat plural, educadora, que aposta per la cultura, la creativitat i el 

coneixement  

 

2.1. Enfortir la cohesió social des del suport a les famílies i la igualtat d’oportunitats  

 

El context social ha canviat substancialment. Els canvis producte de la societat de 

la informació, les transformacions en el mercat de treball, les dificultats d’accés al 

primer habitatge, les noves formes de família, el perllongament de la joventut i de 

l’allargament de l’esperança de vida, la massiva incorporació de les dones al món 

laboral i, en els últims anys, l’arribada d’homes i dones d’altres indrets, són noves 

realitats que prenen forma en els carrers i en la vida quotidiana de Barcelona.  
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En aquest nou escenari les famílies conformen un element essencial de les 

polítiques de proximitat i benestar. Han estat i continuen sent la

primera unitat de convivència. Són transmissores de valors i, sens dubte, les 

primeres prestadores de serveis a les persones. Faciliten i fomenten l’aprenentatge, 

la solidaritat i el civisme entre els seus membres. Les famílies fan ciutadania.  

 

Els homes i dones socialistes volem desenvolupar polítiques socialment avançades 

que permetin a les persones realitzar-se i tirar endavant el seu projecte vital. Això 

vol dir que s’ha de garantir l’accés als serveis públics de tots els ciutadans i 

ciutadanes, independentment dels seus nivells de renda, de la seva situació 

familiar, i atenent a les necessitats de cadascuna de les etapes de la vida.  

 

Ara tenim una gran oportunitat per fer-ho amb la Carta de Barcelona, la Llei 

d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, i de les futures lleis de serveis 

socials i educació, impulsades pels governs de José Montilla i José Luís Rodríguez 

Zapatero. L’Ajuntament de Barcelona vol garantir que tothom pugui beneficiar-se 

dels nous recursos que es posaran a l’abast de les persones. Aquesta actuació la 

farem en base al principi d’universalització dels serveis i a la implicació de tots els 

sectors (famílies, tercer sector, institucions i entitats).  

 

Impulsarem, doncs, un ampli programa que aprofundeixi l’Estat del Benestar i 

garanteixi la cohesió social en base a sis eixos d’actuació:  

 

• Reforçament dels serveis bàsics d’educació, cultura, salut i esports, tot 

exigint la responsabilitat de les altres administracions, en els casos que els 

pertoca, per tal de garantir uns serveis de qualitat per a tothom.  

• Desenvolupament de polítiques d’atenció específica a diversos sectors de 

població que comprenen els infants, la gent gran, els joves i els discapacitats.  
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• Continuarem amb una aposta decidida per la inclusió social dels sectors més 

desafavorits, amb una política específica dedicada a la pobresa i als 

col·lectius de toxicòmans.  

• Aprofundirem en la nostra opció per l’habitatge públic promovent un parc 

de vivendes en règim de lloguer, en especial dirigit a la gent jove, reservant 

sòl per a habitatge dotacional, i afavorint la construcció d’habitatge protegit.  

• Promourem una activa política per garantir l’acollida i la integració de la 

immigració, que continuarà sent un dels reptes principals dels propers anys 

a fi de garantir la cohesió social de tots el barris de la ciutat. La nostra 

percepció propicia una integració basada en els drets i deures, i centrada en 

la igualtat, la diversitat i la convivència, tot preservant sempre la 

universalitat en l’accés als serveis i equipaments públics i la seva qualitat.  

• El nostre enfocament de l’actuació comprèn, prioritàriament, entendre la 

ciutat en una perspectiva no segregada de les polítiques de benestar. Per tot 

això potenciarem les polítiques transversals en tots els camps., i en 

particular en matèria de Drets Civils, Conciliació i Usos dels Temps i Igualtat 

de Gènere.  

 

2.2. Créixer bé per distribuir millor  

 

La Barcelona del segle XXI, d’acord amb la tradició industrial precedent, es 

configura com una economia dinàmica, emprenedora i generadora d’ocupació. 

Però, ara sobre la base d’una transformació del sistema productiu que ha donat 

com a resultat la preeminència dels serveis emergents (enginyeries i tecnologia, 

telecomunicacions, serveis a les persones, serveis a les empreses, etc.), dels serveis 

turístics i d’una renovada activitat comercial, cal sumar els processos de 

modernització del teixit empresarial, d’iniciatives de caire científic-tecnològic, de 

creixement de les indústries culturals i creatives de la ciutat i de formació 

universitària de primer ordre.  
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Barcelona, ha anat assolint un posicionament com a model de referència en el 

camp de l’economia del coneixement, de la innovació tecnològica, del foment dels 

emprenedors i emprenedores i de la recerca de nous models de foment de 

l’economia productiva, amb referents de gran abast com Barcelona Activa, el 

districte 22@, el Parc de Recerca Biomèdica, el suport a la Indústria aeronàutica o 

el rellançament de la Fira, segona a Europa.  

 

El fort augment de l’ocupació en els últims anys ha permès reduir la taxa d’atur a 

nivells històricament baixos, assolint per primer cop la fita de més d’un milió de 

llocs de treball, amb una taxa d’ocupació que ja ha superat l’objectiu europeu 

previst per al 2010 i amb una taxa d’ocupació femenina per sobre de la mitjana 

europea. Com a contrapunt la ciutat té dificultats per cobrir l’oferta en 

determinades ocupacions, baixa productivitat en alguns sectors industrials, 

precarietat en la contractació, especialment en el sector serveis i particularment 

amb dones i joves, o activitats de molt baix valor afegit.  

 

El repte de continuar amb aquesta vitalitat econòmica ens ha de permetre una 

distribució centrada en tres aspectes: una millor distribució dels beneficis que la 

ciutat n’obté a través d’uns serveis públics de qualitat; una millora en l’ocupació, 

tant en augment del volum de persones ocupades com en condicions laborals; i un 

impacte del creixement en tots els aspectes que poden representar més i millor 

cohesió per a la ciutat. I continuarem amb les iniciatives que fan de Barcelona una 

ciutat avançada en matèria d’innovació i de ciutat del coneixement, garantint que 

ningú es quedi al marge de les noves oportunitats de la revolució tecnològica. 

 

És per això que des de les polítiques de promoció econòmica de la ciutat 

continuarem afavorint la creació de més i millor ocupació, impulsant la innovació 

com a eix clau per a la competitivitat del nostre teixit econòmic, traduint en 

ocupació les noves oportunitats que representen els sectors econòmics emergents, 
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apostant per la gent emprenedora, facilitant el creixement de les noves iniciatives 

empresarials.  

 

Aprofitarem el posicionament de ciutat que hem aconseguit per seguir atraient 

empreses i persones emprenedores d’arreu perquè ells també contribueixin al 

nostre creixement. En aquest sentit reforçarem les polítiques d’impuls a la 

innovació, promoció de la iniciativa emprenedora i ocupació de Barcelona Activa i 

aprofundirem en la transformació urbanística del districte econòmic 22@.  

 

Una ciutat amb plena ocupació i innovadora necessita també fomentar la formació i 

el reciclatge permanent dels treballadors i treballadores, i de manera singular, 

apostar per una política de foment de la formació i l’ocupació juvenils per assolir 

l’objectiu de l’emancipació de la joventut a fi de donar oportunitat a la construcció 

dels seus projectes vitals.  

 

De la mateixa manera promourem el comerç urbà com a factor de cohesió social i 

territorial, reforçant, de manera especial el suport als eixos comercials.  

 

Propiciarem el ple desplegament d’un conjunt de serveis i infrastructures 

fonamentals per posicionar Barcelona en l’economia global. L’ampliació de la Fira, 

la connexió de l’alta velocitat amb França, la definició del Port i l’Aeroport en 

funció de les necessitats estratègiques, i el desenvolupament de les xarxes de 

transport i connectivitat seran fites claus.  

 

Continuarem amb la concertació amb els agents socials, que són un element 

fonamental per a la realització d’aquest conjunt de polítiques actives a favor de 

l’ocupació, el progrés econòmic i la millora de la qualitat de vida. 
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2.3. Garantir la convivència amb un espai públic de qualitat i civisme  

 

La ciutat és en primera instància espai públic, perquè els carrers, les places i 

platges, els equipaments culturals i escolars, tots i cadascun dels elements que 

conformen els béns comuns, són potencialment enriquidors del model que 

proposem.  

 

La transformació urbana de Barcelona és admirada en molts aspectes arreu del 

món. Però ara toca afrontar una nova transformació: adequar els espais de la ciutat 

a les noves realitats i necessitats ciutadanes. L’aposta per un espai públic de 

qualitat és també una garantia d’equilibri social i territorial, perquè enforteix la 

seguretat i neutralitza la por a l’altre. L’espai públic és un be urbà que cal preservar 

perquè juga un paper fonamental en l’articulació dels barris, com a lloc de 

convivència i civisme, i de trobada i intercanvi de tots els barcelonins i 

barcelonines.  

 

La seguretat en l’espai urbà ha esdevingut una de les principals exigències de al 

ciutadania. A ulls de la gent, la seguretat no es restringeix als fets delictius sinó que 

s’ha tornat un concepte ampli que comprèn la tranquil·litat de poder gaudir de tots 

els àmbits del benestar. Aquest és l‘eix del nostre discurs: entendre la seguretat 

d’una forma integral. Només aconseguirem un espai públic de qualitat sumant els 

esforços de l’Administració (especialment amb la posada en marxa de la justícia de 

proximitat) i el civisme dels ciutadans, enfortint el sentiment de pertinença a una 

col·lectivitat, i l’orgull de barri i de ciutat.  

 

El manteniment d’aquest espai públic de qualitat passa per articular un pacte 

d’usos que reculli les diverses sensibilitats. Aquest acord vol evitar guetos, el risc 

d’apropiació excloent per part d’alguns col·lectius, a fi de salvaguardar la plaça 

pública com a àgora, com a espai de trobada, de diàleg i de convivència. Perquè en 
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una ciutat densa i finita, i on hi ha tanta demanda d’espai públic, s’han d’establir 

regles de joc clares. Perquè ningú no s’aprofiti de l’espai públic monopolitzant-lo o 

utilitzant-lo indegudament. Davant la vulneració d’aquests principis, el govern de 

la ciutat no dubtarà a exercir l’autoritat democràtica que li és conferida.  

 

Per aconseguir aquest marc de convivència aplicarem les regles del joc, mitjançant 

les ordenances municipals, però també amb actuacions de manteniment i inversió 

en carrers i equipaments, millora de l’accessibilitat per als vianants i renovació del 

mobiliari i l’ordenació dels elements que conformen un espai de qualitat.  

 

Serà prioritari per a nosaltres repensar l’espai urbà amb la finalitat d’adaptar-lo a 

les necessitats de seguretat, mobilitat i lleure dels infants i els joves, propiciant 

carrils bici i donant prioritat als vianants a la via pública. Perquè volem que 

Barcelona sigui una ciutat saludable, reduint el trànsit, la contaminació i la 

sinistralitat en la via pública. 

 

2.4. Fer ciutat des del barri a la metròpoli  

 

Barcelona ha fet bandera d’una geografia variable que va de realitats relativament 

petites, els barris, a l’àrea i la regió metropolitanes. Els projectes de futur 

combinaran espais propers d’actuacions concretes i molt visibles, i grans 

transformacions urbanes que poden afectar tota la ciutat i l’àmbit metropolità.  

 

El barri ha de ser un sensor important d’identificació de les demandes socials més 

quotidianes, un excel·lent espai de recerca de complicitats amb els ciutadans i les 

entitats, i un marc de cohesió i convivència i de major participació ciutadana.  
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La nostra proposta de fer uns barris que siguin el lloc més idoni d’expressió de la 

convivència requerirà continuar amb les estratègies de rehabilitació integral, tot 

estenent la Llei de Barris, millorant els espais públics (carrers, zones verdes, 

equipaments), i completant el pla d’equipaments dels districtes.  

 

En el camp de l’urbanisme és indubtable que Barcelona ha establert un model 

prestigiós i reconegut arreu. L’aposta continuarà sent per la transformació urbana 

que aprofundeix en el model de ciutat compacta, policèntrica, multifuncional, 

sostenible. Un urbanisme que eviti tota mena de segregació, tant per activitat, com 

per població. Un urbanisme que incorpori la mirada del gènere, dels infants i de la 

gent gran.  

 

Projectes emblemàtics com ara 22@, Sant Andreu-Sagrera, Glòries, Marina-Zona 

Franca, la reforma dels grans pulmons verds de la ciutat (Montjuïc, Collserola) 

entre altres, que combinen sòl per a activitats econòmiques, habitatge, 

equipaments, grans zones verdes i espai públic, són l’expressió del model de ciutat 

que proposem i que hem construït des de 1979.  

 

La qualitat urbana té molt a veure amb la qualitat de l’habitatge. Qualitat en el 

disseny arquitectònic i en el disseny de construcció, però sobre tot qualitat en 

relació amb les noves demandes de la nostra societat, en el que els criteris de 

sostenibilitat, millora energètica, i noves tipologies d’habitatge seran claus per la 

millora de la qualitat de vida. En aquest sentit, farem una aposta decidida per plans 

de rehabilitació que respongui a les necessitats de millora de les vivendes d’una 

part molt important de la població de la ciutat. 

 

Es continuarà innovant i millorant els sistemes i serveis de neteja i recollida 

selectiva, per guanyar en eficàcia, agilitat i més qualitat ambiental, així com una 

aposta decidida per completar la xarxa de transport públic (línia 9, més transport 

de barri, etc.) a fi d’aconseguir una mobilitat fluïda i alhora amable i diversa.  
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Finalitzarem les grans infrastructures de mobilitat, entre les quals la xarxa 

combinada de metro i ferrocarrils ha de satisfer plenament les exigències dels 

ciutadans i ciutadanes de la ciutat i del conjunt de l’àrea metropolitana.  

 

L’àmbit metropolità és l’espai que supera la competència entre ciutats per donar 

pas a la cooperació supralocal, que permet llegir i projectar la ciutat real, la que 

configura una continuïtat urbana de més de tres milions d’habitants.  

 

L’àrea metropolitana de Barcelona ja no és solament una qüestió de voluntats 

polítiques, sinó una necessitat estratègica. L’habitatge, el transport, les 

infrastructures ferroviàries o d’accés i trànsit per Barcelona, a més de la gestió de 

l’ordenació urbana i el medi ambient, han de planificar-se com un sistema complex, 

tal com ja es preveia en les nostres històriques reivindicacions de constitució d’un 

Govern Metropolità. En aquest mandat volem impulsar que el Parlament de 

Catalunya sancioni definitivament la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un 

govern que pugui donar resposta efectiva i eficient, en l’àmbit real de la ciutat 

metropolitana, als problemes d’avui i a les necessitats de demà.  

 

2.5. Comprometre Barcelona amb els reptes del món: pau, cooperació i 

sostenibilitat  

 

Barcelona ha guanyat durant aquests anys un reconeixement en el mapa 

internacional. L’esforç de Barcelona per situar-se en l'espai global ha tingut èxits 

indiscutibles. La seva trajectòria en organismes europeus, iberoamericans i 

internacionals liderant el paper i funció de les ciutats en la construcció del benestar 

ha estat clara. Igualment l’aposta de la ciutat en tots els àmbits i espais actius de 

defensa dels interessos municipalistes ha estat inequívoca.  
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Aquest compromís no s’ha limitat només a fer sentir la veu de les ciutats en fòrums 

internacionals i en la mateixa Unió Europea. També ha estat present en la recerca 

de la pau i el diàleg, la solidaritat entre ciutats i pobles, la construcció d’escenaris 

de major equitat i justícia.  

 

Totes les intervencions a la ciutat i a la metròpoli han d’incorporar decididament el 

criteri de la sostenibilitat. Això comporta maximitzar mesures d’estalvi energètic i 

d’aprofitament d’energies renovables. D’ara endavant Barcelona farà de la lluita 

contra el canvi climàtic un dels seus compromisos majors, amb una aplicació 

exigent del protocol de Kyoto. 

 

Barcelona també ha de ser plenament conscient del gran impacte que té, com a 

gran conglomerat urbà, en el medi ambient. La nostra solidaritat ecològica amb la 

resta del món es mesura en termes de sostenibilitat.  

 

Volem continuar amb una aposta solidària i de cooperació efectiva davant dels 

nous reptes que es presenten en l’àmbit internacional, amb un procés de 

globalització que dilueix moltes vegades les fronteres, però que també genera 

moltes incerteses i desigualtats.  

 

Avui Barcelona ha de mantenir el seu paper a l’escena internacional i, alhora, 

aprofundir en la implicació dels seus ciutadans de les persones que hi viuen en els 

reptes que el món té plantejats. Europa, Llatinoamèrica, els països del Magrib, Àsia 

i la conca del Mediterrani, són les geografies en què la ciutat ha de seguir jugant un 

paper significatiu donant suport a aquelles ciutats que el necessiten per poder 

avançar en la seva via al desenvolupament.  
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3. LIDERAR LA BARCELONA DE LA GENT  

 

La complexitat de la nova realitat que viu la ciutat exigeix també del govern 

municipal un explícit lideratge polític per afrontar els reptes i convertir-los en 

oportunitats. Un lideratge de la ciutat que s’ha d’exercir des de la proximitat, si 

volem garantir unes polítiques públiques que responguin als problemes, necessitats 

i expectatives de la gent.  

 

La incertesa que emmarca avui dia el complex i canviant entorn requereix una 

actitud d’escolta activa, de sensibilitat propera, de diàleg intens. El nou escenari de 

relació Administració-Ciutadà requereix un estil diferent, que pugui enfortir la 

democràcia, fer més cívica i transparent la relació entre les parts, més justa i 

equitativa. Cal, doncs, reivindicar diverses maneres d’entendre la interlocució i 

participació ciutadana, avançant en fórmules que permetin una major complicitat 

amb el món associatiu, agents socials, entitats, empreses i el conjunt de la 

ciutadania.  

 

Alhora el nostre compromís per aprofundir l’Estat del Benestar, a fi d’atendre les 

noves necessitats i demandes, ens obliga a reformular i adaptar la gestió dels 

serveis per garantir eficàcia i eficiència, ampliació del servei i redistribució de 

recursos. En aquesta perspectiva cal capacitar els recursos humans de les 

administracions, innovar en les tècniques i metodologies de treball, i concertar, 

quan calgui, amb el tercer sector i el privat social les fórmules de prestació dels 

serveis. 

  

Cal, molt particularment, reforçar la comunicació i la informació al ciutadà. Això 

vol dir aplicar nous criteris que facin que l’Ajuntament expliqui més, millor i més a 

prop, i estableixi canals de comunicació interactius i participatius, amb un 

aprofitament intensiu de les noves tecnologies i d’Internet.  
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Volem potenciar uns equips de treballadors i treballadores públics que permetin 

una gestió més eficaç i eficient al servei de la gent de Barcelona. La incorporació de 

noves tècniques de gestió a través d’una innovació en les metodologies i en els 

processos d’atenció i prestació dels serveis, és una tasca clau, sense la qual serà 

impossible desenvolupar el plantejament d’una organització motivada i propera al 

ciutadà.  

 

I no volem renunciar al lideratge municipalista. La reivindicació del model del 

govern local, el més proper als ciutadans i a les seves realitats quotidianes, serà 

segurament molt necessari en els propers anys en els quals poden aparèixer 

tendències recentralitzadores. Continuarem reclamant el compliment dels models 

de finançament suficient i estable.  

 

4. L’ALCALDE HEREU  

 

Per ser capaços de fer front a tots aquests reptes que Barcelona té al davant cal 

responsabilitat, imaginació i eficàcia, i un lideratge fort del govern, al capdavant del 

qual la figura de l’Alcalde és fonamental. Des del convenciment d’haver complert 

amb els compromisos adquirits en el mandat que ara finalitza, l’aposta que fem pel 

nostre candidat, en Jordi Hereu, expressa la voluntat inequívoca dels socialistes per 

renovar ara el nostre projecte a Barcelona, i fer-ho novament comptant amb el 

suport de la gran majoria de la ciutadania.  

 

Jordi Hereu és un Alcalde capaç de governar la complexitat, d’exercir l’autoritat, i 

de representar amb fermesa i convicció els interessos de Barcelona a totes les 

instàncies socials i institucionals. Representa un lideratge proper, rigorós, 

responsable, amb sensibilitat, i que mira la ciutat amb ulls de ciutadà, que 

comparteix els anhels de les generacions més joves i compta amb una dilatada 
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experiència en la gestió municipal. Està compromès amb les aspiracions, interessos 

i dificultats del barcelonins i barcelonines. Perquè en paraules seves “res que afecti 

als ciutadans de Barcelona m’és aliè”. 

 

 


