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Solvència i rigor. En més de 30 ocasions l'alcalde de Barcelona, Jordi 

Hereu, va utilitzar aquests dos termes, el de la solvència i el del rigor, per 

definir el projecte de Barcelona. Un model de ciutat «solvent i rigorós», 

va tornar a insistir, que espera seguir liderant, perquè ahir a Madrid Hereu 

va reiterar que tornarà a ser el candidat socialista, després de treure pit 

amb altivesa dels comptes de Barcelona. 

 

Convidat pel fòrum Cinco Días, l'alcalde jugava en terreny contrari, però 

va il·lustrar els assistents a l'esmorzar de fins a quin punt el model 

financer de Barcelona havia permès poder presumir ara d'uns comptes 

francament sanejats. Ara que hi ha crisi, «Barcelona prefereix endeutar-

se una mica per seguir invertint». I ho va assegurar amb un entusiasme 

que en ocasions es troba a faltar quan s'escolta l'alcalde actuar a casa. 

Va defensar l'empresa pública, va apostar per les guarderies i les 

biblioteques, i també la privatització quan aquesta permet potenciar la 

indústria local. Per exemple, els serveis funeraris. «Mantindrem la nostra 

presència amb un 15% [de l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona], 

però afavorim un sector en creixement», el funerari. 

 

Amb la mateixa passió que un fanàtic descriuria els gols del Barça al 

Bernabéu, Hereu no va poder fugir de la comparació de xifres entre les 

dues ciutats. Barcelona paga en tan sols 41 dies els contractes de 



neteja, i Madrid triga a fer-ho fins a nou mesos. Barcelona té 4,2 

funcionaris per cada mil habitants i Madrid en té 7,5. I així es podrien 

comparar unes quantes xifres més... 

 

DISCURS ENTUSIASTA / Hereu va encomanar entusiasme en la defensa 

d'un model de gestió que va posar al servei d'Espanya per sortir de la 

crisi. «Demano a les institucions que ens facin servir, que utilitzin el 

prestigi de la marca Barcelona com a motor de la recuperació 

econòmica», va dir, després de recordar que la ciutat que lidera s'ha 

construït a si mateixa i ha sabut definir el seu propi destí sense l'ajuda, 

en ocasions, de la resta de les administracions públiques. «Contra la crisi, 

més Barcelona que mai», va dir desenterrant un eslògan seu del 2008. 

 


