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Qui paga els viatges
de Trias als Estats
Units?
Francesc Narváez
PSC

Xavier Trias ha estat quatre anys criticant i sumantse a totes les pancartes, sense cap iniciativa ni cap
proposta. Ara no n’ha tingut prou de fer demagògia a
Barcelona, que ha anat a fer-la a Nova York i a Boston,
per explicar la seva política d’habitatge, que es basa
en models nord-americans. Potser Nou Barris o Ciutat Vella haurien resultat escenaris igual d’adequats
i, per descomptat, les explicacions de Trias haurien
resultat molt més econòmiques. Però potser ningú a
Barcelona no les hauria aplaudit. I esperem que s’adoni que als Estats Units, més aviat, esperen respostes
de Barcelona, i no còpies dels seus models d’habitatge
que s’han demostrat insuficients, perquè tenen milers de desplaçats i de famílies sense llar com a conseqüència de la crisi que han provocat els especuladors.
Des de Barcelona no coneixem el projecte de Trias,

Hem arribat al final del mandat. El pròxim 22 de
maig, els barcelonins i les barcelonines estem cridats
a participar en les eleccions municipals i a escollir un
nou equip de govern i un nou alcalde. Des de Convergència i Unió fa anys que treballem construint un
projecte alternatiu al del PSC que rebi la confiança de
la majoria dels ciutadans. Després de 32 anys de govern dels mateixos, dels de sempre, estem convençuts
que ara toca un canvi, i que toca el canvi en positiu
que nosaltres oferim. És impossible sortir d’una crisi
com l’actual seguint patrons antics, des de la simple
resistència o només aguantant el temporal. Fan falta
nous rumbs, noves actituds i noves prioritats. Fa falta
CiU.
Nosaltres defensem una nova cultura política que se
centri en les necessitats de les persones i tingui com a

eina principal el diàleg. Volem recuperar la complicitat entre la política i la societat, i ho portarem a terme
amb transparència, proximitat i escoltant tothom.
Farem de Barcelona una ciutat de referència per la
seva qualitat de vida; una ciutat per a la gent que hi
viu, on els seus serveis (neteja, seguretat, manteniment, enllumenat...) funcionin bé i on treballem tots
junts, el Govern amb l’oposició, l’Ajuntament amb la
gent, el sector públic amb el privat. La prioritat serà
la lluita contra l’atur i la crisi econòmica: apostarem
pel teixit productiu i social d’una ciutat basada en el
coneixement. No improvisem. Estem preparats. Doneu-nos la vostra confiança. Ho farem bé!

Recuperem Barcelona:
algunes raons per
al canvi

Después de 32 años de gobernar los mismos, es preciso
un cambio nítido para recuperar Barcelona y la fortaleza del PP es capital para que este cambio lo sea en la
buena dirección.
Empleo y contra la crisis. Apoyo, y no trabas, a emprendedores, autónomos y comercio, como garantía de
trabajo y rebajar impuestos y tasas.
Más Seguridad y policía, 1.500 Guardias Urbanos y
1.200 Mossos, al lado de quien paga sus impuestos y
cumplen las leyes. Actuando con firmeza contra delincuentes e incívicos.
Inmigración legal, ordenada e integrada. Una inmigración que tiene que cumplir la ley y con obligaciones,
respetando la ciudad y el país que les acoge.
Millors persones, perquè la gent gran i les persones
amb discapacitat siguin ateses amb dignitat i suficièn-

Alberto Fernández Díaz
PP

Les primeres decisions de CiU en arribar a la Generalitat han estat penjar un timó a la paret i treure
les tisores del calaix. El rumb marcat: la retallada
dràstica, linial i indiscriminada, que afecta sobretot els fonaments de l’Estat del Benestar: paràlisi
en la construcció de nous hospitals, però facilitats
a les mútues privades; retalls en les plantilles d’ensenyament, però augment del concert a escoles
que segreguen per sexes; supressió d’estacions de
la línia 9 del metro, però anuncis d’ampliació dels
túnels de Vallvidrera; ajornaments en l ’atenció
a la dependència moderada, però eliminació de
l’impost de successions per als qui més patrimoni
tenen per heretar.
Les prioritats de CiU al Govern són clares, i cal exigir al candidat de CiU a l’alcaldia que expliqui amb

La Barcelona justa
i lliure
Jordi Portabella i Calvete
ERC

total transparència si proposa traslladar-les també
a l’Ajuntament de Barcelona. El Govern català ha
retallat un 70% dels ajuts a les famílies que ja estaven pressupostats per donar suport a la inscripció
en les activitats de la setmana blanca. De 900.000
a 250.000 euros, mentre l’Ajuntament ha mantingut els 400.000 euros que hi havia compromès. Per
a les beques d’activitats d’estiu, a Barcelona hem
reservat 750.000 euros, que m’imagino que Xavier
Trias proposarà reduir a poc més de 200.000, en
coherència amb la nul·la sensibilitat social que CiU
està mostrant a la Generalitat.
Austeritat sí, però al servei d’uns valors que per
a ICV-EUiA passen per blindar la despesa social
perquè les classes treballadores no paguin injustament el preu de la crisi.

El mandat que ara tanquem demostra que el model de ciutat s’hauria d’haver transformat a partir d’un nou projecte
d’èxit, que tingués una validesa d’almenys dues dècades.
Un model basat en la proximitat i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. La important conjuntura econòmica
actual marcarà el pròxim mandat i el principal repte és, per
tant, afrontar la crisi. La nostra proposta com a tercer espai
és endegar un projecte fort que pensi en la reindustrialització de Barcelona i de l’àrea metropolitana, a partir d’un
gran pacte de ciutat, entre els poders públics i el conjunt de
la societat. No estem pensant en la indústria clàssica de les
plantes industrials, sinó en el nou conglomerat indústriaserveis associats, que avui forma el teixit productiu de les
ciutats i regions més competitives del món. Les nostres
empreses no només han de néixer en aquesta ciutat incubadora que som, fruit de l’emprenedoria i el talent, sinó
que també s’hi han de poder fer grans i evitar que se’n

perquè no ens l’ha explicat en cap moment. Als Estats Units ha anat a copiar els seus models i a explicar-los, tot i que sol passar que sigui dels Estats Units
o de la Gran Bretanya d’on vénen a buscar idees a Barcelona. Per exemple, el barri de Geekville de Londres
està inspirat en el 22@ barceloní.
Sortint fora, Xavier Trias podrà adonar-se que el de
Barcelona és un model d’èxit, i que el que s’ha fet a
Barcelona no ha necessitat basar-se en models externs, més aviat al contrari, perquè Barcelona és un
referent per a moltes altres ciutats. Barcelona és una
ciutat de la gent i per a la gent de Barcelona. Tenim
promocions d’habitatge públic en tots els districtes
de la ciutat. Malgrat la crisi, Barcelona continua essent de la seva gent. Qui paga els viatges de Trias?

Ho farem bé!
Xavier Trias i Vidal
de Llobatera
CiU

cia, a casa o en centres especialitzats, sense llistes d’espera de la llei de Dependència i suport a les famílies.
Una millor sanitat, pròxima i humana, a una ciutat per
viure i conviure amb habitatge, de lloguer o propietat.
Més educació, de qualitat, trilingüe i en valors, amb el
dret dels pares a escollir l’educació dels seus fills, 5.000
noves places de guarderies i noves escoles.
Serveis de qualitat en neteja, il·luminació, manteniment, substituint el gris del ciment pel verd en places
i carrers.
Millor transport públic, metro, rodalies, retbus i xarxa
octogonal, i un pla d’aparcaments que no estiguin pensats per recaptar.
Recuperaré Barcelona, amb feina, seguretat, emprenedora i plural. Un canvi raonable, sense tripartits, sociovergència, ni acords de CiU amb ERC i Laporta.

Mantenim el suport
a les famílies, CiU el
retalla
Ricard Gomà i Carmona
ICV-EUiA

vagin, perquè no tenim prou poder polític. Per combatre
la crisi hem de tenir una bona estructura econòmica, per
descomptat, però també hem de tenir més poder polític.
Catalunya ha de tenir més poder polític i Barcelona s’ha de
comportar no només com a capital de Catalunya, sinó com
a capital d’Estat, on es reuneix un fort poder econòmic i
polític. És així com sortirem de la crisi.
El nostre projecte com a tercer espai integra aquells que
volen més poder polític i econòmic per a Catalunya i Barcelona, i aquells als qui no és indiferent el que li passa a la
gent i que en són sensibles. Volem donar un missatge de
confiança en relació amb la política i explicar que nosaltres som diferents i ho hem demostrat en el darrer mandat, aquest cop des de l’oposició. No defensem propostes
antigues que no han resolt els problemes quotidians de la
ciutadania, som el vot de la il·lusió i el convenciment per
resoldre allò que altres no saben ni han sabut resoldre.

