
 

 

       

 

 

 

‘BARCELONA. 2 ANYS DE CANVI?’ 
Conferència d’Alfred Bosch (18/05/2017) 
 

Bona tarda i benvinguts a la biblioteca Bonnemaison.  Ella va ser una dona que va defensar els drets 

de les dones a través de l’educació i la cultura. Va crear aquesta biblioteca, que va ser pionera en 

aquest estil i la primera d’Europa en aquest format. El més sentit homenatge a la Francesca 

Bonnemaison, que a més, es va presentar a les eleccions municipals del 1934, i va aspirar a aquesta 

vocació de servei públic. 

Començaré llegint uns textos que m’han arribat: 

“El sábado mi hija andaba despistada y una bici la tumbó. La niña por los suelos y llorando. No 

reconozco esta Ciudad, està desconocida” 

 

“Senyor Bosch. Sóc veí de la Vila Olímpica. Em vaig creure aquest barri i la ciutat, que ara no creu en 

mi. Surten com bojos del Metro, això és un fàstic. On és Barcelona? Cada dia hi ha més incivisme”. 

“L’Ada Colau m’ha decepcionat. No li tinc cap tírria, però no ho fa bé. Barcelona li ve gran, no pot amb 

els problemes de la ciutat. Ho dic perquè avui he marxat de la ciutat, tinc un nus que no me’l trec. El 

barri ja no és el barri. No dic que sigui culpa de Colau, però no ho resoldrà ni ho farà. No espero que 

ningú faci màgia, però espero que siguin sincers i honestos”. 

A mi m’ha semblat gent empipada, però ho estan perquè són uns enamorats de Barcelona. Com més 

s’estimen la ciutat, més els molesta que no estigui ben portada, o estigui portada per algú a qui li va 

gran la feina. La prova és que demanen que fem alguna cosa; que ho arreglem.  

No sé si són la majoria dels ciutadans o són moltíssims, però n’hi ha. I a mi m’arriben gairebé a diari. 

Tenim la responsabilitat de donar resposta a tota aquesta gent. Quan ens demanen què fareu, la 

nostra obligació és estudiar què està passant i per què està passant. Avui farem balanç i farem crítica. 

Però en segon lloc hem de reaccionar i proposes coses per resoldre aquests problemes que 

s’assenyalen. 

Avui estem a l’equador del mandat, i un dels principals dubtes que tenim és si el canvi promès a les 

eleccions municipals del 2015 (un canvi que ERC vam defensar perquè ho creiem així), s’ha avançat 

en el canvi i en la millora social promesa.  



 

 

       

 

 

Hem de ser justos, i reconèixer aquelles coses que s’han fet bé. El propi Gerardo Pisarello 

recentment en una entrevista en va anomenar tres: el trasllat de la Model, l’arribada del Metro a la 

Zona Franca i la lluita contra els pisos turístics il·legals. Les tres mesures que enumerava, 

curiosament, van ser condicions d’Esquerra Republicana per negociar el pressupost i el PEUAT.  

Les tres van ser forçades en una negociació, i en aquell moment fins i tot ens van acusar de frívols i 

de somiatruites. Nosaltres estem orgullosos que el govern n’estigui orgullós, perquè això és positiu 

per a la ciutat. I per això vam fer la proposta, pensant en Barcelona. 

Vam donar confiança a Ada Colau i li vam votar la investidura, perquè per ser justos no podem partir 

del prejudici, sinó del judici. Hem d’esperar a que les coses passin, i emetre després una valoració.  

Ara, a meitat de mandat, és un bon moment.  

Més enllà de les qüestions positives, hi ha una decepció creixent per part nostra, però sobretot de la 

ciutadania. Aquesta decepció ha portat a un deseiximent; un trencament per distància. Això parteix de 

tres grans categories. Hem arribat a la conclusió que l’equip de govern no vol representar a tothom, 

que no sap gestionar i no poden complir amb allò que han promès. 

A partir d’aquestes tres consideracions, entenem que el govern Colau no funciona. I això ens porta a 

considerar un trencament amb l’equip de govern, a partir d’una confiança inicial que s’ha transformat 

en una desconfiança total. Avui no investiríem Ada Colau. Aquella confiança avui s’ha acabat. 

No li faríem confiança.  

Vol representar a tothom?  

Ho explico amb un exemple, el de Glòries. Tenim la sensació que s’ha primat un interès 

propagandístic per tal de denunciar una empresa del 3% i la licitació original de les obres que va fer el 

govern Trias. Per ells, té molt poca importància que després les hagin gestionat sota el seu mandat. 

També que això s’interrompi i es paralitzi un sector de la ciutat crucial per a la zona nord de 

Barcelona. Té poca importància, per ells, que els veïns hagin de patir-ho un any més, i que això tingui 

un sobrecost evident. Mai una cosa paralitzada acaba sortint més barata.  

Tenim la trista certesa que el mòbil és la denuncia del 3%, quan tenim altres empreses que treballen 

per l’Ajuntament que també hi estan vinculades. Recordem que això posa en perill també l’Agència 

Mèdica Europea; o la connexió del tramvia que s’ha de fer precisament a Glòries; els habitatges 

social que s’han de fer; el perllongament del túnel fins a la Rambla del Poblenou, etc. La paralització 

complica la vida dels veïns de la zona. Això és posar per davant el titular per davant dels interessos 

generals de la ciutat. Com deia Nelson Mandela, “la política sectària pot fer guanyar vots, però mai 

farà guanyar tot un poble”. 



 

 

       

 

 

Tenim altres exemples. El conflicte de les estàtues franquistes, per exemple. Quan el sentit de ciutat 

reclama impulsar la capitalitat, Ada Colau se’n va a un míting electoral i diu que ‘Madrid pot tornar a 

ser la nostra capital’.  

Colau suprimeix la banda musical de la Guàrdia Urbana. Quina necessitat hi havia? En relació als 

enterraments, el govern crea un tanatori de 4 sales de vetlla, li posen l’etiqueta de públic i ens ho 

venen com una cosa positiva. 

El mateix passa amb l’aigua. Quan l’interès és rebaixar el preu de l’aigua, el seu interès de partit és 

crear un artefacte que valdrà uns 1.000 milions d’euros; una operació en la qual podríem estar 

d’acord, però que reclamem que es consensuï amb la ciutadania. És el que han fet a Berlin, on ho 

han sotmès a consulta.  

Amb el preu de la llum, han fet un espot de partit per pronunciar-se en contra de les elèctriques. 

Sabien que això seria tombat, però han fet l’anunci igualment, i que ha acabat amb la renovació del 

contracte amb Endesa.  

Tenim una gent que governa que no connecta amb la realitat, i des d’ERC ens amoïna. No us 

preocupa que hi hagi un divorci entre una doctrina de manual i el sentit de ciutat?  

Saben gestionar?  

No, i sobretot no saben gestionar l’espai públic. Això com a un alcalde difícilment la gent li exigirà que 

resolgui conflictes a gran escala, sí que hi ha un tema en el qual tothom coincideix: l’espai públic, el 

carrer, les places, el trànsit o la convivència. I aquí tenim la sensació que es predica més que no pas 

es resol.  

L’espai públic es pot resoldre amb una fórmula o altra de convivència, però l’alcalde està obligat a fer-

ho. Per tant, quan veiem que això no succeeix també ens angoixem. Amb el top manta, nosaltres hem 

hagut de fer una reflexió a fons, i hem arribat a la conclusió que cal separar el problema social que 

representa del fenomen en sí. 

Per descomptat, hem d’atendre la gent vulnerable, igual que qualsevol altra persona. La cooperativa 

de la ferralla va ser una iniciativa d’ERC. Però això no significa que puguem perpetuar el fenomen, un 

problema amb màfies al darrere que significa l’ocupació de l’espai públic. El caos no és republicà ni 

d’esquerres. Precisament perquè som d’esquerres hem de gestionar bé l’espai públic. De fet, qui 

inventa l’espai públic és en bona part el progressisme. Fem-ho, no ens escapem.  



 

 

       

 

 

Predicar no és resoldre, i per tant, si no ens aporten solucions no ens serveix. Això ens ho trobem en 

altres casos com la superilla. Una idea necessària per reduir la contaminació i pacificar els nostres 

carrers. Com s’ha aplicat? Ja es veu. Els veïns empipats, una consulta en marxa... l’aplicació d’aquest 

principi no s’ha portat bé. 

 

Passa el mateix amb les vagues de Metro, que demostren la incapacitat de resoldre els problemes als 

espais comuns. Al Port Olímpic, per exemple, tornarem a veure l’incivisme aquest estiu. Passa el 

mateix amb la convivència entre diferents tipus de vehicles: vianants, ciclistes, motoristes, conductors, 

etc.  

 

Sort en tenim de les bicis, perquè redueixen volum de cotxes! Però tinguem clar també que els 

vianants són la part més fràgil de tota la cadena. Posem-hi mesures, aprenguem-ho a gestionar. Per 

sort, l’ús de la bicicleta s’ha extès a Barcelona, i és gràcies a aquesta bona notícia que tenim la 

responsabilitat de regular-ho. 

Tampoc s’han resolt les queixes de turisme massiu a zones com la Sagrada Família, el Gòtic o el 

Poble Sec.  

 

En resum, el govern no ha sabut gestionar l’espai públic, que insisteixo, és el que més s’associa a la 

feina d’un Ajuntament. Com que és el que més s’associa a un Ajuntament, podem dir que el govern 

ha fracassat estrepitosament.  

Compleixen les promeses?  

Constatem que el govern no pot complir amb les seves promeses, ja siguin les fetes en campanya o 

les que han anat inventant al llarg del mandat. Darrere l’incompliment hi ha una dimensió ètica: si 

sabíeu que això no era possible per què ho vau prometre? Si pensàveu que era possible, voleu dir 

que estàveu prou preparats?  

 

També hi ha una dimensió pràctica; si la gent va votar una opció concreta per tenir un canvi a la 

ciutat, i la majoria de promeses no es poden complir, el canvi resulta impossible. Compartim la 

decepció que ha suposat aquest govern.  

• És ètic prometre ser l’alcaldessa de les consultes i no fer-ne ni una? I fins i tot oposar-se a les 

que proposen els veïns? És ètica prometre la regeneració democràtica i fer fora una 

consellera de districte perquè no t’interessa? I fins i tot dir que les assemblees per escollir 

consellers/es són només un simulacre? 

 



 

 

       

 

• Un altre incompliment: el nepotisme. Hi ha cinc parelles instal·lades a l’Ajuntament que 

barregen institució i partit. Això és ètic?  

 

• És regeneració mantenir l’opacitat a TMB, amb sous fora de conveni de més de 100.000€?Un 

altre exemple. 

  

• Fas una web de participació i ignores l’opció més votada: la cobertura de la Ronda de Dalt. 

Això és canvi? 

 

• “Aniré com a alcaldessa a la manifestació de l’11 de setembre”, i no hi va anar ni com a 

alcaldessa ni com a ciutadana.  

 

• ERC va fer una proposta de govern de canvi real amb les forces del canvi, i ni tan sols van 

contestar. Això és canvi? De fet, al cap d’una setmana signen el matrimoni amb el PSC. Això 

és legítim, però no és ètic quan t’has passat mesos de la màfia i l’establishment. És un 

incompliment com una casa, i és tornar cap enrere. 

 

• El primer adjudicatari de BIMSA és Ferrovial, una empresa del 3% 

	  

• L’atenció domiciliària ha anat a ACS, l’empresa de Florentino Pérez, també vinculada amb el 

3% 

 

• La despesa de l’Ajuntament amb anuncis als mitjans han augmentat un 18% l’últim any. Això 

és ètic?  

 

• El Salari Mínim de Ciutat, que es va aprovar per la majoria democràtica del ple, no s’ha tirat 

endavant. Com tampoc s’ha complert avançar cap a la municipalització del servei de neteja 

que vam demanar nosaltres i es va aprovar per ple. 

 

• La campanya “Welcome Refugees”, que nosaltres compartim plenament. Quants refugiats ha 

acollit la ciutat de Barcelona? L’únic que han fet és instal·lar un contador de morts a la platja 

de la Barceloneta. És indignant! 

 

• Quantes vegades han promès el tancament del CIE? Avui encara segueix obert. 

 

• El tema bandera d’Ada Colau és l’habitatge. Quan ells diuen que és un dret com una casa, hi 

estem plenament d’acord. Però quan prometen que la situació de l’habitatge milloraria, la 

realitat és que baixa dràsticament el número de pisos socials. I és més, el preu dels lloguers 



 

 

       

 

s’ha disparat en el mandat d’Ada Colau i és probable que acabem el mandat amb preus molt 

superiors.  

 

• El pla d’habitatge, el pla estrella del govern Colau, el pacten amb el PSC, CiU i C’s. I el 

representant de Convergència explica que el van votar perquè és pràcticament calcat al que 

ells van fer. Això és la revolució que prometien? Quan fas repàs dels incompliments te 

n’adones de la incapacitat per complir les promeses que feien.  

Hem de parlar d’un suspens global del govern de la ciutat de Barcelona, i això ens preocupa 

enormement. Qualsevol persona que s’estima Barcelona hauria d’estar amoïnat.  

A partir d’aquí, què farem? 

Que consti que hem vingut aquí a fer un balanç, però som gent propositiva i de projecte. Us esbosso 

els principals camps de treball. 

 

Cal un pla de bon govern per eradicar qualsevol problema de gestió. El basaríem en cinc pilars que 

són centrals.  

• El primer pel que fa a l’habitatge; és obvi que no es poden fer servir eines del segle XX. 

Parlem de tanteig i retracte, d’acord amb propietaris, de com fer baixar els lloguers i 

augmentar l’estoc de pisos.  

 

• El segon, el turisme. Potser que comencem a parlar d’un turisme que ha de sortir més car i ha 

de pagar millors salaris. Si no, entrem en l’espiral del turisme low cost, i hem de trencar-la. No 

hi ha altra sortida. 

 

• El tercer, la convivència. Això passa per la participació democràtica i escoltar els veïns. El 

govern ha de mostrar humilitat i modèstia, no són portadors de la veritat. Els veïns tenen les 

seves veritats, i estem obligats a escoltar-los. 

• Quart, la mobilitat. Hem de donar primacia al vianant, perquè és saludable i ecològic. 

Planifiquem en la ciutat tenint en compte això. També a través de les bicicletes o dels cotxes. 

No els podem prohibir, però sí limitar-los. 

 

• Cinquè, l’economia. Volem una ciutat exitosa, però perquè sigui èxit ha de ser compartit. 

Volem que la redistribució de la riquesa arribi a tot arreu. Prou tenir por del talent i de la 

creativitat. Barcelona sempre ha estat una ciutat de progrés, no ho posem en perill, perquè 

posarem en perill la ciutat i la seva idiosincràsia.  

 



 

 

       

 

 

A banda de fer un pla de bon govern, hem de complir. Cal complir amb la transparència i les 

promeses fetes. Per què és tan important complir? Perquè és l’únic que ens dóna força com a polítics 

i prestigiar la política. Fer grans promeses no prestigia ningú; però sí que ho fa que promeses 

modestes s’acabin materialitzant. No prometem res que no es pugui complir! 

Volem una Barcelona neta, som un partit net. I quan fa uns mesos es va discutir sobre els salaris 

ocults de TMB, ho vam dir molt clar: “preferim renunciar a les nostres funcions a l’AMB abans que 

renunciar a la transparència”. Si ens fan escollir ho tenim molt clar, i no tenim cap dubte. Entre la 

cadira i la transparència, sempre triarem la transparència. 

Hem de fer una proposta en contra del partidisme. La millor manera de combatre el partidisme no és 

creant-ne un altre. La millor manera de fugir d’un enfocament parcial és trencar amb el partidisme. I 

això es fa buscant un ampli ventall de representativitat que reflecteixi la societat. Que s’hi pugui sentir 

còmode tothom, sense renunciar al progressisme. Fins i tot aquells que no es consideren 

independentistes, perquè a Barcelona volem fer ciutat.  

Per tant, no podem basar-nos en el partidisme o el personalisme, sinó en el barcelonisme. 

Recuperem la capital de les persones, no d’una persona per tal de promoure la seva carrera personal. 

La ciutat que beneficiï tothom i que sigui capital del benestar, el progrés i la convivència. Amb això 

aconseguirem que remunti l’autoestima de la ciutat. No teniu la sensació que ara ja no presumim tant 

de ciutat com abans? Ja no expliquem la ciutat amb aquella alegria i amor propi, i ho hem de 

recuperar. Ho farem a través de l’autoestima, estimant allò que és nostre i deixant el sectarisme i la 

mala gestió. Si fem això ens en sortirem.  

Com deia Pepe Mújica, “si tens força interior no perdràs mai. Si tens alegria i il·lusió i saps el que vols 

i no et rendeixes, guanyaràs sempre”.  

 

Moltes gràcies!  

 

 

 

 

 


