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ZERO 
SOLUCIONS…

Barcelona en 
Comú va arribar 
amb propostes 
màgiques, però 
la situació ha 
empitjorat

Colau és incapaç de 
posar remei a la dificultat    
d’accés a l’habitatge

El preu del lloguer 
puja i la previsió és 
que continuï creixent
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 HABITATGE

…i un
munt de
problemes
sense
resoldre

2 2

Ada Colau va arribar a l’Ajuntament 
de Barcelona amb una pancarta 
sota el braç i una maleta plena de 
solucions màgiques per acabar amb 
la problemàtica de disposar d’un 
habitatge a un preu digne. Dos anys 
després de ser alcaldessa, l’activista 
que va dir que mai es dedicaria a la 
política no ha complert una de les 
seves principals promeses electorals, 
sinó tot el contrari. La situació actual 
ha empitjorat estrepitosament. 
L’increment del preu del lloguer el 
2015 a la capital catalana va ser d’un 
7%, mentre que el 2016 va arribar al 
15,5%, segons dades dels principals 
portals immobiliaris. 
És l’augment més alt des del 2001, any 
en què es va començar a gestar la gran 
bombolla immobiliària. D’aquesta 
manera, el preu mitjà del lloguer a 
Barcelona se situa ara en 848 euros. 

Ara bé, diversos estudis alerten 
que podria ascendir a 1.000 euros el 
2018. Així mateix, malauradament, 
cada dia 7 famílies barcelonines són 
desnonades. 
La Síndica de Greuges de Barcelona, 
Maria Assumpció Vilà, va assenyalar 
recentment que aquest és el problema 
més “seriós” de la ciutat. Per no dir un 
“drama”. “Tenim un Govern incapaç de 
resoldre aquesta situació. Diu molt, 
però no fa res”, denuncien des de 
l’oposició.
De fet, l’única iniciativa seriosa i 
realista del Govern de Barcelona en 
Comú ha estat el Pla d’Habitatge, 
aprovat amb el Grup Municipal 
Demòcrata. El seu portaveu, Joaquim 
Forn, espera que així “Colau deixi de 
donar suport a l’okupació de pisos 
i construeixi habitatge públic, com 
estipula el pla”. d 

“L’alcaldessa 
ha de deixar de 
donar suport 
a l’okupació 
i construir 
habitatge públic”

Ada Colau i el seu equip de 
govern tenen una actitud 
absolutament permissiva 
amb l’okupació. Sens dubte, 
Barcelona en Comú justifica 
i empara aquesta activitat 
il·legal, com constaten les 
dades del mateix consistori. 
Entre finals del 2015 i 
juny del 2016, l’okupació 
d’habitatges va pujar un 
60%: de 642 a 1.065. 
Un cas recent a la vila de 
Gràcia n’és un exemple 
paradigmàtic. Mentre el 

consistori arrabassarà la 
gestió del pavelló Josep 
Comellas al Club Bàsquet 
Pedagogium —que té 15 
equips, la majoria formats 
per criatures—, a pocs carrers, 
els comuns han cedit l’ús 
de l’antiga comissaria de la 
Policia Nacional del carrer 
Nil Fabra als okupes que 
van instal•lar-s’hi a finals del 
2015. 
En definitiva, una autèntica 
burla per als barcelonins i 
barcelonines d

Un govern
amic dels okupes

PREU MITJÀ 
DEL LLOGUER 

A BARCELONA

EN UN ANY, EL LLOGUER 
INCREMENTA

MÉS DEL DOBLE

DESNONAMENTS
DIARIS

L’OKUPACIÓ PUJA 
UN 60% DE FINALS DEL 
2015 A JUNY DEL 2016

7

En l’equador del mandat 
del Govern de Barcelona 
en Comú, els assentaments 
irregulars —essencialment 
barraques— han crescut a la 
ciutat. Si durant el 2012 n’hi 
havia 62 amb 736 persones 
que hi vivien, a finals del 
maig del 2015 van reduir-
se a 46 amb 384 persones. 
No obstant això, a finals del 
2016, també segons xifres 

de l’Ajuntament, hi ha hagut 
un increment considerable: 
62 assentaments amb 419 
persones. 
"No sabem què fa Colau, 
però els resultats demostren 
que la situació s’agreuja. 
Esperem que actuï perquè 
darrere dels números 
freds hi ha ciutadans que 
malviuen”, alerta el Grup 
Municipal Demòcrata.  d

Malgrat definir-se com l’autèntic i 
únic defensor dels serveis públics, 
el Govern de Colau ha augmentat 
fins un 14% les tarifes de les escoles 
bressol municipals a les famílies de 
classe mitjana. Ara hauran de pagar 
400 euros més per fill cada any, sense 
oferir cap nova prestació ni servei ni 
millora. 
El Grup Municipal Demòcrata ho 
veu “desproporcionat” i “injust”. 
“D’aquesta manera, Barcelona en 

Comú castiga un gran nombre de 
famílies amb ingressos mitjans”, 
lamenta. A parer seu, “el més apropiat 
seria que el consistori assumís els 
descomptes a les rendes familiars 
més baixes i desprotegides”. 
“Un Ajuntament que crea 100 
milions de superàvit hauria d’ajudar 
els qui més ho necessiten i deixar 
de castigar fiscalment les classes 
mitjanes”, defensa el Grup Municipal 
Demòcrata. d

Més assentaments 
irregulars 
 

Increment de preu de 
les escoles bressol
1



POC SUPORT 
AL COMERÇ DE 
PROXIMITAT

Els dos hotels, amb una previsió 
de 1.800 places, haurien generat 
4.000 llocs de treball, entre directes 
i indirectes, i més de 300 milions 
d’euros d’impacte, segons un estudi 
de l’Institut de Coordenades de 
Governança i Economia Aplicada.
“Algú haurà d’explicar com es 
generen oportunitats, com es 
redistribueix la riquesa quan no se’n 
crea, com es fa funcionar l’ascensor 
social, com s’il·lusiona la gent de 
menys recursos quan no només no 
s’aposta en el creixement econòmic 
ni s’hi creu, sinó que s’instaura entre 
els seus objectius el decreixement”, 
reflexiona la presidenta del Partit 
Demòcrata a Barcelona, Mercè Homs. 
En sintonia, es pregunta: “Barcelona 
pot prescindir d’aquestes inversions? 
És aquesta la millor manera per 
combatre les desigualtats?” d

MASSA
OPORTUNITATS
PERDUDES

L’alcaldessa frena inversions per a la 
ciutat que crearien nous llocs de treball

| 3EL RUN RUN!DIJOUS 25 DE MAIG DE 2017 | DIARI DEL PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)

“Barcelona en 
Comú haurà 
d’explicar com 
es redistribueix 
la riquesa si no      
se’n crea”

 DECREIXEMENT ECONÒMIC

2

L’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, ha eliminat el concepte de 
creixement econòmic del vocabulari 
del consistori. D’aquesta manera, 
Barcelona en Comú ha deixat enrere 
un model d’èxit, de prosperitat i 
de progrés que ha definit la capital 
catalana durant dècades. 
La pèrdua d’oportunitats rellevants 
en els darrers dos anys és 
notòria. Afecta l’àmbit tecnològic, 
l’emprenedoria o el turisme, que 
són sectors vitals en l’economia 
barcelonina i en la creació d’ocupació, 
que segueix sent la principal 
preocupació dels ciutadans, segons 
el darrer bàrometre de l’Ajuntament. 
Per exemple, Colau ha aturat una 
inversió de 37 milions d’euros de 
la companyia californiana Cisco i 
de l’empresa francesa Schneider. 
Les dues multinacionals volien 

convertir la fàbrica de Ca l’Alier, al 
Poblenou, en un centre d’innovació 
i investigació sobre les ‘smart cities’, 
que és l’aplicació de la tecnologia 
en la gestió, en els recursos o en les 
infraestrucutres d’una ciutat. 
El desinterès de l’actual equip de 
govern per la iniciativa privada i 
per aprofitar projectes beneficiosos 
per a la ciutat també resulta evident 
en el sector turístic. En aquest 
sentit, la moratòria hotelera ha 
provocat, entre altres, la retirada de 
les iniciatives dissenyades per les 
cadenes Hyatt i Four Seasons en la 
construcció de dos hotels a la Torre 
Agbar i a l’edifici del Deutsche Bank. 
Aquest darrer, situat a la cruïlla de 
passeig de Gràcia amb Diagonal, 
ara albergarà habitatges de luxe 
i encarirà el preu del lloguer en 
aquesta zona. 

Turisme fora de control
El sector representa el 13% del PIB de la 

ciutat i dona feina a 68.000 barcelonins
2

Des de fa anys, Barcelona s’ha convertit 
en una de les ciutats europees més 
atractives per viure-hi i per visitar-
la. Durant el 2016, la capital catalana 
va arribar gairebé a 20 milions de 
pernoctacions en hotels i establiments 
turístics, que van acollir 7,5 milions de 
clients, segons l’Enquesta d’Ocupació 
Hotelera. Així doncs, l’impacte 
econòmic a la ciutat és de primer 
ordre: representa el 13% del PIB i dona 
feina a 68.000 barcelonins. Per això, 
la dades constaten que el turisme ha 
permès alleugerir els devastadors 
efectes de la crisi econòmica. 
Ara bé, el centre pateix encara una 
massificació preocupant que cal 
solucionar i cal una gestió eficient que 
permeti la convivència de veïns amb 
turistes. En aquest sentit, el Govern 
municipal va aprovar, com a solució 
màgica, una moratòria hotelera 
que prohibeix l’obertura de nous 
establiments a la ciutat juntament 
amb un pla d’allotjaments turístics 

restrictiu, malgrat el rebuig clamorós 
del sector i de part de l’oposició. 
“¿Colau creu que, d’aquesta manera, 
els turistes que s’allotgin en nous 
hotels, per exemple, a l’Hospitalet 
de Llobregat, desistiran de visitar 
la Sagrada Família o la Pedrera? 
És absurd”, lamenten des del Grup 
Municipal Demòcrata. A parer seu, és 
una mesura que perjudica greument 
l’economia de la ciutat, ja que ha aturat  
almenys 35 inversions. 
A més, la moratòria ha beneficiat 
bàsicament els propietaris d’hotels 
ja en funcionament. En el primer 
trimestre del 2017, la rendibilitat de les 
habitacions ha augmentat un 13%. Un 
autèntic record. 
Els comuns tampoc han resolt el 
conflicte sobre els pisos turístics 
il·legals, un greu problema que afecta 
molts veïns. “L’Ajuntament no fa les 
inspeccions necessàries i actua només 
a partir de mesures cridaneres, però 
gens efectives”, retreu l’oposició.  d

POSTUREIG
MUNICIPAL
1 Aturen  inversions, 
no la massificació

1 Més pisos 
turístics il·legals 

La moratòria ha parat 35 
projectes hotelers, però 
no ha servit per frenar la 
massificació

En els pressupostos 
municipals d’aquest any, 
l’Ajuntament de Barcelona 
ha reduït l’aportació al 
comerç de proximitat, un 
pilar en l’economia de la 
ciutat que cal preservar i 
protegir. La partida que s’hi 
destina enguany ha estat 
rebaixada en gairebé 10 
milions d’euros, de 80,6 a 
71,5 milions d’euros. d 

Proclames, cartes anònimes 
als veïns i molta gesticulació, 
però cap mesura eficaç per 
un problema que va en 
augment

El turisme de xancleta segueix envaint el centre de Barcelona. 

PLACES HOTELERES

LLOCS DE TREBALL
D’INVERSIÓ

D’IMPACTE ECONÒMIC

OPORTUNITAT 
PERDUDA n. 1: 
HOTELS DE HYATT
I FOUR SEASONS

OPORTUNITAT 
PERDUDA n. 2: 
CENTRE D’SMART CITIES
SCHNEIDER + CISCO



A principis de setembre del 2016, 
l’Ajuntament de Barcelona va 
introduir la primera ‘superilla’ al 
Poblenou. En el perímetre dels 
carrers Badajoz, Pallars, Llacuna 
i Tànger s’hi ha restringit el 
trànsit per convertir aquesta 
zona en un “espai ciutadà” on 
practicar diferents activitats. 
No obstant això, la iniciativa ha 
significat un autèntic malson 
per a molts veïns. La prohibició 
de circular-hi afecta el pas 
d’autobusos, propicia menys 
moviment de gent i, per tant, 
també perjudica comerços, 

bars i restaurants de la zona. 
Ara bé, el Govern municipal ha 
fet cas omís de les reclamacions 
d’alguns veïns o, 
fins i tot, del rebuig 
frontal d’altres, que 
s’han manifestat en 
diverses ocasions. 
De fet, el conflicte 
ha arribat a generar 
molta tensió entre 
ells, però Colau es 
nega a celebrar una 
consulta per resoldre 
la situació. L’alcaldessa està 
destinant grans esforços per 

tapar aquest immens nyap i ja 
ha malgastat més de 400.000 
euros en testos gegants i 

pintures pel terra. Si 
no fos prou, preveu 
invertir 1,5 milions 
d’euros en aquesta 
prova pilot i vol crear 
una superilla a cada 
districte. 
“La feina del 
governant és mirar de 
solucionar problemes, 
i no crear-ne de 

nous”, expressen des del Grup 
Municipal Demòcrata. d

1 La prioritat del tramvia 
bloquejarà el trànsit vertical.

1 Les cruïlles de la Diagonal 
estaran permanentment 
congestionades.

1 L’Eixample i la Diagonal 
seran zones més 
contaminades.

Els discursos del Govern de 
Barcelona en Comú sobre 
la seva tasca respecte de la 
mobilitat i la sostenibilitat 
són habituals, però 
les paraules no es 
concreten en fets. 
La seva incapacitat 
per dialogar amb  
els treballadors 
de Transports 
Metropolitans de 
Barcelona (TMB) 
afecta de manera directa la 
mobilitat dels barcelonins. Les 
constants vagues de Metro són 

un maldecap per a centenars 
de milers d’usuaris, però 
l’Ajuntament ni fa ni deixa fer. 
No fomenta l’ús del transport 

públic i criminalitza 
l’ús del vehicle 
privat, sense oferir 
cap alternativa. 
L’últim desgavell ha 
estat l’aturada de 
les obres de Glòries, 
que cronifica el 
problema: una de 

les principals vies d’entrada a 
la ciutat seguirà parcialment 
bloquejada. d

1(IM)MOBILITAT

L’ENGANY
DEL TRAMVIA

1SUPERILLA: SUPERDESASTRE!

V Colau  ja ha 
gastat més 

de 400.000€ 
en testos, 

mobiliari  i 
pintures 

per intentar 
tapar un nyap 
descomunal z

V La falta 
de diàleg de 

Colau amb els 
treballadors de 

TMB provoca 
constants 
vagues z

Molts veïns i comerços del Poblenou rebutgen la iniciativa. Vagues al Metro: una constant dels últims dos anys.

 CONNEXIÓ PER LA DIAGONAL

1 És una dèria de Colau que 
costarà més de 200M€.

1 Les obres duraran anys: 
embussos, soroll i brutícia. 

1 Augmentarà la dificultat en 
la gestió del trànsit i l’emissió 
de gasos contaminants.

1 El bus elèctric és 10 cops 
més econòmic, no requereix 
obres ni desviació de trànsit.

1 Colau afirma que la taxa 
de retorn social serà de l’11%, 
però els estudis indiquen que 
només arribarà a un 2’8%.

1 Els usuaris del tramvia no 
guanyaran temps. En canvi, 
els passatgers del bus en 
perdran considerablement.

1 Multiplicarà el nombre 
de transbordaments que 
hauran de fer els usuaris 
dels autobusos.

1 Els 200 M€ que costa el 
tramvia només serviran per 
sumar 2.200 nous usuaris a 
la xarxa de transport públic.

2.
NO 
MILLORARÀ 
EL TRÀNSIT

1.
NO ÉS
UNA OBRA 
NECESSÀRIA

3.
NO ÉS MÉS
CÒMODE PER 
A L’USUARI
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La permissivitat de 
Colau amb el ‘top manta’ LES
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1 AUGMENTEN LES ACTIVITATS 
MOLESTES A L’ESPAI PÚBLIC
A TOTS ELS DISTRICTES u

1 Els veïns de les zones 
afectades en patiran les 
conseqüències directament.

1 Es posa fi al model de 
bulevard a la Diagonal que 
afavoreix veïns i comerç.

1 Les voreres quedaran 
reduïdes. 

1 Hi haurà menys espai per 
a terrasses, bancs, etc.

4.
NO MILLORA
LA VIDA DELS 
VEÏNS

 Colau menysté opcions 
més barates i ecològiques, 
com el bus elèctric

Ningú no el demana, és 
car, contamina, empitjora 
l’entorn i la vida dels veïns
2

2 Més incivisme i més 
inseguretat a Barcelona

Colau menysprea la Guàrdia Urbana, 
que necessita incrementar la plantilla
2

En el darrer any, han augmentat 
les queixes per activitats molestes 
a carrers i places per soroll, festes 
il·legals o consum d’alcohol que 
degraden l’espai públic de la ciutat. 
També han pujat els incidents per 
convivència veïnal, les denúncies 
per infraccions sobre l’ordenança 
del civisme i la prostitució al carrer. 
Així mateix, s’han produït més furts 
—robatoris sense violència—, segons 
dades de l’Ajuntament. En definitiva, 
ara Barcelona és més incívica i menys 
segura. Des de l’oposició, denuncien 
la deixadesa de Colau, la falta de 
model respecte de l’espai públic i 
l’escàs suport a la Guàrdia Urbana. 
“No es pot ser antisistema i, al mateix 
temps, estar al Govern municipal”, 
sostenen des del Grup Municipal 
Demòcrata. I afegeixen: “Ni es pot 
posar constantment en dubte la tasca 

que realitzen els cossos de policia”. En 
aquest sentit, la Síndica de Greuges 
de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 
ha afirmat que la falta d’efectius de 
la policia local provoca “una situació 
de desatenció de la ciutadania”, ja que 
també han crescut les queixes per la 
falta de resposta o de presència de 
la Urbana. Per això, després de dos 
anys de congelació de la plantilla, 
es considera imprescindible que 
s’incrementi el cos. 
El Partit Demòcrata sosté que 
l’alcaldessa “sempre s’ha negat a 
reprovar comportaments impropis 
com el de la coacció d’un regidor 
a un metge de la sanitat pública, o 
la trucada amenaçant d’un tinent 
d’alcalde a l’advocada de la Guàrdia 
Urbana”. “Cal donar tot el suport a la 
policia i fer complir les ordenances”, 
sentencien. d

1 Per incompliment de 
l’ordenança:

Augmenten les 
denúncies, queixes i 
robatoris 
(de 2015 a 2016) 

1 Per degradació de 
l’espai públic:

1 Per activitats molestes 
a l’espai públic:

1 Robatoris sense 
violència (furts)

5 de 54.000  a  68.000

5 de 2.655  a  3.163

5 de 32.885  a  34.819

5 +4,8% ( 13 furts +/dia) 

Les Rambles, el carrer Pelai, el 
Moll de la Fusta, el Port Vell, el 
passeig de Gràcia o la plaça de 
Catalunya s’han convertit en 
un gran mercat il•legal a l’aire 
lliure amb la complaença de 
l’Ajuntament. De fet, gairebé 
la meitat dels barcelonins 
considera que el ‘top manta’ és 
un problema greu o molt greu, 
segons el baròmetre municipal. 
La gestió irresponsable i el 
consentiment de Colau amb 
la venda ambulant il•legal i 

la seva absoluta inacció han 
provocat un efecte crida que 
ha transformat el centre de 
la ciutat en el paradís del ‘top 
manta’ amb una degradació 
evident de l’espai públic. 
El perjudici a vianants i a 
comerciants de la zona va en 
augment. "És inadmissible. 
Cal fer respectar la legalitat. El 
Govern de Barcelona en Comú 
ha de ser proactiu per combatre 
aquest fenomen”, alerta el Grup 
Municipal Demòcrata. d

t
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 Catalunya,
 Colau:

 capital Madrid

Un mes després de l’Onze de Setembre passat, l’Ajuntament de Barcelona 
va promoure l’exposició ‘Franco, Victòria, República. Impunitat i Espai 
Urbà’, amb una estàtua del dictador en un espai tan simbòlic com el Born. 
Evidentment, va generar un gran rebuig social i infinitat de mostres de 
protesta, fins al punt que la figura de Franco va ser decapitada, tombada 
i una brigada municipal es va veure obligada a retirar-la. La “broma” va 
costar 180.000 euros al contribuent. Ara bé, si la ubicació de l’estàtua no 
era casual, el moment tampoc era fortuït. La inauguració de l’exposició 
va tenir lloc dos dies abans que Colau fos incapaç d’aprovar el Programa 
d’Actuació Municipal (PAM), que havia suposat una despesa de més de 2 
milions d’euros, i que significava que, per primer cop, el Govern es quedava 
sense full de ruta per aquest mandat. d

Mesos després de la polèmica per l’estàtua de Franco al Born, el Govern 
de Colau va menystenir un altre espai de singular importància per al 
catalanisme. Va permetre col·locar carrets de la compra enmig del Fossar 
de les Moreres, monument memorial i lloc de descans de les víctimes del 
setge de Barcelona del 1714, per a una exposició artística. Evidentment això 
va generar indignació i una allau de crítiques que van obligar el consistori 
a retirar aquesta desafortunada instal•lació. d

E n aquest diari volem explicar que aquests dos anys 
del Govern Colau han estat una broma per als rics, 
un malson per a les classes mitjanes i un càstig per 

als més desfavorits. Dos anys de molt postureig i molt poca 
gestió responsable i eficaç; dos anys dedicats més a fer 
política de partit que a governar la ciutat. Dos anys perduts.
Dos anys de fer les coses sí o sí, de fer les coses per decret: 
com els pressupostos, l’aturada de Glòries, el tramvia, la 
superilla...; de fer-ho sense la gent. Parlem d’un govern que 
s’autoproclamava el govern de la gent i de la participació, 
però que s’ha preocupat més d’aturar projectes que no de 
construir un model propi.

P arlem d’un Govern on les males maneres imperen, 
l’amiguisme i el clientelisme són constants. Un 
Govern de política tuit, propaganda i enunciat 

grandiloqüent. De poc diàleg i consens i de gran ortodòxia 
ideològica. Fa pocs mesos Colau reconeixia que encara 
estan en fase d’aprenentatge, que havien descobert que la 
política des de fora no és igual que des de dins. Però quant 
haurà d’esperar la ciutat fins que n’aprenguin? No n’hi ha 
prou amb dos anys? Fins quan abusaran de la paciència dels 
barcelonins i barcelonines? Quantes oportunitats haurem de 
perdre? 

C ombatre tot això no és fàcil, i s’haurà de fer amb totes 
les nostres forces, perquè aquesta ciutat s’ho mereix. 
Es mereix una gestió millor, recuperar el lideratge, 

recuperar l’ambició. V olem un govern que es preocupi per 
generar riquesa i llocs de treball. Volem ser la capital d’un 
nou estat i no una capital de província. Perquè Barcelona 
és molt més que tot això que hem viscut aquests dos últims 
anys. Ara cal construir una alternativa a un govern que 
només pensa a empetitir Barcelona.d 

Ambigüitat és la paraula que millor defineix el posicionament dels comuns 
en tot allò que té a veure amb el procés nacional que viu Catalunya. En 
campanya electoral, Colau es va comprometre públicament a celebrar 
una consulta perquè els barcelonins poguessin votar sobre l’adhesió de 
Barcelona a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). El 
setembre del 2015 els grups municipals independentistes van traslladar la 
iniciativa al plenari de l’Ajuntament, que no va aprovar-se, precisament, 
per l’abstenció de Barcelona en Comú. A dia d’avui, els comuns segueixen 
sense pronunciar-se de forma clara sobre el referèndum previst pel 
setembre, tot i que es proclamen defensors de totes les sobiranies 
possibles —menys la catalana?— i abanderen el contrasentit d’una 
república catalana dins una monarquia espanyola. d

1L’ESTÀTUA DE 
FRANCO AL BORN

1CARRETS DE LA
COMPRA AL FOSSAR

1LA CONSULTA
SOBRE L’AMI

Dos anys perduts
JOAQUIM FORN
Portaveu del Partit Demòcrata a l’Ajuntament de Barcelona
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“Volem fer fora la màfia de les nostres 
institucions” va ser un dels missatges 
més repetits per Ada Colau durant la 
campanya de les eleccions municipals 
del 2015, però s’ha demostrat que 
només va ser una consigna electoral. 
L’alcaldessa, amb una clamorosa 
minoria d’11 regidors, no va tenir cap 
inconvenient a segellar un pacte de 
govern amb el PSC, a qui s’havia referit 
com a partit de la casta, de l’especulació 
i d’un reguitzell d’insults 
que també havia proferit 
contra altres formacions 
polítiques. Així doncs, 
Colau va decidir aliar-
se amb el partit que 
havia governat la 
ciutat durant 32 anys, 
amb Inicativa, que ja 
va formar part de la candidatura de 
Barcelona en Comú. 
“Aquesta era la palanca de canvi i el 
motor de la nova política? Els principis 
de l’alcaldessa només els hem vist en 
campanya electoral. Després els ha 
deixat en un calaix”, descriuen des del 
Grup Municipal Demòcrata. 
Ara bé, la contradicció de Barcelona 
en Comú entre dir una cosa i fer la 
contrària va ser evident des del primer 
dia del seu govern. La seva falsa 

consciència social i el seu sectarisme 
van quedar constatats en el mateix 
moment que van arribar a l’Ajuntament: 
van nomenar familiars, amics, 
coneguts i saludats en l’estructura del 
govern municipal. Fins a 35 càrrecs de 
confiança es van cobrir amb personal 
afí, que va col•laborar o va formar part 
de les llistes de Barcelona en Comú. 
Amb el mateix fals convenciment de 
lluita contra la “màfia”, Colau ha actuat 

contra els poderosos. 
L’any passat, va atorgar 
el servei d’atenció 
domiciliària a una 
empresa de Florentino 
Pérez, malgrat que fins 
aleshores la gestió havia 
anat a càrrec del Tercer 
Sector. 

En la mateixa línia, en plena campanya 
electoral, Colau va signar el “Compromís 
de les escales”. Així es comprometia a 
suspendre, revertir i no renovar cap 
contractació pública de serveis amb 
Movistar i demanava a l’aleshores 
alcalde, Xavier Trias, que no signés 
cap contracte amb multinacionals 
que vulneressin els drets fonamentals 
dels treballadors. Però, novament, 
va incomplir una promesa electoral: 
l’alcaldessa va renovar el contracte amb 

Telefónica per valor d’uns 3,2 milions 
d’euros. 

Sense diàleg amb l’oposició
Malgrat ser l’emblema de la “nova 
política”, Colau actua de forma poc 
transparent i amb un escàs diàleg amb 
la resta de partits. Aquesta actitud ha 
comportat que el Govern de Barcelona 
en Comú no hagi pogut aprovar el full de 
ruta d’aquest mandat —el Pla d’Actuació 
Municipal—; que hagi 
hagut de tirar endavant 
els últims pressupostos 
a través d’una qüestió 
de confiança; que 
s’hagi quedat sol en la 
defensa del tramvia 
per la Diagonal, en la 
intenció de crear una 
funerària pública o en la paralització 
de les obres de Glòries, entre un llarg 
llistat de despropòsits. Fa poc més d’un 
mes, la prepotència de l’equip de govern 
envers la resta de grups polítics es va 
visualitzar en la comissió d’Economia. 
En un debat sobre Barcelona Activa, la 
regidora del Grup Municipal Demòcrata 
Sònia Recasens va recriminar al primer 
tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, que 
no l’escoltés mentre l’interpel•lava. 
“Segueixi, segueix parlant, que jo 

estic fent altres coses”, li va respondre 
amb vehemència el número dos de 
Colau. La presidenta de la comissió li 
va cridar l’atenció, però Pisarello va 
continuar sense escoltar, amb una 
actitud de menyspreu. “Els comuns fan 
molta bandera de l’assemblearisme, 
però el seu diàleg és de pantomima. 
Tenen tics autoritaris”, subratlla el 
Grup Demòcrata. De fet, denuncia 
que a l’Ajuntament “s’ha perdut el 

sentit institucional”. 
“Així no es gestiona 
una ciutat. Estan 
superats, sense rumb 
ni bona predisposició. 
Funcionen a cop de 
titular i busquen el rèdit 
fàcil a curt termini”. A 
parer seu, “la ciutadania 

veu que els seus problemes s’agreugen i 
cada vegada estan més al descobert. El 
pitjor de tot és que els comuns actuen 
amb una pretesa superioritat moral. 
Diuen que representen la nova política, 
però fan mala política. Nosaltres 
proposem solucions per a les persones.  
Això no és nova ni vella política, sinó 
bona política. Defensem una política 
de veritat sobre la qual construir un 
projecte de ciutat obert, compartit, 
inclusiu i engrescador”.  d

 COL·LOCAR LA PARELLA!

XERRAMECA
Les promeses sobre “noves 

maneres” de fer política queden 
en paper mullat

La incapacitat de gestionar  i 
el nul diàleg marquen els dos 
primers anys de mandat

 DESGOVERN EN LA GESTIÓ

2 2

V 35 càrrecs de 
confiança són 
col·laboradors 
o membres de 

les llistes de 
Barcelona en 

Comú z

V Adjudica
l’atenció 

domiciliària 
a Florentino 

Pérez,  en lloc 
del Tercer 
Sector z

 1EN COMÚ PODEM…
 MÓN ROSA (O NO TANT)

1Conciliar la vida laboral amb la familiar és fàcil a l’actual Ajuntament…

sobretot si pots col·locar la parella en algun càrrec!
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NI RASTRE DE LA 
PARTICIPACIÓ

La manca de diàleg amb 
l’oposició es dona també 
amb els ciutadans. Colau 
va prometre consultes 
populars, però no n’ha 
celebrat cap. A més, 
menysté l’opinió dels veïns. 
En el cobriment de la 
Ronda de Dalt —la proposta 
més votada en el procés 
participatiu sobre el Pla 
d’Actuació Municipal— 
l’Ajuntament n’ha fet cas 
omís i vol tirar endavant, 
sense el consens dels 
veïns, un projecte que no 
millorarà la seva qualitat de 
vida. Així mateix, la Síndica 
de Greuges de la ciutat, 
Maria Assumpció Vilà, ha 
renyat Colau per no ser 
"prou curosa ni eficaç" en 
facilitar la participació en 
el termini de convocatòria 
d'audiència pública sobre 
els pressupostos del 2017. d 
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 L’ÀLBUM DELS DESPROPÒSITS

16 Com convertir una gran 
idea en un desastre urbanístic 
contra els veïns: la superilla del 
Poblenou, el supernyap.

15 Els okupes s’han convertit 
en els “amics” del Govern 
municipal. Barcelona en Comú 
els empara i els protegeix. 

24 MESOS,
24 NYAPS

Dos anys de “run run” i ni rastre del 
“bien común”, però sí d’un bon grapat      
de fracassos i de despropòsits. 

2

Colau & friends, un autèntic equip d’insomni…

01 Com que els càrrecs de 
confiança són de confiança, 
contracten les seves parelles. 
Com més en comú, millor!

03 Han insultat els barcelonins 
amb una estàtua de Franco al 
Born. Aquesta broma de mal gust 
ha costat 180.000 euros.

08 Abans, 19 milions d’euros 
de superàvit eren terribles. Ara, 
amb 100 milions, no és tan greu. 
La diferència entre dir i fer.

13 Volen el tramvia per 
la Diagonal sí o sí, sense 
participació ciutadana, ni aval 
tècnic, ni acord polític.  

18 Sense pla de Govern, sense 
ordenances fiscals i amb uns 
pressupostos aprovats per la porta 
del darrere. Gestió ineficient.

23 S’ha aturat la construcció 
del túnel de Glòries en contra de 
la majoria de partits i les obres 
duraran 2 anys més. Ole tu!

05 Són tan defensors del 
transport públic que la regidora 
de Mobilitat va convidar els 
barcelonins a colar-se al Metro.

21 S’han gastat 260.000€ en 
la nova Betevé, que per cert ha 
perdut un 66% de l’audiència, 
que ha caigut al 0,4%.

06 Els reis de la participació i 
de l’empoderament de la gent 
no han organitzat cap consulta 
popular en dos anys de govern.

10 Abans, la previsió era 
mantenir només 12 clubs 
cannàbics. Ara Barcelona en 
tindrà 170.

09  Defensar els serveis públics 
és apujar 400€ més per fill 
cada any la quota de les escoles 
bressol a les classes mitjanes?

14  Treballen per la república 
i fan la festa de la ‘Primavera 
Republicana’, però diuen que 
sempre dins la monarquia, clar.

19 Van dir que tancaven 
el Centre d’Internament 
d’Estrangers (CIE), que segueixi 
obert diuen que no és cosa seva. 

24 Es van passar de llestos amb 
les elèctriques i ara tots haurem 
de pagar més cara la llum a les 
empreses de sempre.

07 Van prometre consultar 
l’adhesió de Barcelona a l’AMI. 
Dos anys després, encara 
esperem que moguin un dit.

02 Van prometre fer fora la 
“casta” de la ciutat però han 
pactat el govern amb el partit 
que havien titllat de “màfia”.

17 Parlaven de lluitar a favor de 
l’habitatge digne, però el preu 
del lloguer ha pujat un 15% i hi 
ha 7 desnonaments diaris.

22 En campanya: samarreta i 
selfies en suport als treballadors 
de Movistar. Al Govern: renoven 
el contracte amb Movistar.
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12 Abans, els desnonaments 
eren culpa de l’Ajuntament. 
Ara són culpa de la Generalitat, 
l’Estat espanyol i Europa.

20 El 2016, les queixes per 
incivisme van créixer un 20% 
i els robatoris sense violència 
(furts) un 5%.

04 Van dir que perseguirien 
els poderosos, però ara els 
contracten, com és el cas de 
Florentino Pérez.

11 Colau i el seu equip es van 
fer la foto anant en Metro a 
l’Ajuntament; ara només es 
mouen en cotxe oficial. 


