
Barcelona, al centre de tot 

 

Anunciar per escrit la meva decisió d’encapçalar una candidatura per a guanyar 

l’alcaldia de Barcelona en les properes eleccions municipals no és gens 

convencional. Però aquest és l’objectiu d’aquestes ratlles, rumiades durant molt temps 

a la cel·la de la presó on soc tancat des de fa més de 14 mesos, en vigílies d’afrontar 

el judici pels delictes dels quals se m’acusa injustament.  

Un judici que, com ja he dit repetides vegades, afronto convençut de la meva 

innocència i com una oportunitat de fer prevaldre la dignitat i la coherència per damunt 

del sense sentit de la repressió i l’escarni als quals se’ns sotmet violentant les costures 

de l’estat de dret. 

Aquest, però, no és un text centrat en la meva condició de pres polític lluitant per la 

meva innocència. És un text executiu per explicar perquè, com i per a fer què em vull 

presentar a l’alcaldia de Barcelona. Naturalment la meva condició personal no és 

irrellevant. Però la decisió que he pres va més enllà d’aquesta conjuntura perquè em 

transcendeix a mi mateix, a través d’un projecte de ciutat que entenc necessari i 

imprescindible per la ciutat de Barcelona, i que farem de manera col·lectiva entre totes 

les persones amb qui compartim aquest desig. 

Per què em presento? Aquesta és la pregunta que cal respondre primer. Ho faig 

perquè he estat molts anys madurant quin és el projecte polític i de transformació que 

Barcelona mereix i necessita. Soc un barceloní en el sentit més pràctic i literal de la 

paraula. Tinc Barcelona al cap i al cor. La conec. L’he trepitjada de dalt a baix. Sé 

què és allò que la nostra capital requereix per mantenir el pols d’una gran ciutat que, al 

mateix temps que es transforma per garantir el benestar de la seva gent, manté els 

seus atributs principals i els seus trets distintius. Sé distingir entre teoria i pràctica, 

entre discursos i realitats. Conec la seva complexitat. He estat el seu primer Tinent 

d’Alcalde, amb responsabilitat directa sobre la seguretat pública i la mobilitat. També 

sé que la ciutat és i ha de ser tots. Sé que Barcelona no és amiga dels sectarismes, 

de cap classe. Em presento perquè vull ser motor de canvi en la reversió del model al 

que Barcelona està sotmesa des de les darreres eleccions municipals. Em presento 

perquè crec que els barcelonins mereixem un projecte integrador que situï la capital 

del país com a eix principal de la seva acció. Em presento perquè vull donar continuïtat 

al projecte que vàrem començar amb en Xavier Trias, aquest cop liderat per mi i amb 

el meu segell personal i el de l’equip que m’acompanyarà en aquest repte que iniciem. 

Em presento perquè hi tinc dret. Perquè no fer-ho, i donar per fet que se 

m’arrabassaran els meus drets polítics, juntament amb la llibertat, seria acceptar i 

donar per bones les raons dels que han construït artificiosament la narrativa que em 

manté preventivament a la presó. Soc innocent i em sento, malgrat la privació de 

llibertat, lliure. I, per tant, en igualtat de condicions que la resta de persones que també 

vulguin concórrer a les eleccions. Estar tancat no és cap avantatge, certament. Més 

aviat el contrari. Però seria deshonest amb mi mateix i amb la meva ciutat si acceptés 

dòcilment que això és suficient per esberlar i impossibilitar la posada en marxa d’un 

projecte polític de transformació de Barcelona.  

Com em presento? Encapçalar una candidatura no converteix un projecte polític en 

una aventura personal. La política és tasca col·lectiva. Vol, exigeix, necessita equip. El 

talent, el coneixement, l’experiència ha de ser per força plural. Crec en la suma 



d’habilitats i compromisos. En el tarannà plural i divers dels projectes polítics, per tal 

de fer-los integradors, solvents i transversals. Voldria que al voltant de la llista que vull 

encapçalar hi hagués el màxim de matisos per enriquir-la sense haver de renunciar a 

la coherència i a la governabilitat. Hi cap tothom, efectivament. Tothom que assumeixi 

que aquest és un projecte per governar Barcelona i que situa la nostra ciutat en el 

centre de tot. Barcelona no és un cromo a bescanviar ni una variable secundària d’una 

equació múltiple.  

Em satisfà, d’entrada, saber que compto amb el talent, experiència i compromís de 

la Neus Munté. Una persona compromesa amb la ciutat, coneixedora de la seva 

realitat, experimentada en la gestió pública i disposada a posar-se al servei del 

projecte de transformació de Barcelona. Li vull donar les gràcies pel seu compromís i 

generositat.  

Treballarem els propers dies i setmanes el conjunt de la llista electoral, amb la voluntat 

de sumar-hi tantes complicitats i matisos com calgui, en nom de la transversalitat i 

unitat que la gent ens demana. Només amb els límits que la bona governança exigeix i 

que requereix que el comú denominador sigui sòlid i inqüestionable. En el nostre cas, 

aquest pal de paller és Barcelona vista com a principal objectiu de transformació de la 

nostra acció política. La Barcelona convivencial, la de tots. Sense exclusions ni 

apriorismes. Barcelona al mig i centre de tot. Aquest és el nostre projecte. 

Per a fer què em presento? Per a fer realitat el projecte de Barcelona en el que vinc 

treballant des de fa tants anys. Per parlar de la ciutat, per canviar-la, per tornar-la a 

l’espai convivencial que ha de ser, per fer-la jugar activament com a capital de 

Catalunya i de les llibertats. Volem treballar per una Barcelona que respecti la 

diferència, que treballi en la recerca de consensos, que no imposi sinó que 

sedueixi, que escolti i no faci callar, que entengui l’Ajuntament com el punt de 

trobada de totes les visions sobre la ciutat i que totes mereixen respecte. No es tracta 

en aquest escrit de presentar un programa electoral. Però quedi clar allò més rellevant. 

Em presento, ens presentem, perquè volem recuperar l’ambició, el rigor, el diàleg i 

el lideratge. Volem fer una Barcelona forta, un espai de prosperitat, d’oportunitats, al 

servei de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes que cada dia es lleven amb el 

dret a fruir de la seva ciutat perquè també assumeixen de forma natural el compromís i 

el deure de millorar-la.  

És, el nostre projecte, una aposta perquè els barcelonins i barcelonines puguem gaudir 

més i millor de Barcelona i perquè no ens sentim ni sols, ni abandonats en l’exigència i 

deure de millorar-la. Això és el que volem fer. Feina d’equip. Al servei de Barcelona, 

al servei dels barcelonins i barcelonines. I amb Barcelona al centre de tot. 
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