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Ada Colau demana “tranquil∙litat” i dóna
garanties als treballadors municipals
BARCELONA wAda Colau, probable
alcaldessa de Barcelona a partir del
13 de juny, s’ha adreçat en una carta
oberta als treballadors de l’Ajunta
ment per transmetre’ls “tranquil∙li
tat” davant els “rumors malintencio
nats” sobre les conseqüències de
l’entrada del seu equip al govern de
la ciutat, i per donarlos garanties
sobre les seves condicions laborals.
Colau ha publicat la carta al blog de
la candidatura Barcelona en Comú,
adreçantla als “treballadors i treba
lladores de l’Ajuntament de Barcelo
na”. Es presenta com a “futura alcal
dessa” i comença agraint la seva
dedicació als qui “durant anys heu
estat i continueu treballant per a la
ciutat”.

La líder de Barcelona en Comú asse
gura a tots els treballadors (“funcio
naris, laborals o subcontractats”) el
seu “ferm compromís” amb el “man
teniment de les condicions laborals”
i, “en la mesura que sigui possible”, la
millora d’aquestes condicions.
“Aquestes setmanes i mesos estan
circulant molts rumors malintencio
nats del que suposarà la nostra entra
da a l’alcaldia de Barcelona”, conti
nua la carta de Colau, en referència
segurament als temors o el malestar
que s’han manifestat en sectors del
funcionariat, especialment de la
Guàrdia Urbana. Colau surt al pas
d’aquestes qüestions i diu que vol
transmetre tranquil∙litat als treba
lladors, als quals demana que, “abans

de creure qualsevol rumor estrany,
ens feu arribar els dubtes, ens pre
gunteu directament. L’ADN de
l’equip que ara entrarem a l’Ajunta
ment és el de la proximitat, el de
treballar comptant amb tota l’exper
tesa, el de treballar braç a braç amb
tots els professionals que feu que
aquest Ajuntament funcioni cada
dia”. La carta acaba afirmant que
“tenim el ferm compromís de fer de
Barcelona un referent al món com a
ciutat justa i democràtica, i això pas
sa, sense cap mena de dubte, per la
defensa dels serveis públics de qua
litat i la garantia d’un tracte exem
plar de l’Ajuntament cap als seus
treballadors, des del diàleg i la col∙la
boració permanents”. / Redacció

Barcelona corre
contra el càncer, i
Sitges, per la Candela
BARCELONA wEls 8.500 corre
dors de la DIRGuàrdia Urbana
de Barcelona van tenyir ahir de
blau els deu quilòmetres de la
avinguda Diagonal. La prova va
servir per recaptar 3.500 euros
per a la investigació del càncer
infantil a l’Institut de Recerca de
l’hospital Vall d’Hebron. No va
ser l’única prova esportiva soli
dària del dia a Catalunya. A Sit
ges, per exemple, prop d’un
miler de corredors van partici
par en una altra competició per
lluitar contra un estrany trastorn
metabòlic, el PKU, que obliga els
qui en pateixen a seguir tota la
vida una dieta estricta, perquè
no poden menjar carn, peix ni
llegums. Aquesta cursa, que se
celebra per segon any consecu
tiu, ha nascut gràcies a la tenaci
tat dels pares d’una nena amb
aquesta malaltia, la Candela, de
21 mesos. Els 13.000 euros de la
recaptació (encara hi ha un dor
sal solidari actiu al web correpe
rells.org) es destinaran, com el
2014, a la unitat de malalties
metabòliques de Sant Joan de
Déu i al banc d’aliments de l’As
sociació Catalana de Trastorns
Metabòlics. / D. M.
RECORDEU EL CAS DE LA CANDELA,
MALALTA DE PKU, A
http://bit.ly/1KAAHxb

Alguns dels participants en la cursa de l’avinguda Diagonal

La Candela i la seva mare, la Charo, saluden els corredors contra el PKU
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L’aeroport de Reus
torna a tenir vol
directe a Moscou

L’Aplec del Caragol
vol ser festa turística
internacional

Projecte social per
iniciar la gent gran en
les noves tecnologies

TARRAGONA wL’aeroport de Reus
torna a connectar amb Moscou
durant aquesta temporada d’estiu
que durarà fins al 3 d’octubre que
ve. Aena ha informat que divendres
l’aeroport de Reus va rebre
el primer vol de la temporada d’es
tiu procedent de la capital russa.
Per segon any consecutiu, l’opera
dor turístic Coral Travel ofereix
aquesta connexió. La companyia
Ural Airlines operarà la ruta dues
vegades per setmana, els dimecres i
els dissabtes, amb un Airbus, mop
del A321, amb capacitat per a 220
persones. Ja s’han programat 37
vols d’arribada. / Efe

LLEIDA wL’Aplec del Caragol de
Lleida va acabar ahir a la tarda una
de les seves edicions de més èxit pel
que fa a la repercussió de la festa a les
xarxes socials. Segons els organitza
dors, les publicacions a Facebook
han tingut una presència mitjana de
75.000 persones. Més de 120.000
persones van participar a la festa i
van consumir unes dotze tones del
popular gasteròpode. Aquesta reper
cussió cada vegada més gran fora de
Lleida avala les intencions de la
Federació de Colles, la Fecoll, per
què el Govern espanyol distingeixi
l’Aplec com a festa d’interès turístic
internacional. / Pau Echauz

MADRID wMés de 200 joves, d’entre
15 i 19 anys, van celebrar ahir a
Madrid el desè aniversari de Co
necta Joven. Aquests adolescents
han participat com a voluntaris en
aquesta iniciativa, patrocinada per
Fundesplai i la Fundació Catalana
de l’Esplai, per iniciar i formar en
les noves tecnologies les persones
grans. Des del 2005, més de 25.000
persones han participat en el pro
jecte. A la festa d’ahir es va ense
nyar a jubilats a fer servir els ano
menats telèfons intel∙ligents. Des
prés, els joves van llançar a l’aire
200 globus amb missatges de com
promís social. / Redacció

Enric
Sierra

Alcaldia
vigilada

T

ret de sorpresa d’última hora,
Barcelona canviarà d’alcalde i
de govern d’aquí a 12 dies. La
líder dels desnonats, Ada Co
lau, agafarà la vara d’alcalde de mans de
Xavier Trias i s’endinsarà en un món
administratiu municipal desconegut per
a ella i per a la majoria de la seva for
mació. I ho farà amb un programa elec
toral a la mà que planteja un canvi radi
cal de model de gestió política sobre el
qual hi ha seriosos dubtes de si es podrà
aplicar atesa la feble minoria que les ur
nes han atorgat al seu partit. Per això,
Colau necessita, més del que pot fer veu
re, el suport del màxim de formacions
polítiques, encara que sigui a costa de
renunciar a moltes de les seves promeses
electorals.
L’alcaldessa ja té més que assumida
aquesta circumstància i està disposada a
fer concessions, perquè aquesta neces
sitat d’ajuda política cal llegirla també
en termes de complicitat i supervivèn
cia. Com més partits comparteixin les
seves decisions de govern, menys risc
tindrà de perdre l’alcaldia prematura
ment perquè els canvis que impulsi, si
guin encertats o no, tindran una respon
sabilitat política compartida.
La inquietud que ha generat la victòria
de Colau en diversos sectors econòmics i
de poder de Barcelona vaticina un inici
de legislatura sota vigilància. No són
pocs els representants d’aquests sectors

Colau necessita suports per
compartir la responsabilitat
de possibles errors i evitar
una moció de censura
que els agradaria que Trias tornés a go
vernar. Aquest objectiu els ha portat a
recordar a l’encara alcalde que una coa
lició de partits alternativa és possible,
encara que sigui estranya políticament.
No obstant això, forçar ara aquesta ma
joria per impedir que governi la guanya
dora de les eleccions seria un error polí
tic. A pocs mesos de dues eleccions de
gran importància per a Catalunya i Es
panya, els partits que participessin en
aquesta operació estarien en risc de re
bre un càstig electoral perquè oferirien
una expectativa més gran a les formaci
ons emergents. I seria així perquè l’elec
torat no entendria per què no s’ha donat
l’oportunitat de governar a la força que
ha obtingut més vots, per desconeguda i
inquietant que sigui.
Per aquesta raó no hi haurà, de mo
ment, pacte a la contra. Colau disposarà
d’un temps per demostrar que és capaç
de dirigir la capital catalana, encara que
sap que el seu aval electoral és molt just i,
per això, tindrà poc marge per equivo
carse. Només en el cas que prengui de
cisions que majoritàriament s’interpre
tin nocives per a la ciutat, els partits avui
distants ideològicament podrien expli
car al seu electorat la seva participació
en una moció de censura per desbancar
la futura alcaldessa.
Aquesta possibilitat aritmèticament
real i la complicitat que hi pugui haver
amb els eventuals errors condiciona la
negociació d’un pacte amb Ada Colau. És
més complicat impulsar una moció de
censura estant en el govern que en l’opo
sició, encara que aquesta moció sigui
col∙laborativa.

