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E L MO DEL BARCE LO NA A D EBAT

“Tots hem de fer
concessions i ser flexibles”
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

versió catalana dels BID, tirin en
davant d’una vegada?”, es van
preguntar ahir més d’un cop, tant
a l’escenari com a la platea.
El regidor de Comerç, Agustí
Colom, com moltes altres vega
des, va recordar un malabarista
amb un munt de plats. No se’n va
trencar cap. De totes maneres, no
tots els membres de l’executiu
municipal són tan proclius a en
tendre’s amb els empresaris.
“Ara no podem esperar grans
coses de la política –va dir Pau
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B AR C EL O NA GL O BA L

“Avui no tenim
projecte de ciutat, i
mentrestant el món
no s’atura”
H O T EL S A X E L

“Jo abans fardava
de Barcelona per les
convencions; ara
l’he de defensar”
Guardans, president de la plata
forma empresarial Barcelona
Global–. Ens hem de preparar
com a societat civil, posarnos
d’acord i dirigirnos a l’adminis
tració amb un acord. Hem de fer
propostes en positiu i tornar a co
mençar. La política és imprescin
dible, però ara està tancada en
ella mateixa. Nosaltres hem de
plantejar consensos i recuperar
la il∙lusió, perquè ara com ara no
tenim un projecte de ciutat, i
mentrestant el món no s’atura”.
Pel que sembla, últimament les
empreses no paren de preguntar
per Lisboa a l’hora d’organitzar
les seves convencions.
“Jo abans anava a convencions
d’arreu del món i em dedicava a
fardar de Barcelona –va manifes
tar Juan Juliá, fundador de l’ho
tel Axel–, i ara l’he de defensar.
Ens hem de posar d’acord amb
l’administració. No es poden con
tinuar demonitzant determinats
sectors”. “Hem de trobar un mí
nim comú denominador –va dir

Els partits
advoquen
pels grans
pactes
de ciutat

Gabriel Jené, Xavier Trias, Carina Mejías, Jaume Collboni, Alberto Fernández i Ernest Maragall

Eduard Torres, del Gremi d’Ho
tels–, empresaris i administra
cions hem de recuperar la con
fiança, i això només es podrà
aconseguir mitjançant la flexibi
litat de tots”. Perquè a l’hora de
plantejar aquests nous consensos

els empresaris entenen que han
d’acceptar que les seves activitats
també generen inconvenients,
que ells també estan obligats a fer
concessions. “A Barcelona fa
massa anys que no tenim govern,
perquè prohibir no és governar

XAVIER CERVERA

–va assegurar Marian Muro, di
rectora general de Grup Julià–.
Tots hem d’escoltar. El sector
privat també ha de fer conces
sions. Els privats han de contri
buir a reduir la desigualtats so
cials, a minimitzarles”.c

La necessitat de tenir ambició
]La jornada també va inclou

re un debat sobre el model de
Barcelona protagonitzat pels
periodistes i escriptors Xa
vier Bru de Sala i Miquel Mo
lina, que també és director
adjunt de La Vanguardia i que
acaba de publicar Alerta Bar
celona (Libros de Vanguar
dia). “Ja no som tan exigents”,
va assenyalar Molina, que va
alertar que la ciutat ha deixat
d’estar de moda, “almenys
tant com ho estava”, cosa que
obliga precisament a ser més

ambiciosos. “L’aposta ha de
ser per una gran i enorme
Barcelona”, va dir Bru de Sala,
que va insistir en la necessitat
de preservar una de les últi
mes capitalitats que queden,
la del llibre: de cuidarla. I
també va alertar de la compe
tència que suposa Madrid.
“Es va despertar tard, en la
transició, i això potser també
va ajudar que Barcelona fos
el que ha estat”, va afegir Bru
de Sala, que va apostar perquè
la ciutat sigui més ambiciosa

a escala internacional. “Pot
ser podem fer un eslògan:
‘Barcelona ciutat global’” ,
va afegir. “Sebastian Coe
(president de l’Associació
Internacional de Federacions
d’Atletisme), quan el Mundial
d’atletisme de Londres es va
acabar, va dir que Barcelona
seria una molt bona opció
per acollir la cita del 2023. I
ningú no va dir res”, va mani
festar Molina. “Estem a la
defensiva i no veiem tot el que
podríem fer”, va assegurar.

Des de la fila zero, els grups mu
nicipals de l’oposició a l’Ajun
tament també van prendre la
paraula. Dos minuts de valora
cions cadascun, i també de pro
postes en què hi va haver una
certa coincidència en la neces
sitat de fer grans pactes de ciu
tat, de recuperar el diàleg: una
qüestió necessària per pensar
en gran, com gairebé sempre ha
fet Barcelona.
“El primer perquè una ciutat
vagibééscrearunbonclimaen
tre els sectors socials, eco
nòmics i polítics. Si el que hi
ha és enfrontament, les coses no
avancen”, va manifestar el pre
sidentdelPDECatalConsistori,
Xavier Trias. “El segon és el li
deratge: no autoritarisme, sinó
lideratge”, va subratllar. “Hi
hauria d’haver una junta en què
els representants del comerç, el
turisme, la restauració i els ho
tels puguessin tenir una relació
directa amb l’Ajuntament, com
passa amb la Junta Local de Se
guretat”, va manifestar la líder
de Ciutadans, Carina Mejías.
“Per què no fem una festa a Bar
celona per celebrar l’arriba de
l’hivern? L’estiu? Per què no
convertim l’encesa de llums en
unreclamperquèvinguigentde
tot Europa?”, va proposar la re
gidora d’ERC, Trini Capdevila.
“Cal recuperar la idea del
pacte. La idea del pacte és el que
és Barcelona”, va reivindicar el
líder del PSC, Jaume Collboni,
que va advocar per “tornar a
pensar en gran”, malgrat que
també va apuntar la necessitat
de fer més confiança als opera
dors privats.
Per la seva part, el president
del grup popular a l’Ajunta
ment, Alberto Fernández, va
defensar nous horaris comer
cials i va criticar que la buro
cràcia sigui un impost afegit per
a emprenedors i comerç. “Crec
més en els incentius”, va dir
Fernández. “S’estan gestionant
problemes convertintlos en
problemes”, va criticar el diri
gent popular.c

L’Ajuntament distingeix Mercè Tatjer,
Rosa Maria Sardà i Susana Griso
BARCELONA Redacció

La historiadora Mercè Tatjer,
l’actriu Rosa Maria Sardà, l’Asso
ciació Catalana pels Drets Civils,
la periodista Susana Griso i l’es
portista olímpic en l’especialitat
de skeleton Ander Mirambell van
passar ahir a ampliar la relació de
persones i entitats distingides
amb la Medalla d’Honor de Bar
celona.
Aquests són els escollits amb

les cinc medalles que proposen
els grups municipals. Vint distin
cions més van ser concedides a
proposta dels districtes. Van ser
per a Maria Casas i l’Organització
d’Estibadors Portuaris (Ciutat
Vella); Joan Bordetas i l’Associa
ció Fal∙lera Gegantera Sagrada
Família (Eixample); Lluïsa Pui
gardeu i el Bàsquet Ateneu Mont
serrat (SantsMontjuïc); les Am
pes Unides de les Corts i l’Asso
ciació de Veïns de Pedralbes (les

Corts); Josep Mentruit i l’Asso
ciació de Veïns del Farró (Sarrià
Sant Gervasi); Sònia Klamburg i
la Federació de Colles de San Me
dir (Gràcia); l’Associació de Fa
miliars i Amics de Nens Oncolò
gics i Anna Maria González Igle
sias (HortaGuinardó); l’Institut
Escola Antaviana i el Centre d’Es
plai Druida (Nou Barris), l’Escola
Pegaso i Pròsper Puig (Sant An
dreu), i Pere Guarro i l’Associació
Sant Martí Esport (Sant Martí).c
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Les autoritats municipals i els guardonats al Saló de Cent

