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Alberto Fernández no
tornarà a ser candidat
del PP a Barcelona
El president dels populars deixa la política
municipal després de 27 anys com a
regidor. Reclama menys «sigles de partit»
C. M.
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

El president del grup del PP
a l’Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz,
no repetirà com a candidat
del partit a les eleccions municipals del dia 26 de maig
de l’any vinent, després de
27 anys com a regidor, i
«l’opció més sòlida» que està
valorant és tornar a exercir
com a advocat.
Ho va anunciar ahir en una
compareixença a la plaça
Sant Jaume, on va denunciar que a la capital catalana
«sempre sobraran sigles de
partit i sempre faltaran esforços de ciutat» i es va enor-

gullir d’haver exercit el seu
càrrec «des d’una oposició
nítida» i des d’uns «principis
ideològics sòlids de centredreta, amb una trajectòria
barcelonina i des de la convicció que Barcelona ha
d’unir tot allò que separa la
independència».
La intenció de Fernández,
va explicar, és continuar treballant dins la política municipal fins al Nadal i després decidir què farà. El president del grup popular a la
ciutat també va assegurar
que vol «mantenir el compromís amb el PP» i no va
descartar una hipotètica
candidatura a les eleccions

3

“

«He exercit des d’una
posició nítida, des de la
defensa d’un model de
ciutat i des d’uns principis
sòlids de centredreta»
ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ
President del PP a Barcelona

europees per aquest partit.
Fernández, que va evitar
anunciar qui encapçalarà la
llista de la seva formació de
cara a les municipals, va dir,
d’altra banda, que la «trajectòria llarga» al capdavant del
grup li ha permès «conèixer millor la ciutat, estimar-

la encara més, aprendre
d’ella, dels veïns i dels barris
de Barcelona». «M’emporto
la sensació d’haver complit
i l’orgull d’haver deixat de
costat les sigles de partit», va
afirmar.
A més, de la seva trajectòria va destacar el fet d’haver arribat a acords amb Pasqual Maragall «per tirar endavant els Jocs Olímpics
quan altres formacions no
ho feien» i va lamentar el
moment més dur, quan va
«veure l’assassinat de dos regidors del PP als que coneixia» a mans d’ETA l’any
2000, José Luis Ruiz Casado
(Sant Adrià de Besòs) i Paco Cano (Viladecavalls).
Germà de l’exministre de
l’Interior Jorge Fernández
Díaz, Alberto Fernández Díaz, que actualment té 56
anys, va ser triat per primera vegada regidor barceloní
a les eleccions municipals
de 1987 i va deixar de ser-ho
el 1999, quan va ser escollit
diputat al Parlament de Catalunya, on va ser president
del PPC. L’any 2003 va tornar a ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona, un
càrrec que ha mantingut
fins a l’actualitat. ●

Fundesplai recapta 20.000€ a favor de la infància
Fundesplai va celebrar ahir al vespre la tercera edició del
Sopar Solidari a favor de la Infància en col·laboració amb la xef
Ada Parellada (al centre de la imatge). Hi van participar 150 persones i es van recaptar prop de 20.000 euros. FOTO: FUNDESPLAI
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Cinc esdeveniments de
logística i comerç el 2019
El delegat especial de l’Estat al
Consorci de la Zona Franca,
Pere Navarro, va dir ahir que es
proposen que l’any vinent Barcelona sigui la capital mundial
de la logística i del comerç internacional gràcies als cinc esdeveniments mundials que organitzaran a la ciutat al juny.

CC OO i UGT creuen que
la vaga de funcionaris
del 12-D no se suspendrà
CC OO i UGT encaren amb «poques expectatives» la mediació amb la Generalitat per evitar
la vaga de funcionaris de demà
12 de desembre. Des de CC OO
van lamentar ahir que el Govern
només ha transmès «bones paraules» sobre el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014. Des
d’UGT van dir que no són optimistes. Avui els sindicats repartiran octavetes al metro.

