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Valls vol que Barcelona
gestioni els seus Mossos

climàtic. Un nou equipament en
un context de convertir Barcelo
na en la “capital ecològica d’Eu
ropa”.
Envoltat de les joventuts de
Ciutadans, el candidat va asse
gurar que la lluita contra el canvi
climàtic i l’ecologia formen part
dels temes d’interès dels més jo
ves. I a ells es va adreçar quan els
va prometre una ciutat “molt
més sostenible i ecològica, on es
treballi amb sentit comú sobre
l’ús del transport públic i els ve
hicles sostenibles com la bicicle
ta i el patinet”.
Un altre dels titulars de la jor
nada també va estar vinculat
amb un projecte per millorar la
qualitat de vida a la ciutat i passa
per plantar 10.000 arbres a Bar
celona. Valls va reconèixer que
la capital catalana té una bona

L’alcaldable proposa
fer del castell
de Montjuïc un
observatori contra
el canvi climàtic
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Manuel Valls es va desplaçar amb el Bicing per Sarrià amb joves que donen suport a la seva candidatura

El candidat promet
convertir la ciutat en
la nova capital ecològica
d’Europa i plantar
10.000 arbres en
parcs més ben il∙luminats
MAYKA NAVARRO
Barcelona

Tocaven les campanes de la pla
ça de Sarrià quan el candidat de
Barcelona pel CanviCiutadans,
Manuel Valls, va conversar ahir
amb La Vanguardia sobre un
dels eixos primordials sobre els
quals pivota la seva campanya,
els remeis per pal∙liar la crisi
d’inseguretat que pateix la ciutat
que pretén governar els quatre

anys vinents. El candidat, que va
ser dos anys ministre de l’Interi
or a França, ho té clar: “L’alcalde
ha de liderar les polítiques de se
guretat de Barcelona i, per això,
ha de poder tutelar no només la
Guàrdia Urbana sinó també els
Mossos d’Esquadra i la policia
portuària”.
Tots els que han estat alcaldes
de la capital catalana segur que
s’haurien afegit a la proposta.
Sobretot perquè quan les coses
van mal dades, com en aquests
moments amb pics d’inseguretat
asfixiants, gairebé tothom mira i
exigeix solucions a qui té més a
prop: l’alcalde.
Manuel Valls entén que la no
va fórmula necessitaria un con
sens polític i, fins i tot, una refor
ma legal perquè l’Estatut deixa
ben clar que correspon a la Ge
neralitat el comandament su

prem dels Mossos i la coordina
ció de l’actuació amb les policies
locals. Però aquesta coordinació,
que a Barcelona s’emmarca en la
Junta de Seguretat Local, no
passa precisament pel seu millor
moment.
El candidat va explicar els
seus plans a aquest diari després
d’un acte amb jovent protagonit
zat al migdia en el qual Valls va
fer un tomb amb bicicleta elèc
trica pel barri de Sarrià. La pluja
encara no havia fet acte de pre
sència quan l’alcaldable de la
plataforma cívica que compta
amb el suport de Ciutadans va
anunciar als mitjans de comuni
cació que té la intenció de con
vertir el castell de Montjuïc,
“que està en un estat realment
lamentable”, en un observatori
internacional de ciutats europe
es que lluitaran contra el canvi

xarxa de parcs públics i que està
enclavada entre dos pulmons
verds, Montjuïc i Collserola, pe
rò va advertir de la necessitat de
cuidarlos i augmentar l’arbrat
ge. Pel que fa als parcs, va desta
car que cal millorarne la segure
tat dotantlos d’un enllumenat
més generós que infongui més
confiança als visitants.
Manuel Valls també va defen
sar que els nous habitatges que
es construeixin a Barcelona
s’han de fer sota paràmetres eco
lògics i que s’incentivi la reha
bilitació.
Amb un Manuel Valls centrat
del tot en el propòsit d’arribar a
l’alcaldia de Barcelona aquestes
municipals, aquest diumenge
apareixia en una entrevista al
diari Le Parisien en què negava
que la seva candidatura a la capi
tal catalana sigui un trampolí per
saltar a la política espanyola.
“No he vingut aquí per fer una
segona carrera política. Tinc un
projecte, que és Barcelona. I as
sumiré les meves responsabi
litats com a alcalde o com a re
gidor”, va respondre al diari
francès.c

Saliente
defensa
la utilitat
de la CUP
BARCELONA Efe

L’alcaldable de la CUP a Bar
celona, Anna Saliente, va defi
nir ahir la seva candidatura
d’“imprescindible per impul
sar la ruptura per a l’autodeter
minació i empènyer a l’esquer
ra l’Ajuntament”. Anna Salien
te va fer aquestes afirmacions
davant d’unes 300 persones en
l’acte central de la campanya
de la CUP, celebrat a la plaça
Navas del barri del Poble Sec.
“No tingueu cap dubte que a
partir del 26M continuarem
condicionant la política als dos
costats de la plaça Sant Jau
me”, va dir la candidata, que va
explicar que el primer que farà
la CUP si entra a l’Ajuntament
serà “convocar un ple extraor
dinari per fer una estratègia
conjunta de desobediència a la
ciutat Barcelona perquè el car
rer lideri i els polítics obeei
xin”. Per això va demanar a
“les forces que es diuen inde
pendentistes i republicanes”
que decideixin si estan “amb el
règim i l’Estat o amb el poble”
perquè “una posició neutral
davant l’ocupació” suposa
“complicitat amb l’Estat”.
En la mateixa línia, la dipu
tada de la CUP al Parlament
Natàlia Sànchez va sostenir
que la formació anticapitalista
“ha de continuar a l’Ajunta
ment de Barcelona per tensar
l’esquerra i per tensar cap a un
Ajuntament independentista”.
Sànchez va carregar contra la
Generalitat perquè considera
que cal posar fi a “les seves ve
lles maneres de fer política que
recorden el pujolisme” si es vol
“tombar el règim del 78”. Per la
seva part, l’exdiputada Mireia
Vehí es va adreçar a BComú
per advertirlo que “les polí
tiques transformadores sense
desobediència i sense ruptura
no són transformació, són ma
quillatge”.c

Arquitectes amb els municipis
Assumpció Puig i Hors

Les pròximes eleccions munici
pals ens permeten debatre sobre
aquelles qüestions clau que, a
través de l’arquitectura i l’urba
nisme, milloren les nostres ciu
tats i la vida de les persones que
hi habiten. Amb aquest objectiu,
el Col∙legi d’Arquitectes ha ela
borat el manifest Arquitectes
amb els Municipis, que subratlla
els reptes del futur que marquen
l’agenda del present.
El poder de transformació de
les ciutats descansa sobre tres
fonaments. El primer, la inte
gració de la mirada supramuni
cipal en les polítiques públiques,
A. PUIG I HORS Degana del Col∙legi d’Arqui
tectes de Catalunya

que permeti optimitzar recursos
i ser més eficaços i sostenibles
davant reptes compartits entre
municipis. El segon, les estratè
gies urbanes, que han d’estar
consensuades i proveïdes del
temps i recursos necessaris per
aconseguirles, independent
ment del quadrienni electoral. I,
finalment, la sostenibilitat so
cial, econòmica i ambiental, que
s’han d’integrar per complet.
El dret a l’habitatge serà la
problemàtica a resoldre durant
el pròxim mandat. De l’experi
ència internacional sabem que
podem transformar la situació
actual a partir de la suma de
solucions estructurals i innova
dores. Per això, proposem apro
fitar les oportunitats de les
ciutats i regular el lloguer per

evitar els efectes negatius de la
gentrificació.
No menys important serà
acomplir els Objectius per al
Desenvolupament Sostenible.
El benestar i la salut, les ciutats i
comunitats sostenibles i l’acció
pel clima són alguns dels àmbits
sobre els quals l’arquitectura és
decisiva. I les dades ho revelen:
l’edificació és responsable de
més d’un 30% de les emissions
de CO2 d’Europa.
Per revertir aquesta situació,
cal impulsar la renovació
urbana i la rehabilitació, que
actualitzen i milloren les pres
tacions de les ciutats i els edi
ficis. Totes dues iniciatives ens
avancen cap a entorns més
sostenibles i empàtics amb el
teixit social i, alhora, conver

teixen barris deteriorats en àre
es dinàmiques. La renovació
també facilita la democratit
zació dels espais i la incorpo
ració de la perspectiva d’iden

Cal rescatar el ciutadà
com a element
principal, protagonista
de la ciutat que ell
mateix ha construït
titats i la diversitat funcional.
La tendència rehabilitadora a
Europa és una realitat en xifres i
exemples paradigmàtics. Sense
anar més lluny i per segon any
consecutiu, el prestigiós premi

d’Arquitectura Contemporània
de la UE ha reconegut la qualitat
arquitectònica d’una rehabilita
ció: els blocs d’habitatge social
de la Cité du Grand Parc de Bor
deus que, gràcies a la interven
ció duta a terme, han passat de
ser edificis envellits i candidats
a l’enderroc a multiplicar l’es
pai, el confort i el benestar dels
seus inquilins.
Ara tenim l’oportunitat de
materialitzar la proposta d’Hen
ri Lefebvre: rescatar el ciutadà
com a element principal, pro
tagonista de la ciutat que ell
mateix ha construït. Per ferho
possible, demanem als repre
sentants polítics implicació, es
tratègia i visió de futur. Els ar
quitectes treballarem per aques
ta transformació.c

