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Alberto Fernández Díaz (Barcelona, 1961) sap que pot tenir la clau de la governabilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Però no parla de pac-tes. Amb els eixos principals de la campanya centrats en immigra-ció, seguretat i l’enduriment d’or-denances, les enquestes li donen 8 regidors en el seu tercer intent d’accedir a l’alcaldia de la ciutat.
Si li dic Poble-sec, en què pensa?Doncs en un barri amb molta tradi-ció i identitat de Barcelona que, mal-auradament, l’Ajuntament no ha cuidat prou bé. Hi ha mancances en equipaments socials, infantils, juvenils i esportius. Necessitem un Paral·lel revifat que ajudi al barri i una muntanya de Montjuïc amb millors accessos. Si fos alcalde, quines serien les tres primeres mesures que apli-caria al nostre barri?Cal millorar l’aten-ció als ciutadans i sectors vulnera-bles, com ara la gent gran, són una prioritat. Ampliaríem la tele-as-sistència. A més, en segon lloc, cal impulsar els equipaments que fan falta, com un nou poliesportiu amb piscina, un casal de gent gran i l’amplia-ció de l’Escola Jacint Verdaguer. I tercer i més important: la seguretat. Fa molt de temps que de-nuncio la falta de policia. Si guanyem, incrementarem la Guàrdia Urbana de barri per lluitar contra la delinqüència i l’incivisme amb contundència.Creu que realment Barcelona és tan “insegura” com vostè diu?No ho dic jo només, ho diuen ciuta-dans, comerciants i turistes que pateixen furts i robatoris. L’ última Enquesta de Victimització ens dóna un índex del 25%, el més alt de la història de Barcelona. Això vol dir que un de cada quatre bar-celonins ha estat víctima d’un delicte.  En ocasions ha vinculat immigració i seguretat. Tècnics en immigració, ONGs i entitats l’acusen de voler treure’n un rèdit electoral...Diuen que utilitzo la seguretat i la im-migració en campanya, quan la veritat és que dic el mateix que he proposat al llarg dels últims anys, les meves propostes en seguretat i immigració de vegades són políticament incorrectes, perquè son clares i sense complexos.

‘‘Som el canvi assenyat”Alberto Fernández Díaz, Partit Popular
Trias coincideix amb vostè que ca-len més agents patrullant al carrer. En què s’entén millor amb CiU i en què prefereix el PSC?Nosaltres volem un increment de la Guàrdia Urbana en 500 nous agents per estabilitzar la plantilla en 3.000 agents. Arribar a 4.000 agents dels Mossos d’Es-quadra, actualment n’hi ha 2.800. Més policia al carrer per poder treballar en la prevenció del delicte i lluita enfront el delinqüent. Són objectius clars i si tenim davant bones propostes per la ciutat ens podem entendre. Tot i que els que s’han entès des de fa molt de temps són PSC i CIU com demostra que junts van pactar la Consulta de la Diagonal, el Pla Laporta del Miniestadi o l’Orde-nança de civisme...Creu que CiU pot trucar la seva porta si els necessiten?Hem pre-sento per ser alcalde de Barcelona, no per ser decisiu en la gover-nabilitat de l’Ajuntament. Volem garantir el canvi assenyat de la ciutat, un canvi que deixi enrere l’etapa de Jordi Hereu i el Tripartit, a més de barrar el pas al nacionalisme de Xavier Trias i possi-bles pactes amb ERC i Laporta.Ha parlat en diverses ocasions del comerç de la zona i de la importància d’ajudar els petits i mitjans comerciants. Quin paper pot jugar el Paral·lel?La transformació del Paral·lel ha d‘anar lligada al Poble-sec, Sant Antoni i el Raval. És necessari que es faci de comú acord amb els ve-ïns, consensuant interessos, lligant la revitalització del Paral·lel amb la millora dels barris.Què vol dir quan parla de demanar una auditoria per esbrinar l’ús que fa el teixit associatiu dels diners públics? No se’n refi a de que la tasca de les entitats a Barcelona?Primer cal veure com han deixat les arques els que porten governant 32 anys Barcelona. Volem implementar un sistema que sigui més just a l’ho-ra d’assignar les subvencions i que aquestes no siguin per criteris partidis-tes ni ideològics. Revisarem el proce-diment d’atorgaments de les quanties per tractar de ser més justos.

Fernández Díaz, president del Grup Municipal del PP, explica a ZONA SEC la seva política de seguretat, símbol de la seva campanya. Foto: PP

l’entrevista per Jordi Molina

ERC es presenta per primer cop sota la marca electoral Unitat per Barcelona (UpB), que agrupa la majoria de forces independentistes que van sorgir de les escissions republicanes. Jordi Portabella (Barcelona, 1961) encapçala “la llista que recull el sentiment del 10J”, on el número dos és l’expresident del Barça Joan La-porta. Conscient que la seva formació pot decidir el color del futur Govern de la ciutat, Portabella no es mossega la llengua quan parla amb ZONA SEC.
Fa unes setmanes, 2.086 veïns del Po-ble-sec van votar a favor de la inde-pendència de Catalunya. Com va-lora aquesta xifra i, per extensió, els resultats de la consulta del 10A al conjunt de la ciutat?Va ser una mostra de civisme i de participació. El resultat global ha deixat clar que serà Barcelona la capi-tal que liderarà el procés cap a la in-dependència del nostre país. Amb el temps hem vist com l’estretègia de CiU del “peix al cove”, i la del PSC del “Gobierno ami-go”, no són bones fórmules... En qualsevol cas, les dades de participa-ció ens diuen que un 20% de barcelonins va anar a votar... Molts o pocs?És un bon punt de partida, tot i que in-sufi cient. Més encara si recordem en quines condicions s’ha fet la consulta i que la parti-cipació en el referèndum sobre la Diagonal no va superar el 12%. Hem d’anar cap a un 50% de participació. Això demanarà el Tribunal de la Haya el dia que convoquem un referèndum amb totes les de la llei. Laporta suma o resta?Suma. Dins de SI hi havia persones que estaven d’acord amb venir amb nosaltres i, d’altres, que no. En Joan Laporta liderava el grup de dirigents que volien anar amb Esquerra a la municipals. Penso que s’ha comportat de manera lleial amb els motius pels quals va decidir entrar en política. Porto el millor dos de totes les candidatures.Col·lectius de veïns han reclamat “un barri digne” amb recollides de signatu-res i pancartes. D’altres reivindiquen la feina del barri per enfortir la cohesió so-cial. Quina refl exió en fa de tot plegat?Pel nostre regidor, Xavier Florensa, conei-xem amb detall les problemàtiques del barri. Creiem que s’ha millorat en aspectes com la qualitat de l’espai públic. I, en canvi, pensem 

Jordi Portabella, Unitat per Barcelona‘‘Canvi sense retallades’’
que no s’ha avançat prou en equipaments. Un dels elements més rellevants dels prò-xims anys és arreglar la plaça de les Tres Xemeneies. I, pel que fa als equipaments, prometem fer un nou poliesportiu cobert, a més d’un centre cultural potent. Com s’ha d’abordar la multiculturalitat?Defensem l’interculturalitat. No ens agrada que es creien grans densitats de poblacions específi ques en barris o carrers. Ens agrada la barreja. Les persones que provenen d’altres indrets s’han d’anar incorporant en la vida asso-ciativa i comercial. I hem de facilitar aquest procés als autòctons. Li dèiem fa un mes a Trias que la gent té dret a saber amb qui es podrà entendre el seu vot. Ell no va descar-tar cap formació. Vostè, que pot tenir la clau del consisto-ri, amb qui pactarà?Estem en un mo-ment clau de la ciutat. Hem tingut un model exitós durant els últims vint anys. I ara cal determinar un nou rumb. El nostre és la reindustrialització basada en el conei-xement i els serveis associats. Podem crear 50.000 llocs de treball amb ecosis-temes innovadors. Però encara no sabem quin mo-del defensen ni el PSC ni CiU. Vostè és equi-distant a PSC i CiU?És evident que ens podem entendre millor amb CiU que amb el PSC en ter-mes nacionals, però tampoc no estem disposats a fer retallades en les peces fonamentals de la cohesió de la societat: com la salut, l’educació i els serveis soci-als... A més, no sempre trobem matisos entre uns i altres en termes socials.Si ERC pacta amb CiU serà còmpli-ce de les retallades del Govern Mas?Nosaltres som el canvi sense retallades. També li he de dir que un acord entre Trias i PP és una temeritat per la ciutadania.Ho veu possible?Tot i que no es poden menystenir els vots del PP a Barcelona, parlem d’un partit absolutament excèntric, que faria fora de la ciutat tots els que no són com ells. Si es dóna la possi-bilitat d’un pacte entre CiU i el PP el combatrem amb totes les forces.Això vol dir Tripartit?Si els socialistes, Iniciativa i nosaltres podem traçar un model de ciutat con-junt, no és descartable.

Jordi Portabella, alcaldable de la llista Unitat per Barcelona, no descarta un Tripartit a l’Ajuntament si intueix un acord entre CiU i PP. Foto: Joan Herrera
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“La convivència no es millora amb més policia”Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
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A Jordi Hereu (Barcelona, 1965) “li agrada Barcelona”. Ho està dient de totes les maneres possibles en campanya i ens ho recorda només rebre’ns al seu despatx de l’Ajuntament.  A la motxilla, però, afers com el fracàs del procés de la Diagonal o els 32 anys al poder del PSC el frenen en una cursa electoral que, segons les enquestes, segueix guanyant Trias. Malgrat això, l’alcalde de Barcelona confia de trencar els sondejos i reeditar “la Barcelona del progrés”.
Si li dic Poble-sec, què li ve al cap?Un barri emblemàtic, carismàtic, jove i creatiu destinat a ser el Soho de Barcelona. Caram... Ho tenia preparat?No... Sempre l’he percebut així, com un poble dins d’una ciutat cos-mopolita...De què estan més orgullosos i què cal millorar?Penso que hem fet molta i bona feina al Poble-sec. Bons exemples són la creació del Parc de la Pri-mavera, la recuperació del Refugi 307 com a centre d’interpretació històrica, la reforma de l’emble-màtica Plaça de la Bella Dorita o la peatonalització de la plaça del Sortidor... I ara, com sabeu, estem treballant en un nou equipament socio-cultural al carrer Albareda i en l’obertura de pistes esportives fora de l’horari lectiu al CEIP Muntanye-ta. Ara bé, la gran aposta és seguir treballant per fomentar la cohesió i la convivència al barri.És precisament la convivència el que preocupa molts veïns. De fet, s’acaben de presentar al seu Ajun-tament 2.500 signatures reclamant un barri més digne...Som conscients de les problemà-tiques en aquest i en d’altres indrets de la ciutat, però insisteixo: defen-so una Barcelona intercultural, amb igualtat de drets i deures. Cal trobar l’equilibri just, però no sempre és fàcil, tot i que estem molt orgullosos del treball de les entitats, els veïns i d’iniciatives que hem impulsat com ara  la Taula de Convivència. El barri n’esperava més...

Penso que ha estat un èxit de les associacions del barri, que uni-des han constituït aquesta taula per millorar la convivència al barri. Sempre es pot esperar més de qual-sevol iniciativa, però no tot és tan senzill. Penso que és un exemple de com en aquesta ciutat la ciuta-dania s’implica i participa, des d’un profund sentiment de per-tinença al barri, amb tota la força i les ganes de fer una Barcelona millor. La Barcelona millor passa, segons Trias, per més seguretat. Ca-len més mossos i agents de policia al carrer?La  po l i c ia  a l carrer  per  s i ma te i xa  no soluciona els problemes de convivència. En aquests quatre anys Ba rce lona ha invertit m é s  q u e mai en se-g u r e t a t . Hem con-vocat mi l places no-ves d’agent de Guàrdia U r b a n a , hem mo-d e r n i t z a t infraestruc-tures, incor-porat les noves tecnologies a la seguretat, i de cara al proper mandat convo-carem 600 places d’agents més. El que cal és exigir-li a la Generalitat que compleixi la Llei i desplegui els mil agents de Mossos d’Esqua-dra que pertoquen a Barcelona en concepte de la seva capitalitat.Trias ens deia que a vostè “no el volien ni els seus”. Per això li van obrir un procés de primàries on 

“d’onze mil persones només el van votar dues mil cinc-centes”. Què ha de dir?A mi qui no em vol és en Trias, la seva ignorància és molt agosarada. Les primàries del PSC han estat un exemple de democràcia i de trans-parència interna. CiU mai no ha fet cap, de procés de primàries... Sem-pre és més fàcil l’elecció a dit. Les forces entre CiU i PSC es-tan més igualades ara que el passat 28 de novembre, quan tothom donava per fet que a les municipals es re-petiria el canvi? Els ciutadans ja han vist què significa tenir la dre-ta al poder. Si Xavier Trias és alcalde farà la mateixa política de re-tallades so-cials sense cap mena de planificació, ni sensibi-litat social, que està f en t  C iU des de la Genera l i -tat. Te m  u n pacte entre CiU i el PP?Si guanya Trias aquest p a c t e  s e r à una realitat a Barcelona. CiU ja va pactar amb el govern de José Maria Aznar i Mas no dubtarà a fer-ho amb Sánchez Ca-macho per aprovar e ls  pressupostos de la tisorada. La dreta nacionalista i la dreta conser-vadora juntes po-den ser perilloses per a la ciutat de Barcelona i per a Catalunya. Què està en risc?Està en risc la participació ciuta-dana en la construcció del projecte de ciutat. Ni CiU ni PP es caracterit-

zen per ser partits dialogants, més aviat representen el contrari. Ha escoltat Mas els metges i els mes-tres? Va escoltar Aznar l’oposició ciutadana al ‘No a la guerra’? Als fets, a la història recent del nostre país, em remeto.Està d’acord que els socialistes són corresponsables del dèficit que avui pateixen les arques ca-talanes?Del dèficit n’és el darrer respon-sable una crisi global amb efectes directes a les persones. El govern d’Artur Mas encara no ha quantifi-cat el dèficit i com ha dit el conse-ller Castells, CiU davant la manca d’idees per dur a terme mesures per incentivar l’economia ha magnificat la situació i ha creat alarma social i victimisme polític. Com pot ser que es retallin el drets socials bàsics posant la crisi com a argument i, en paral·lel, s’anunciï l’abolició de l’impost de successions?El seu Ajuntament, però, ha per-mès capítols com el de la privatit-zació del litoral barceloní i l’espe-culació que rodeja l’Hotel Vela...No estic d’acord amb la seva afir-mació. No hi ha cap procés de pri-vatització ni cap cas d’especulació al litoral de Barcelona. Al contrari, el que estem fent ara és acabar de tan-car les negociacions amb el Ministeri perquè la zona Marítimo-Terrestre passi a ser de gestió municipal. El seu Ajuntament s’ha dividit en la votació de la transformació del port precisament perquè els seus socis d’ICV han considerat que s’estava privatitzant la zona...L’hotel Vela, construït en zona portuària, ha facilitat l’ampliació del passeig marítim i ens ha permès re-cuperar per a l’ús ciutadà un espai que abans era restringit i exclusiu a l’Autoritat Portuària. Al plenari del mes de març vam aprovar la transformació de la zona portuària per impulsar un port més obert a la ciutadania i a la mateixa ciutat de Barcelona. Ara l’objectiu és millorar la connectivitat del Port amb la ciu-tat amb més espais d’oci i de pas-seig, guanyar un nou espai públic al Moll de Pescadors i obrir l’ accés a la Torre del Rellotge.

Hereu posa en valor la feina de l’Ajuntament per cohesionar socialment Barcelona.Foto: Maria Espeus (Ajuntament Barcelona)


