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na. Així, Clos va defensar “apar
car” els temes demés abast en què
elpacte és complicat i aterrar enel
més concret. “Potser així podem
avançar”, va apuntar. En el capítol
de les propostes va defensar
l’agenda mediambiental. I no no
més perquè sigui necessària per a
la qualitat de vidade les persones i
el futur del planeta, sinóperquè és
el tema que, en aquests temps de
crisi econòmica, social i política,
“generamés unanimitat, especial
ment entre els joves, que se senten
traïtsper lanostrageneració”.
En lamateixa línia,perSerra, al

caldeentreel1979iel1982,“elsob
jectiusd’emissionszeropodenser,

a més, una resposta de Barcelona
que marcarà molt la seva imatge
exterior”. En aquest sentit també
vaadvocarper“impulsarmoltmés
la investigació”. L’exalcalde socia
lista també va posar l’accent en la

necessitatde tenirunaciutat “amb
mésespaisverdsperpassejariamb
menys asfalt, perquè es tracta que
la gent sigui més feliç, tingui més
benestar”.
“Barcelona està entre les ciutats

mésdebatudespels ciutadansper
què se senten protagonistes”, va
destacarHereu.Aparerseuaixòés
bo i atorgaa la capital catalanauna
certa“responsabilitatperdefensar
elpaperdelesciutats,repensarles
imillorarles”. Enaquest sentit, va
proposar pactes per “definir l’Ei
xample del segle XXI” –un altre
temacontrovertitactualmentade
bat– i “defensar l’espai públic da
vant el reptequeplanteja ladigita
lització,aplicantlo,perexemple,a

la distribució urbana demercade
ries”. També va plantejar grans
acordsmetropolitans sobre l’habi
tatge i l’aigua. I va defensar la ciu
tat densa, que “no es pot posar en
dubte per la pandèmia”, una qües
tióambquèTriasvapolemitzarre
ferintse a l’habitatge. “No s’ha
construït prou”, va recordar, cosa
que ha portat a “una densificació
excessiva” de persones en certs
llocs.
“Estem amb quatre grans exal

caldes, ho dic des d’una profunda
envejaquenotinccapruboracon
fessar”, vamanifestarRoca, queva
disputar l’alcaldiaaPasqualMara
gall el 1995 i va ser regidor de CiU
fins al 1999. L’avui president de la
Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País va tancar la tro
bada defensant també l’acord:
“Les muralles de la ciutat no es
poden enderrocar des del des
acord; quan hem aprofitat l’opor
tunitat de generar acordshem tin
gutèxit”.c

L’àmbitmetropolità i la relació
ambCatalunya generen debat
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L’Ajuntament teixeix aliances
per optar a fons europeus

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Malgrat que se sap que Espanya
s’emportarà 140.000 milions
d’euros del nou fons europeu cre
at per fer front als efectes de la
Covid19 (elNextGeneration, co
negut per la sigla NGEU) i que té
una quantitat total de 750.000
milions d’euros, ara s’haurà de
decidir com es fa el repartiment
estatal: primer, a les comunitats
autònomes, i d’allà, alsmunicipis.
I, davant aquesta oportunitat per
obtenir fons, Barcelona vol anar a
totes. Amb aquest objectiu, el Sa
ló de Cent va acollir ahir l’acte
Barcelona, fem plans de futur, la
posada en escena d’una aliança,
la de l’Ajuntament amb represen
tants dels sectors econòmic, uni
versitari i sanitari amb qui ja està
treballant enunpla.Enaquestpla
s’estan abordant un centenar de
projectes que s’incumbeixen als
requisits fixats per la Unió Euro
pea per accedir a la seva injecció
econòmica.
“L’arribada d’aquests fons ha

de ser una oportunitat per a Bar
celona i per a l’àrea metropoli
tana”, va manifestar l’alcaldessa
Ada Colau. “Tenim els fona
ments, els acords, els consensos i,
amb els fons, els recursos per
rellançar la ciutat”, va afegir el
primer tinent d’alcalde, Jaume
Collboni.
La posada en escena, amb pre

sència de Foment del Treball, el
Cercle d’Economia, les diferents
universitats de Barcelona i els
seus grans centres hospitalaris,
va tenir llocahir, peròCollboni va

el parc d’habitatge assequible i
per consolidar un teixit empresa
rial al voltant de la producció i el
consumd’energia sostenible. “Els
fons han de servir per fer de les
ciutats espais més saludables, di
gitalitzats i sostenibles”, vamani
festar la degana del Col∙legi d’Ar
quitectes de Catalunya, Assump
ció Puig.

Els següents eixos passen per
la transició digital inclusiva –des
plegament del 5G, per exemple– i
lamobilitat sostenible, i el cinquè
és un “pla d’impuls d’infraestruc
tures sanitàries i socials” que mi
ra, entre altres elements, al futur
de l’hospital delMar, el Clínic i el
Vall d’Hebron. “L’hospital del
Mar va néixer gràcies a l’Ajunta
ment de Barcelona per fer front a
l’epidèmia de tifus del 1914”, va
recordar la gerent d’aquest cen

tre, Olga Pané, que va parlar en
representació del sector sanitari.
“Invertir en salut és invertir en
Barcelona”, va subratllar.
El sisè eix passa per fer de Bar

celona capital de la innovació i el
coneixement, mentre que el setè
és un pla de recuperació de la na
tura de Barcelona. Ada Colau, en
aquest punt, va fer referència al
Besòs.
“Els fons són una oportunitat

magnífica per rellançar la nostra
visió de ciutat futura i tenir una
economia més sòlida”, va mani
festar la vicepresidenta de Fo
ment del Treball, Virginia Guin
da, que va traslladar la disposició
de la patronal a sumar. “Femho
sense por, femho junts i fem que
passi”, va afegir la presidenta de
Barcelona Global, Aurora Catà.
“Les administracions neces

siten el sector privat, i el sector
privat, les administracions. El se
gle XXI és massa complicat per
no unir esforços”, va manifestar
el president del Cercle d’Eco
nomia, Javier Faus. Una aliança
estratègica per la qual també va
advocar el director del Barcelona
Supercomputing Center, Mateo
Valeri.c

ELS REPTES DE LA CIUTAT DAVANT UNA NOVA ETAPA

Barcelonacreauna
secretaria tècnicaque
treballaràenuns
100 projectesambgran
pesde lacol∙laboració
publicoprivada

Economia, innovació,
rehabilitació o noves
infraestructures
sanitàriesmarquen
el camí

ANA JIMÉNEZ

L’alcaldessa Ada Colau i el primer tinent Jaume Collboni amb representants de diferents sectors

Crida aColau perquè dialogui
]Elsquatreexalcaldesvan
coincidiradestacar lanecessi
tatqueelgovernmunicipal
sociocomú, iespecialmentAda
Colau,comparteixi lavoluntat
d’acordquedefensen i sigui
mésdialogant.JordiHereuva
serelmésdirecteenaquesta

cridaa la líderdeBComú.
“L’actualalcaldessaaquínoté
unsadversaris”,vadir l’exbat
lle socialista,que lavaconvi
darareunirseambell i amb
elsparticipantseneldebat
d’ahirpercompartir ideesque
ajudinarellançarBarcelona.

MésmolestambColauesva
mostrarXavierTrias: “Lagent
quemana,perserméscorrec
tesunapart [referintsesense
citarlosalscomuns],notenen
aquestaculturadesavoir fai
re”,va lamentar l’exalcalde
convergent.

explicarque ja fa tempsque s’està
treballantenelpla. Iperaixòs’es
tà donant forma a un centenar de
projectes que, a més a més, tenen
una visiómetropolitana.
Això sí, ni Colau ni Collboni no

vanconcretarenexcés (encarano
hi ha res tancat), malgrat que van
anunciar la creaciód’una secreta
ria tècnicaper coordinar esforços
i van definir els principals eixos
d’actuació, que en total són set.
El primer vol crear un “nou

pols” d’activitat econòmica,
obrint el sector del turisme a l’en
torn digital, incentivant el co
merçdeproximitatoapostantpel
teixit emprenedor. El segon eix,
que tot sembla indicar que tindrà
un pes molt important, passa per
unplade rehabilitació i regenera
ció urbana que incrementi també

A executar el 2021, 2022 i 2023
]La idea és que el fons
“de recuperació i resilièn
cia” NGEU s’executi entre
l’any que ve i els dos se
güents, si bé s’espera que un
70% dels 750.000milions
d’euros amb què està dotat
es gasti en projectes del 2021
i el 2022. Per poder benefi
ciarse d’aquests fons –i
Espanya, per tant, dels
140.000milions que li han
tocat en el repartiment–, els
diferents països membres
han de presentar abans del
30 d’abril de l’any que ve
“els plans nacionals de recu

peració i resiliència”. En
aquests plans les comunitats
autònomes o els diferents
governs regionals han de
tenir una participació activa
en la proposta i el desenvo
lupament dels projectes,
però també les entitats lo
cals. D’aquí ve el paper pro
tagonista que va reclamar
ahir l’Ajuntament i l’aliança
que va exhibir. La idea és
presentar projectes con
crets i, com van dir Colau i
Collboni, que transcendei
xin el termemunicipal de
Barcelona.


