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Jordi Martí en una imatge presa al ple de l’Ajuntament de Barcelona

MUNICIPAL

JAUME V. AROCA
Barcelona

Aroma de política italiana a Bar-
celona. JordiMartí, el lídermuni-
cipal del PSC a l’Ajuntament de
Barcelona, ha constituït la plata-
forma Moviment Barcelona, el
punt de partida de la seva cursa
cap a les eleccions primàries del
2014 en què el PSC designarà el
candidat a l’alcaldia per a lesmu-
nicipals del 2015.
Martí va anunciar ahir la crea-

ció d’aquest grup en què hi ha
qui vol veure-hi un ressò de Ciu-
tadans pel Canvi, la plataforma
creada per PasqualMaragall amb
unpropòsit similar al que ara per-
segueix Jordi Martí: reunir tota
l’esquerra. Una idea molt italia-
na. el regidor barceloní ha pres
nota de l’experiència del milanès
Giulio Pisapia, l’advocat que va
aconseguir arrabassar l’alcaldia
al Polo de Berlusconi després
d’un procés de primàries obertes,
és a dir, no limitades exclusi-
vament a la militància del Partit
Democràtic.
“La nostra idea, més ben dit, el

nostre somni, seria que d’aquí al
2015 Moviment Barcelona acon-
segueixi reunir sota el mateix
paraiguamilitants de tots els par-
tits i de tots els moviments so-
cials. Des d’ERC fins als iaioflau-
tes” –explicava ahir un estret
col·laborador de Martí–. “Volem
atreure a tothom en aquest pro-
jecte: independentistes, federa-
listes, unionistes. El nostre ele-
ment en comú és Barcelona. I el
que és evident és que la política i
els partits polítics, tal com els
coneixem ara, ja no tenen sentit”.

Jordi Martí –que ahir va sortir
a predicar la bona nova del seu
Moviment Barcelona en un es-
morzar organitzat per El Perió-
dico, dues entrevistes radiofòni-
ques i el programa de Josep Cuní
de 8tv– va avançar els noms dels
primers col·laboradors de la seva
plataforma, a l’espera, va assegu-
rar, d’anar revelant noves adhe-
sions. L’arquitecte Pep Bohigas;
el geògraf Francesc Muñoz; José
JuanMoreso, rector de laUniver-
sitat Pompeu Fabra; Toni Comín,
l’últim resistent de Ciutadans pel
Canvi, o el dissenyador Claret
Serrahima, que ha dissenyat el
logo de Barcelona Moviment.

Fa mesos que Martí demana
suports, més fora que dins del
partit, on, tanmateix, no han re-
but la iniciativa amb hostilitat.
La federació socialista de Barce-
lona ha donat el vistiplau a l’ope-
ració del seu líder municipal
perquè, en definitiva, abona i
gairebé legitima la seva pròpia
estratègia, la d’unes primàries
obertes que serveixin per recor-
dar als electors que el PSC enca-
ra aspira a governar Barcelona,
encara que les enquestes conti-
nuïn anotant cada vegada que
surten proves irrefutables de l’he-
morràgia imparable en la inten-
ció de vot socialista a la ciutat.
Més complexa és la situació

dins del mateix grup municipal
socialista de l’Ajuntament, on
alguns regidors no amaguen el
seu enuig pel fet que el seu líder
municipal hagi decidit tirar pel
dret i iniciar una carrera perso-
nal que, en part, els deixa enrere.
De fet, i segons un d’aquests re-
gidors, elmateixMartí els ha con-
vidat a “no sumar-se al Movi-
ment”, almenys en un primer
moment.
Jordi Martí té un problema

que tard o d’hora haurà de re-
soldre: vol exercir d’outsider del
PSC sense deixar de liderar-lo a
l’Ajuntament. I molts pensen
que haurà d’optar per una cosa
o l’altra.c
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Els 235 milions en què l’alcalde
Xavier Trias xifra el deute de la
Generalitat amb l’Ajuntament de
Barcelona fan molt curt respecte
al “deute real” que el PP calcula
en 310 milions. La diferència és
encara molt més gran amb els
441,6 milions que, segons el PSC,
agrupen deute, incompliments fi-
nancers i altres obligacions de la
Generalitat amb la ciutat.
El PP precisa que Trias només

es refereix a “deute vençut” quan
parla de 235milions, quan hauria
d’explicar el “deute real” compro-
mès tot i que encara tingui termi-
ni per pagar-lo. Alberto Fernán-

dez Díaz, president del grup mu-
nicipal popular, va explicar que
l’equip de govern “no comptabi-
litza les obligacions de pagament
pendents, compromeses en 124,7
milions més” que els esmentats
per Trias dilluns passat. El deute
real, segons el PP, sumaria 184,9
milions d’euros de transferències
pendents del Govern de la Gene-
ralitat amb Barcelona pels ser-
veis finançats per l’Ajuntament.
A més cal sumar-hi 124,7 milions
d’euros, amb relació a les obliga-
cions de pagament pendents no
comptabilitzades, és a dir, les que
estan compromeses per conveni,
entre les quals figuren 66,7 mi-
lions pel DHUB, 25 milions de
les transferències de Spanair, 19

milions de la Casa Burés, 9,6 mi-
lions del Museu de Ciències Na-
turals i 4,4 milions del CEIP
Mediterrània, inversió que paga
el consistori quan l’hauria de pa-
gar la Generalitat.
El PSC suma més conceptes,

com 184 milions d’euros deixats
d’invertir en infraestructures
d’educació, salut, ocupació i habi-
tatge; 243 milions de transferèn-
cies pressupostàries, deute per
tributs no recaptats i despeses
supletòries assumides per l’Ajun-
tament (CEIP Mediterrània, cir-
cuit deMontmeló, Spanair, guar-
deries, beques menjador...) i 13
milions més per a la disminució
d’aportacions als consorcis (edu-
cació, serveis socials, salut públi-

ca i habitatge) i altres organismes
mixtos culturals.
El deute de la Generalitat amb

l’Ajuntament, i la perspectiva
que continuarà creixent serà un
dels assumptes que centraran el
debat sobre l’estat de la ciutat
que l’alcalde Trias obrirà diven-
dres en el plenari municipal.
Trias repetirà en el debat l’oferta

de diàleg a tots els grups, però en
especial al PSC i al PP (un dels
dos és imprecindible per tenir
majoria) per arribar a un pacte
pressupostari per al 2013.
L’equip de govern no ha donat

per impossible aconseguir un
pacte per aprovar uns nous pres-
supostos. Tot i que la pròrroga ac-
tual dels comptes del 2012 “no
significa una paràlisi”, segons el
primer tinent Joaquim Forn, sí
que obligaria a pactar i aprovar
una a una inversions que no si-
guin d’actuacions ja iniciades en
anys anteriors.
CiUencaramanté una esperan-

ça d’evitar la negociació una a
una de cada modificació de crè-
dit. Aquesta complicació afecta-
ria 200 dels 350 milions d’euros
que en principi es pensen dedi-
car a inversions. “No podem per-
metre’ns el luxe de perdre cap
oportunitat d’inversió”, va asse-
gurar Forn. De moment, en les
discretes reunions que hi ha ha-
gut amb l’oposició en les últimes
setmanes no s’ha entrat a nego-
ciar partides separadament, per-
què això gairebé significaria des-
cartar definitivament un pacte
pressupostari.c

Ladeclaració sobiranista torna adividir el PSC
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Trias tornarà a
demanar un acord
per al pressupost
en el debat de l’estat
de la ciutat

El cap de files socialista
a l’Ajuntament crea
una plataforma
oberta a “totes
les sensibilitats” per
disputar les primàries

]El president del grup muni-
cipal d’UxB, Jordi Portabe-
lla, traslladarà al plenari de
divendres vinent la declara-
ció sobiranista aprovada pel
Parlament la setmana passa-
da. La presentació de la ini-
ciativa en precedeix una al-
tra, prevista per al ple de
finals de mes, quan, també
Portabella, pretén sotmetre
a votació l’adhesió de Barce-
lona a l’Associació de Munici-
pis per la Independència.
Ara per ara la proposta

que portarà al ple de diven-
dres ja ha ocasionat un se-

riós debat entre els membres
del grup municipal socialista
liderat per Jordi Martí, que
ahir mateix ja va avançar
que personalment seria parti-
dari de votar a favor de la
proposta. Tanmateix, no és
tan clar que aquest sigui el
sentit del seu vot en el ple de
l’Ajuntament.
Dins del grup hi ha dos

regidors que, com a mínim,
no són hostils a la declaració
sobiranista. La resta es man-
té fidel a la posició del partit
contrària al que va aprovar
el Parlament.

La direcció del grup va
debatre la qüestió dilluns i
va acordar que els onze regi-
dors del PSC discutiran la
qüestió previsiblement di-
jous i que d’aquí en sortirà la
posició col·legiada del grup a
la qual es mantindran fidels
en la votació tots els mem-
bres, inclòs el mateix Martí,
que, tot i així, es reserva la
potestat de fixar la seva posi-
ció individual en el ple.
La proposició s’aprovarà

previsiblement amb els vots
a favor del front sobiranista,
CiU, ERC i ICV (21 vots).

Martí llança el seuMoviment
Barcelona almargedelPSC

“Volem atreure
independentistes,
federalistes...
El nostre element
en comú és Barcelona”

PPiPSCcorregeixena l’alçaelcàlcul
deTrias sobreeldeutede laGeneralitat

Usuario
Resaltado


