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Hereu defensa a Londres el model Barcelona 
 
«És la cohesió, senyors.» L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va substituir per aquesta 
expressió la recorrent frase «És l'economia, estúpid», per sintetitzar ahir a Londres la seva 
aposta per una Barcelona que ha de fer front a la crisi, va dir, a partir dels mateixos valors de 
participació ciutadana i complicitat entre l'administració pública i la societat civil que han 
vertebrat el seu desenvolupament en els últims 30 anys. Hereu va reivindicar la gran 
transformació actual, de més abast, va insistir, que la que va comportar l'embranzida olímpica. 
Al capdavall, «la Barcelona d'avui és més a prop del 2020 que del 1992», va recordar l'alcalde, 
que va presumir de liderar una Barcelona «que ha aconseguit ser una gran ciutat de les coses 
petites sense renunciar als grans projectes propis d'una gran ciutat». Defensava així la 
combinació entre les grans transformacions urbanístiques en marxa i el desenvolupament de la 
Barcelona dels barris, i insistia en els indicadors de la fortalesa de la ciutat: de la seva diversitat 
econòmica al baix endeutament de l'Ajuntament, que va comparar amb el de Madrid, i que 
permet al consistori assumir enguany la major inversió de la seva història; i de la seva aposta 
per recuperar el govern metropolità a la seva nominació com a seu de la Unió pel Mediterrani, 
que va considerar «l'esdeveniment de més rellevància per Barcelona en els últims 30 anys, en 
matèria de projecció internacional, després dels Jocs Olímpics». 
 
Hereu afirmava tot això en una conferència a la London School of Echonomics posterior a la 
visita que al matí va fer a les obres dels Jocs del 2012, durant la qual va recomanar als seus 
amfitrions que les infraestructures olímpiques estiguin «lligades a l'estratègia de ciutat» i tinguin 
«molt present l'escenari post olímpic». L'alcalde va aprofitar també per donar suport a la 
candidatura de Madrid pels Jocs del 2016, i avui, abans de tornar a Barcelona, té previst 
inaugurar un nou consolat de mar a la capital britànica. Serà la quarta d'aquestes delegacions 
comercials, després que el tinent d'alcalde Jordi William Carnes inaugurés ahir la tercera a 
París. 


