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Aquest número de frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC apareix quan falta poc més de dos
mesos per a les eleccions municipals del 22 de maig, una cita importantíssima per al PSC, que

marcarà més que cap altra vegada el futur immediat d’un partit que té en el municipalisme una

de les seves senyes d’identitat.

Les eleccions municipals de 2011 es presenten en un escenari particularment complicat, des-

prés d’uns comicis autonòmics en els que el pes de la crisi s’ha fet notar de manera especial a

l’hora de decidir les preferències dels electors. Precisament la demanda de governs estables i

forts al servei de la ciutadania posa els candidats i les candidates socialistes en primera línia de

sortida, perquè han estat els ajuntaments socialistes els primers en respondre a les conseqüèn-

cies socials de la crisi des de la proximitat, entomant els problemes, els nous i els vells, sense

defugir les responsabilitats i la resposta necessària que ha de tenir l’administració més propera

al ciutadà. És en el nivell local on la política pren tot el seu sentit de servei.

Les ciutats catalanes han canviat molt en els més de trenta anys d’ajuntaments democràtics, i

aquest canvi ha estat fruit de l’estreta col·laboració entre els alcaldes i les alcaldesses socialis-

tes i els ciutadans. El PSC sap com combatre els efectes d’una crisi a nivell local, i ho sap per-

què ho ha fet des del primer moment.Ara fa trenta-dos anys, el 1979, els alcaldes i alcaldesses

socialistes acabats d’arribar als ajuntaments van haver de fer front a una crisi profunda, amb un

atur i una inflació desbocats, que afectava molt especialment les grans ciutats del nostre país. I

ho van haver de fer amb unes administracions locals raquítiques, en molts casos arruïnades,

sense pressupost ni personal qualificat. I se’n van sortir.Van aconseguir que ciutats sense futur,

grises, amb infraestructures tercermundistes, es convertissin en les ciutats que ara coneixem i

gaudim.

El món ha canviat molt en aquests trenta-dos anys, però no ha variat l’esperit que mou les

dones i els homes del PSC a treballar per les seves ciutats, per fer-les millors, conjuntament amb

la ciutadania.Avui ressorgeixen vells problemes i en neixen de nous, la realitat és més comple-

xa, però els instruments són millors. El treball dels i les socialistes ha fet dels ajuntaments eines

eficaces al servei de la millora de les seves ciutats. Queda molt per fer, però la base és sòlida.

frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC ha volgut reunir en aquest número els catorze candidats
i candidates a les ciutats de més de 75.000 habitants amb ajuntament socialista, per demanar-

los la seva opinió sobre els reptes que els esperen als nous ajuntaments, les reformes necessà-

ries per millorar la feina dels consistoris i els temes que han de marcar la propera campanya

electoral municipal.

Les dones i els homes del PSC estan preparats per unes eleccions que han d’enfortir les nos-

tres ciutats com a primer àmbit de combat contra la crisi. Només així estarem preparats per

continuar un camí del que ens enorgullim, que va començar fa trenta-dos anys, que ens ha per-

mès arribar on ara som, i que aspira a seguir treballant dia a dia per fer de cadascuna de les

nostres ciutats un exemple de cohesió, dinamisme i convivència.

ELECCIONS MUNICIPALS 2011: 
ELS CANDIDATS RESPONEN
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Quins reptes afronten els ajuntaments de cara als pro-

pers anys?
Els actuals ajuntaments es van constituir en una època
de creixement econòmic i han hagut de fer front a una
crisi econòmica inesperada i brutal. Lluitar contra l’ac-
tual crisi i preparar-nos per al futur per mitjà del canvi
de model socioeconòmic ha de ser, sens dubte, el pri-
mer repte, sense perdre de vista aquells que ens vénen
induïts pel procés de globalització.

Quines reformes són prioritàries per millorar la tasca

dels ajuntaments?
La reforma bàsica i essencial és la de les finances. Tot
i que no és el millor moment, cal abordar d’una mane-
ra definitiva i, sobretot, justa, el finançament local. La
crisi ha incrementat exponencialment les demandes
socials i ho ha fet al mateix temps que minvaven els
ingressos, motiu pel qual molts ajuntaments estan en
una situació crítica que pot afectar el servei que pres-
ten als ciutadans. Sense tenir resolt el tema del finan-
çament, difícilment es podran abordar altres qüestions
prioritàries.

Quins temes marcaran les properes eleccions munici-

pals?
Hi ha un conjunt de temes de caràcter més global, com
poden ser els relacionats amb la recuperació econòmi-
ca, els de l’espai públic –i aquí entren també la qüestió
de la neteja i de la seguretat–, o les polítiques socials,
amb la derivada de la integració de la immigració, als
quals s’afegiran en cada municipi qüestions més con-
cretes i particulars. 

Quina ha de ser la proposta del PSC per a les ciutats de

Catalunya?
Una proposta que doni resposta als reptes actuals i
futurs dels nostres municipis. Que contribueixi a cons-
truir progrés econòmic, solidaritat i benestar en el
marc d’uns territoris sostenibles i més cohesionats
socialment. Una proposta política que faci possible
l’extensió de valors com el civisme, la convivència, el
respecte a la diferència, la recerca de més igualtat i jus-
tícia per a tothom, i la preservació de la identitat cultu-
ral i el medi ambient.

Com voldria que fos aquesta campanya, i quins perills

creu que pot tenir? 
Espero que sigui una campanya en què alguns valors
que per a mi són essencials, com per exemple preser-
var la cohesió i la convivència, no quedin malmesos
després del procés electoral. Espero un debat seriós
sobre models contraposats de ciutat; per tant, posarem
sobre la taula la diferenciació de models i el que supo-
sen aquests models; és a dir, quelcom molt diferent al
que serien ofertes indiferenciades que generen passivi-
tat.

Per guanyar Barcelona no n’hi ha prou amb els socia-

listes...
En una ciutat amb unes característiques socials molt
diverses, nosaltres som el districte central d’una gran
metròpoli. Nosaltres som majoritaris si fem una alian-
ça gran entre el terç de classes més populars i una
enorme classe mitjana que hi ha a la ciutat. 
Només vertebrant tot l’espai de l’esquerra i del centre-
esquerra, i fins i tot del centre de la ciutat, podrem ser
majoritaris. Hem de fer una apel·lació a molts sectors
que defensin tot allò que hem anat construint. No es
tracta d’una coalició mecànica de partit, sinó una gran
aliança social entorn a una proposta per Barcelona. 

En aquest moment d’una certa desorientació de l’es-

querra, d’una forta crisi, Barcelona què pot aportar?

De què és exemple Barcelona?
Barcelona és un bon exemple d’un model de ciutat
construït des dels valors del socialisme, valors que
compartim amb molta gent que no s’adscriu estricta-
ment en el socialisme. És la traducció local d’un model
seriós, solvent, a l’hora d’expressar l’ambició per ser
un espai que generi prosperitat, a través de moltes
estratègies diferents. Un espai que genera condicions
per a la igualtat, sobretot la igualtat d’oportunitats, i un
espai en què s’expressa la idea que una societat com-
plexa i diversa pot generar un bon projecte de convi-
vència. I en un moment en què, a Europa, al socialis-
me li costa donar respostes a molts nivells, Barcelona
dóna una resposta als reptes econòmics, socials, i
urbans. Barcelona, sens dubte, es presenta com un pro-
jecte d’èxit.

Barcelona és bon exemple d’un model de ciutat
construït des dels valors del socialisme

JORDI HEREU
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Núria Marín

1. El principal repte que hem d’afrontar totes les
administracions, no només els ajuntaments, és la
sortida de la crisi. És molt important que orientem
els nostres esforços a reactivar l’economia i generar
llocs de treball, centrant-nos en la investigació i en
el desenvolupament, en la innovació, i potenciant la
formació com a millor element que garantirà la
igualtat d’oportunitats. Tot aquest esforç per sortir
de la crisi no pot suposar en cap cas un retrocés en
les polítiques de les persones. Ens ha costat molts
anys teixir la xarxa social que tenim actualment i
ara no podem permetre que ningú en caigui. Ens
devem als nostres veïns i veïnes i és la nostra obli-
gació generar els serveis i realitzar les polítiques
necessàries per millorar la seva qualitat de vida.

2. Els ajuntaments som l’administració més propera
als ciutadans i a les ciutadanes, la primera porta que
piquen quan tenen problemes. Ells no entenen de
competències, volen solucions. Actualment els
ajuntaments assumim moltes competències que no
ens corresponen i que no tenen el traspàs econòmic
corresponent de l’administració que per llei hauria
de fer-se’n càrrec. És molt important afrontar la
reforma de la Llei d’hisendes locals, així com peti-
tes modificacions de lleis que ens farien la vida més
fàcil als municipis i que ajudarien a resoldre qües-
tions amb més eficàcia i rapidesa. Un exemple pot
ser que els alcaldes i les alcaldesses tinguin autori-
tat sobre qualsevol cos policial que actuï en el seu
territori sobre aquelles qüestions que afectin el dia a
dia de la localitat.

3. La sortida de la crisi, sens dubte, serà el tema estre-
lla. Tots ens centrarem a generar ocupació per nor-
malitzar la vida dels nostres ciutadans i del país. La
seguretat serà un altre tema en el qual segurament
esmerçarem esforços. Uns intentarem fer polítiques
que millorin la convivència i el civisme i altres, per
desgràcia, intentaran esgarrapar amb discursos
incendiaris quatre vots. 
Com a socialista, no puc oblidar-me de totes les
polítiques adreçades a les persones. És molt impor-

tant que aquestes no quedin en un segon pla.

4. Cada ciutat té la seva realitat i les receptes que
valen en un municipi no han de ser les millors per a
un altre. A grans trets, crec que la proposta del PSC
no ha de ser molt diferent de la que estem aplicant a
L’Hospitalet, on la gestió municipal la basem en tres
eixos que han de donar solució als reptes que tenim
sobre la taula.
a) Polítiques que garanteixin la igualtat d’oportuni-

tats, polítiques adreçades a les persones.
b) Polítiques que garanteixin una economia forta i

diversificada, apostant per la formació i el
R+D+i.

c) Polítiques encaminades a millorar la seguretat, la
convivència i el civisme. La seguretat hem d’en-
tendre-la com a garant de les llibertats en l’espai
públic, el de tots i totes.

BADALONA

Jordi Serra

1. Bàsicament, poder mantenir els serveis que donem
a les persones, lluitar contra l’atur, estimular la cre-
ació d’empreses i mantenir la qualitat dels serveis
públics com a clau per a la cohesió social en el con-
text pressupostari actual. També hem d’avançar en
la cultura de la responsabilitat social de tots els
agents locals. Caldrà així reinventar i donar noves
respostes, sumant esforços d’altres administracions,
del sector privat i del tercer sector.

2. La prioritat és mantenir els serveis essencials i, des-
prés, anar impulsant les reformes en l’àmbit de la
modernització tecnològica per avançar en govern
obert. Cal aconseguir noves vies d’ingressos.
Innovar i optimitzar la gestió per acabar amb el
dèficit de finançament local. Amb els recursos
necessaris milloraríem en atenció als ciutadans i
ciutadanes, en desenvolupament econòmic, en edu-
cació i salut. Uns ajuntaments més eficients són
fonamentals per superar la crisi en clau social i sos-
tenible.

1. Quins reptes afronten els ajuntaments de cara als propers anys?

2. Quines reformes són prioritàries per millorar la tasca dels ajuntaments?

3. Quins temes marcaran les properes eleccions municipals?

4. Quina ha de ser la proposta del PSC per a les ciutats de Catalunya?
[ ]



3. La sortida social a la crisi. Amb innovació, liderat-
ge ciutadà i del teixit social i empresarial. La solida-
ritat amb els més vulnerables. Cal un nou renaixe-
ment, un nou esperit de transició. En el cas de
Badalona, hem millorat i ningú ho pot negar. En
moments de crisi la gent necessita més identitat,
orgull i seguretat. No és acceptable, per exemple,
l’ús immoral que alguns fan de la immigració, de la
seguretat, manipulant la bona voluntat de la gent.
Des de Badalona, prioritzem un model basat en la
garantia dels drets i el compliment dels deures.

4. Cohesió social. Suport a les persones, als emprene-
dors, a la creació de llocs de treball. Qualitat de vida
i millors espais públics. L’urbanisme integrador,
amb barris ben atesos, fa ciutat i convivència. El
municipalisme català i de l’àrea metropolitana ha de
continuar essent la punta de llança de les polítiques
i els moviments progressistes, i clau en el progrés de
Catalunya. En els espais verds, la seguretat, la cul-
tura, la salut, l’educació, les infraestructures...
Excel·lència en el dia a dia, visió de futur i creativi-
tat com a bandera de progrés, amb rigor i esperit de
servei.

SABADELL

Manuel Bustos

1. El principal repte dels ajuntaments és mantenir la
cohesió social i el progrés que hem liderat en els 32
anys de democràcia local. Hem posicionat els muni-
cipis com a espais d’oportunitats, i hem de mantenir
aquest estatus. Això passa per, a curt termini, recu-
perar l’activitat econòmica, i ser capaços de tornar a
generar ocupació.

2. Sens dubte les relatives a la organització institucio-
nal i als recursos. És a dir, cal una nova llei de
Governs Locals i una nova llei de finançament
local, tant a nivell estatal com autonòmic. Aquesta
és la manera d’assumir els nostres reptes com a
administració local, i per tant poder assumir les
demandes dels nostres veïns i veïnes. Necessitem
establir la nostra organització, les nostres relacions
institucionals, les nostres competències, i per des-
comptat la manera de finançar-nos.

3. Crec que estaran marcades per la crisi econòmica i
pels nous fenòmens socials. La composició de les
nostres comunitats ha canviat, els ajuntaments ens
trobem amb una societat complexa, que canvia con-
tínuament, i cal fer-hi front amb noves eines i respo-
nent a les noves demandes. 

4. Crec que ha de ser la de posar en valor les respos-
tes que hem estat capaços de donar en moments difí-
cils. Els alcaldes i les alcaldesses socialistes hem
afrontat amb responsabilitat el repte de gestionar
bens escassos i situacions socials difícils, i superar
les dificultats quan econòmicament ha estat més
complicat. Crec que hem de transmetre un missatge
clar que seguirem treballant per construir comuni-
tats justes, igualitàries i solidàries, aportant il·lusió i
oportunitats per al futur.

TERRASSA

Pere Navarro

1. De manera immediata, haurem d’enfortir les políti-
ques adreçades a superar la crisi econòmica i a crear
les condicions adequades per a un desenvolupament
basat en la innovació i en un model productiu dife-
rent. Només d’aquesta manera es podrà generar
ocupació i serà possible progressar per aconseguir
nivells òptims de benestar i qualitat de vida.
Superades les dificultats actuals, el repte està en tre-
ballar per tenir unes ciutats més cohesionades, basa-
des en la justícia social i pensades a mida per a les
persones.

2. És evident que s’han d’enfortir les finances munici-
pals, encara que aquest no sigui el millor moment
per tirar endavant aquest tipus de reformes. Els
ajuntaments han de tenir fonts d’ingressos sòlides i
estables i un major percentatge en el conjunt de la
despesa pública.  Aquesta és una qüestió clau per
garantir la viabilitat de les administracions locals,
juntament amb la implantació d’altres fórmules
innovadores per reduir la despesa sense perdre efi-
ciència i sense afeblir el servei a la ciutadania.

3. Possiblement la reactivació de l’economia i la cre-
ació de feina sigui un dels temes centrals. La immi-
gració serà un altre tema destacat, que posarà a
prova la fermesa de les nostres conviccions progres-
sistes davant dels intents de radicalització i manipu-
lació que fan alguns partits de caràcter xenòfob. En
tercer lloc, les qüestions vinculades al benestar i la
qualitat de vida, al funcionament del municipi en el
dia a dia. Tanmateix, cada ciutat o poble té una
agenda de temes propis que singularitza cada cam-
panya local.

4. Les propostes han de sortir de cada municipi, pen-
sant en els interessos i necessitats de la seva ciuta-
dania. Evidentment, hi ha un marc general que és el
nostre ideari d’esquerres i catalanista, però en les
municipals compta molt la proximitat: és difícil fer
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receptes genèriques. Tanmateix, el PSC és un partit
al mateix temps municipalista i amb visió de país, i
hem de pensar també en construir, des de cada ajun-
tament, una Catalunya millor, que doni respostes als
reptes que tenim plantejats.

TARRAGONA

Josep Fèlix Ballesteros

1. Sens dubte, el major repte és el finançament. Cada
vegada més, els ajuntaments suportem serveis que
correspondrien a altres administracions. De fet,
l’administració més propera al ciutadà és la munici-
pal, que a més té vocació de servei. Això obliga als
ajuntaments a oferir serveis per als quals no tenen el
finançament adequat.

2. Agilitzar la maquinària administrativa. Simplificar
els processos. Que la relació administrativa amb el
ciutadà sigui directa i immediata. Que sigui una
administració del segle XXI, en què les noves tec-
nologies siguin aplicades amb eficàcia i siguin part
de la cultura administrativa, al servei del ciutadà,
simplificant els tràmits i els terminis.

3. Això depèn de la mida, del volum de població i de
la situació del municipi. Penso que aquestes elec-
cions s’haurien de centrar en els problemes munici-
pals i en la política municipal, que és on el ciutadà
ara decideix. Aquest hauria de ser el tema. La polí-
tica nacional o estatal té altres moments i altres pro-
cessos.

4. La proximitat als problemes del ciutadà. La defen-
sa de polítiques socials i solidàries. El fet de situar
els problemes i necessitats de les persones al centre
del debat. I, sobretot, aportar solucions a aquests
problemes.

LLEIDA

Àngel Ros

1. Mantenir el nivell de servei als ciutadans que s’ha
pogut donar durant aquests darrers anys. Respondre
a les necessitats socials derivades d’una crisi econò-
mica estructural que serà de llarga durada en la seva
vessant d’atur. 

2. Sens dubte la Llei Municipal i la Llei de Finances
Locals. Cal també abordar la reforma dels ens
supramunicipals: Diputacions i Consells Comarcals

en el sentit d’orientació a la prestació de serveis
mancomunats entre ajuntaments. També cal refer-
mar l’autoritat dels Ajuntaments i Alcaldes/ses i no
fer passes enrere en l’autonomia municipal.  

3. La immigració, l’atur, la seguretat i la dignitat de
l’espai públic.

4. En unes eleccions municipals les propostes han de
ser locals i la visualització de les mateixes ha d’es-
tar basada en lideratges locals forts. Aquestes pro-
postes locals han de ser coherents amb els valors
socialistes de llibertat, igualtat en drets i deures,
equitat, justícia, solidaritat i dignitat de la persona i
de l’espai públic.

MATARÓ

Joan Antoni Baron

1. La cohesió social, amb els grans dèficits urbanístics
pràcticament resolts, ha de ser el gran repte a afron-
tar en les nostres ciutats. Un treball decidit per evi-
tar segregacions territorials i socials com a millor
garantia de convivència. Per això caldrà posar espe-
cial atenció en temes com el rellançament econò-
mic, la creació de llocs de treball i la integració de
la nova ciutadania.

2. Un marc legal molt més clar i un sistema de finan-
çament més just i ajustat a les prestacions que els
ciutadans ens reclamen i els ajuntaments donem.
Cal que s’apliqui correctament el principi de la sub-
sidiarietat i, per tant, que sigui l’administració més
propera al problema qui el governi i qui tingui veu
en la presa de decisions que afecten la quotidianitat
de les nostres ciutats.

3. Penso que giraran fonamentalment i en termes
generals, doncs els temes locals també seran molt
importants, entorn de temes com la crisi econòmica
i la gestió de la immigració. Els temes identitaris
quedaran en absolut segon pla i la ciutadania ens
reclamarà propostes sobre temes concrets.

4. Una proposta que es fonamenti en el progrés eco-
nòmic i social de les nostres ciutats i que atengui les
inquietuds reals de la gent: feina, seguretat, educa-
ció, família, civisme. Serem forts i electoralment
atractius si la ciutadania ens identifica com “els
seus”: gent normal que treballa pel benestar comu-
nitari.



SANTA COLOMA DE GRAMENET

Núria Parlon

1. Afinar la capacitat de resposta en clau local envers
l’impacte de la crisi econòmica (garantir la cohesió
social a les nostres ciutats). Això requereix acotar
bé el marc competencial, cercar la màxima coordi-
nació amb la resta de governs (autonòmic i estatal)
i conciliar expectatives ciutadanes amb  recursos
disponibles (gestió des de l’austeritat i l’optimitza-
ció dels recursos amb altes dosis de corresponsabi-
lització institucional i ciutadana). 

2. L’adequació del nostre model de finançament a la
realitat (equilibri entre execució real i finançament
de les polítiques locals). Racionalització i adequa-
ció dels nivells de govern supramunicipal en clau de
generar economies d’escala que permetin ésser més
eficaços i eficients (a nivell metropolità, per exem-
ple, la prestació agregada de serveis bàsics,  l’agilit-
zació i millora quant a la coordinació de tràmits fun-
cionals relacionats amb el planejament urbanístic
del territori) i apostar per una modernització contí-
nua de les nostres estructures a nivell intern per
millorar la capacitat de resposta en l’atenció i inter-
acció amb la ciutadania.

3. Reforçar l’autoritat municipal en l’espai públic, tre-
ballar per la consecució de ciutats inclusives i ama-
bles, de llei i ordre, on la igualtat d’oportunitats vin-
gui garantida per les dinàmiques de corresponsabili-
tat de la ciutadania amb el govern local i de la coor-
dinació amb els diferents nivells de govern que inci-
deixen sobre la realitat de les ciutats. Hem aconse-
guit bons nivells de qualitat de vida quant a espais i
serveis, ara és el moment de preservar-los, posar-los
en valor i de teixir complicitats  ciutadanes per fer
possible progrés, igualtat d’oportunitats i reajusta-
ment econòmic.

4. La nostra proposta passa per l’oferiment de liderat-
ges locals, forts i renovats avalats per la força d’un
projecte municipalista modern, madurat i alhora
obert, dinàmic i pensat per donar respostes reals als
nous reptes. Ens avala una trajectòria de treball
sòlid i compromès amb la millora i transformació de
les principals ciutats de Catalunya, on el progrés ha
esdevingut sinònim de qualitat de vida i d’igualtat
d’oportunitats per a tothom.

REUS

Lluís Miquel Pérez 

1. Malauradament, la crisi econòmica ha agreujat la
situació de moltes persones i famílies que, un cop
esgotats tots els subsidis i ajuts públics, recorren  als
ajuntaments com a administració més propera per
intentar resoldre els problemes de la seva subsistèn-
cia més immediata. Sense aquesta xarxa  que  han
creat els governs locals, directament o mitjançant
convenis amb les entitats socials, els conflictes i
tensions haurien estat molt més greus.

2. Fa molts anys que des del municipalisme venim rei-
vindicant la millora del finançament local, i ara fa
deu anys, amb el Segon Congrés de Municipis de
Catalunya, la FMC i l’ACM van iniciar una estratè-
gia conjunta amb aquest objectiu. També cal avan-
çar en la introducció de mecanismes més eficients
de gestió pública local, a partir d’experiències reei-
xides d’organització gerencial i treball  per  objec-
tius, amb criteris de transparència i rendiment de
comptes.  

3. A tot Europa, els moviments populistes d’extrema
dreta aprofiten l’impacte de la immigració per atiar
sentiments racistes i xenòfobs. A Catalunya, els par-
tits de la  dreta convencional també incorporen
aquests objectius de manera més subtil. A part de
denunciar aquesta deriva, des del socialisme demo-
cràtic hem de prioritzar la proximitat i la participa-
ció ciutadana en la presa de decisions municipals,
superant la desafecció vers la política que ha agreu-
jat la crisi.

4. Les ciutats sempre han estat motors de progrés per
a Catalunya, els llocs on es generen iniciatives eco-
nòmiques i socials que fan funcionar el conjunt del
país. El PSC és un partit eminentment municipalis-
ta i hem de saber incentivar les  energies locals, com
ja vam fer a l’inici de la democràcia. Però ara no es
tracta només de la transformació física de les nos-
tres ciutats, sinó que també haurem de saber liderar
localment el canvi de model econòmic que ja s’està
produint.
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GIRONA

Pia Bosch

1. Un dels reptes més importants és superar les difi-
cultats econòmiques actuals. Hi ha famílies i empre-
ses que ho estan passant malament. Alhora, la crisi
ha de ser un incentiu per portar a terme les reformes
necessàries i avançar decididament cap a un nou
model de creixement econòmic, que estigui basat en
la societat del coneixement, i que recuperi la capa-
citat de generar llocs de treball. Cal un equilibri
entre la dinamització econòmica i la justícia social,
el progrés i l’avenç conjunt. La sortida de la crisi ha
de ser de tots i de totes. i no només d’una part de la
societat. 

2. La reforma del finançament local és prioritària. Els
ajuntaments fa anys que ho estan reclamant i estan
en una situació difícil. El nou finançament haurà de
tenir en compte les dimensions diferents dels ajun-
taments. Haurà de tenir en consideració que s’ha
produït un ascens constant de les demandes ciutada-
nes a les administracions locals. I haurà de crear
instruments per concertar amb altres ens locals solu-
cions conjuntes, d’àrea urbana, en qüestions diver-
ses com la mobilitat, el desenvolupament cultural o
la dinamització econòmica.  

3. Els temes més important de les properes eleccions
municipals han de ser els que millorin la qualitat de
la vida de la gent. Els reptes de la política haurien
de ser sempre els problemes reals de les persones.
La superació de les dificultats econòmiques, atenent
els problemes concrets, i desenvolupant projectes
creatius de futur. Un altre horitzó important és man-
tenir la cohesió social en ciutats cada vegada més
diverses i plurals. En aquest sentit, una societat
avançada i oberta està més ben preparada per inte-
grar i oferir oportunitats a tothom. El progrés i la
justícia social han d’avançar de manera conjunta.

4. Som un partit amb una vocació municipalista ben
reconeguda. Tenim tradició de govern a ajuntaments
de ciutats grans, mitjanes i pobles. Hem gestionat
amb encert i coherència administracions locals a
molts llocs diferents de Catalunya. Per altra banda,
la nostra proposta també haurà de trobar nous
camins per fer política. En el segle XXI cal pensar
globalment i actuar localment. Les ciutats s’han
convertit en punts importantíssims en el mapa del
món. Potenciar-ne les singularitats i les potenciali-
tats ens ajudarà a la seva projecció nacional, estatal
i europea. 

SANT BOI DE LLOBREGAT

Jaume Bosch

1. De forma immediata, el principal repte serà garan-
tir la convivència, lluitar contra l’exclusió social i
poder mantenir les polítiques socials que garantei-
xin el benestar de les persones. En una perspectiva
més àmplia el gran repte és l’educació al llarg de
tota la vida, veritable motor de canvi i única eina
capaç de transformar realment la societat; cal una
aposta decidida per convertir les nostres ciutats en
veritables ciutats educadores. Necessitem gent pre-
parada per afrontar el futur, ocupar llocs de treball
amb responsabilitat, emprenedora i capaç d’innovar
i de generar ocupació i riquesa, nosaltres hem d’afa-
vorir que això passi a les nostres ciutats. 

2. És urgent un finançament adequat als serveis i
necessitats als que els ajuntaments donem resposta i
que moltes vegades no son de la nostra competèn-
cia, però sí de la nostra incumbència, com tot el que
passa a la ciutat. Però cal sobretot que els ajunta-
ments recuperem la confiança de la ciutadania i això
s’aconsegueix sent més propers, més eficaços i efi-
cients, capaços de donar resposta àgil a les realitats
canviants, amb un funcionariat compromès i amb
vocació de servei, avaluant l’impacte de les nostres
polítiques i aprofundint en la transparència i el ren-
diment de comptes.

3. Malauradament, el moment actual situa com a
temes centrals la crisi, la immigració entesa com a
problema o el suposat desinterès de la ciutadania
cap a la política i el descrèdit dels propis polítics.
Cal respondre amb propostes clares, positives i creï-
bles, que tinguin per centre els valors i les persones,
capaces de tornar a guanyar la confiança de la ciu-
tadania. Cal fermesa i valentia per afrontar els rep-
tes amb total transparència, donar valor a l’acció
política i posar-la al servei del benestar de les per-
sones i de l’avenç de les nostres ciutats.

4. El PSC ha estat artífex de les grans transformacions
urbanístiques i socials de les nostres ciutats. Hem
fet molt. Hem construït equipaments i infraestructu-
res i hem creat serveis. Ara toca dotar de vida tot
allò que hem fet, gaudir de les ciutats, de l’espai
públic renovat, posar la mirada en els detalls, en la
comunitat, en la capacitat dels barris de fer ciutat i
ciutadania. Hem de treballar els valors que reforcen
la convivència i saber avançar en entorns complexos
i canviants de les nostres ciutats cada cop més
diverses i plurals. I això no ho podem fer sols, sinó
en un exercici de governança amb tots els agents
socials, cercant el consens i la corresponsabilitat.



CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Antoni Balmón

1. En primer lloc, haurem de fer un important esforç
per garantir tot el que hem aconseguit en aquests
anys, protegint i garantint el funcionament de tots
els serveis i equipaments amb què s’ha dibuixat la
realitat actual. I en segon terme, hem de pensar amb
el camp de visió ben obert, hem de pensar en la pro-
jecció de ciutat dels propers deu anys, tenint en
compte el punt de partida actual, les dificultats,
revisant les eines que tindrem, i ampliant el compro-
mís ciutadà amb què comptarem.

2. En les circumstàncies actuals serà difícil escometre
les reformes necessàries en el finançament munici-
pal, però cal abordar-les i dirigir-les amb precisió
perquè en aquests moments el nostre sistema orga-
nitzatiu i econòmic no pot sostenir que tothom tin-
gui de tot. Segurament, ens hem d’obrir a la possi-
bilitat, en alguns àmbits, a mancomunar serveis.

3. Crec que el primer, de forma inevitable, seguirà
sent la crisi econòmica; i immediatament haurem
d’explicar molt bé què s’està fent en matèria de
seguretat, en el reforçament de l’autoritat, i la credi-
bilitat de la política.

4. El PSC ha crescut interpretant molt bé les aspira-
cions ciutadanes des de la política local, a les ciutats
hem après molt i com a laboratoris de proximitat ens
han permès dissenyar grans espais. Ara estem
davant una nova societat, en què l’espai públic ha
arribat a la maduresa i calen propostes que superin
els plantejaments tradicionals. Hem d’entendre la
ciutat des de punts de vista no quantitatius, en què
la gestió eficient i la qualitat generin una nova cul-
tura de ciutat i de ciutadania i que ens serveixin per
afrontar nous compromisos col·lectius.

MANRESA

Josep Camprubí

1. Evitar els processos d’exclusió i alhora assegurar
les condicions per al desenvolupament econòmic
són dos reptes  que cal afrontar des del món local
per mantenir la cohesió de la població i la qualitat
de vida conquerida fins ara. És una feina que els
ajuntaments no poden dur a terme sols, però que
tampoc no es pot afrontar sense ells.

2. Com a administració més propera al ciutadà, els
ajuntaments són els principals receptors dels neguits
de la ciutadania en relació a la qualitat de vida. Cal
reformar el sistema de finançament de les adminis-
tracions per tal que els ajuntaments disposin de
recursos suficients per atendre les funcions i compe-
tències assumides en  els darrers anys. És una assig-
natura pendent del conjunt del sistema democràtic
que cal afrontar en els propers anys, si no volem
arribar al col·lapse de les hisendes municipals.

3. Caldrà definir els grans projectes motors de trans-
formació de la ciutat i tenir-los clars, consensuats i
a punt per impulsar-los quan les condicions econò-
miques ho permetin. Mentrestant, haurem de combi-
nar aquesta feina de planificació amb la millora de
la vivència quotidiana de la ciutat, fent un èmfasi
especial en aspectes com ara la neteja i el manteni-
ment de la via pública, la seguretat, la mobilitat o la
promoció del civisme. A Manresa, a més, ens cal
plantejar aquest reforç dels serveis urbans del dia a
dia amb una sana ambició de fer de capital de la
regió central del país.

4. Cal fer propostes en positiu per fer de les nostres
ciutats i pobles llocs on viure bé (que vol dir residir,
però també treballar, estudiar, fer vida social). Això
passa per donar prioritat als aspectes lligats a l’ocu-
pació, la seguretat i la qualitat de vida. Són àmbits
complexos en alguns dels quals els municipis no
tenen competències plenes, com en la
generació/conservació de llocs de treball. En altres
casos, són conceptes integrats per factors diversos:
és el cas de la seguretat i la qualitat de vida on es
barregen realitats i percepcions que tenen a veure
amb el civisme, les xarxes de relacions veïnals, l’es-
tat de conservació i neteja de la via pública, i l’ac-
tuació policial, entre altres.
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