Política | Eduard Voltas | Actualitzat el 24/04/2015 a les 00:02

Què li deu dir?
«No has de convèncer ningú que pots ser alcalde perquè ja ho ets. Mantingues
el to institucional i sigues conciliador i dialogant»
Què li deu dir a Xavier Trias el seu assessor? "No has de convèncer ningú que pots ser
alcalde perquè ja ho ets. Mantingues el to institucional i sigues conciliador i dialogant, perquè en
aquest terreny no et supera cap altre candidat. Mostra't orgullós de la ciutat perquè els barcelonins
també n'estan. Són rondinaires, sí, però estan molt orgullosos de la ciutat. Si entres al cos a cos,
que sigui només amb la Colau: és important transmetre que això és un duel només entre dos,
així atraiem vot útil d'ERC (per por d'una alcaldessa poc compromesa amb el procés) i del PP
(per por d'una alcaldessa roja). I subratlla la teva honestedat, la informació falsa d'"El Mundo"
sobre els teus comptes a Suïssa és un regal que no es pot desaprofitar."
Què li deu dir a Jaume Collboni el seu assessor? "Les sigles del PSC les amagues tant com
puguis, que resten. Als barris de sempre no pateixis que el partit ja té els mecanismes per fer
saber que tu ets l'home. Ets un candidat sense pressió, tothom sap que no guanyaràs però alhora
tothom sap que serà impossible governar sense pactes. I tu ets l'home perfecte en aquest
escenari perquè tens el tarannà necessari i estàs al mig, pots sumar en un tripartit amb Trias i
Bosch en nom de la centralitat, però si cal també pots pactar amb la Colau i el Bosch en nom de
l'esquerra. Somriu i deixa'm fer, que jo sé com aconseguir que es parli de tu. En això, en Risto
mai no falla".
Què li deu dir a Carina Mejías el seu assessor? "Passa tan desapercebuda com puguis i posa
la cara d'Albert Rivera a la papereta de vot".
Què li deu dir a Alberto Fernandez Díaz el seu assessor? "Ho tens molt complicat, Alberto.
Tens fuga massiva de votants cap a Ciutadans, però també la pots tenir cap a Trias com a vot
útil conservador, perquè la nostra gent no vol la Colau ni en pintura. A més, fa massa temps
que et presentes d'alcaldable i ara el votant vol cares noves. Hem de jugar a la defensiva per
minimitzar els danys. Exagera el separatisme de Trias i la inexperiència de Carina Mejías, i no et
tallis amb el discurs xenòfob i autoritari. A Badalona ens funciona i els immigrants ni ho saben, que
a les municipals poden votar".
Què li deu dir a Alfred Bosch el seu assessor? "Difícilment podràs guanyar a en Trias en perfil
conciliador i a la Colau en perfil d'esquerres. Ets conciliador, sí, i s'ha de notar. Ets d'esquerres, sí,
i s'ha de notar. Però juga sobretot allà on guanyes segur: tu ets el candidat de la independència.
L'estelada ha de passar dels balcons de la gent al balcó de l'ajuntament, aquesta és la idea. Els
pròxims mesos Catalunya se la juga i tu garanteixes millor que ningú que Barcelona farà el que
toca. Amb tu, Barcelona tindrà un alcalde conciliador i progressista, pèrò també compromès amb el
procés fins a les celles. Tres en un".
Què li deu dir a Maria José Lecha el seu assessor? "Hauríem pogut sumar-nos a
BCNenComú i menjar-nos les contradiccions amb patates; hauríem pogut posar en David de cap
de llista i anar a guanyar; però hem triat ser coherents amb els nostres valors. No et coneix
pràcticament ningú ni tenim mitjans per fer que et coneguin, per tant toca picar pedra i oferir
coherència i honestedat, que és el que ens reconeix tothom. Tenir representació o no ens anirà del
canto d'un duro, o sigui que hem de fer entendre a la gent que l'Ajuntament de Barcelona serà
millor amb la CUP dins que amb la CUP fora. I creuar els dits".
Què li deu dir a Ada Colau el seu assessor? "El vot de la Barcelona del patiment ja el tens. Si
de debò vols guanyar, ara has de convèncer la classe mitjana que no t'acaba de veure gestionant
una gran ciutat. No siguis tan negativa quan parles de la realitat, els barcelonins són molt
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rondinaires però la gran majoria estan molt orgullosos de la ciutat, i aquest orgull inclou coses que
a nosaltres no ens agraden com el turisme, els grans congressos, les grans transformacions
urbanístiques dels últims 20 anys... Que no se't noti tant que tot això et repugna. Si de debò vols
guanyar, acosta't a la gent que no vol canviar-ho tot, que només vol canviar algunes coses. Pel
que fa al procés, cada vegada que surti el tema intenta posar-te de perfil i tocar el violí, perquè
tenim votants amb idees molt diferents sobre el tema. I si et pregunten mil vegades sobre la
independència, tu contesta mil vegades que dret a decidir".
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