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Iglesias defineix el govern Colau
com una «bufetada al cinisme» dels
poders econòmics
El líder d'Unides Podem demana als barcelonins renovar el mandat de
l'alcaldessa i la situa com a referent per poder "negociar" un govern de coalició a
Espanya

Pablo Iglesias i Alberto Garzón, amb Ada Colau, a la rambla del Carmel. | Daniel Bartolomé / Barcelona en
Comú

Inici de la recta final de campanya i els comuns premen l'accelerador per retenir l'alcaldia de
Barcelona. Amb un ull a les enquestes -que dibuixen un lleuger avantatge d'Ernest Maragall
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180166/erc/guanyaria/eleccions/26m/podria/sumar/majoria/absoluta/amb/comuns?rlc=p1) -, la formació d'Ada Colau pugna per cada
vot que li permeti repetir de la victòria del 2015. Aquest diumenge ha buscat eixamplar suports a la
rambla del Carmel, amb la participació de Pablo Iglesias i Alberto Garzón. Iglesias, que ha fet
campanya a Barcelona per segon cap de setmana, ha posat Colau com a exemple d'"energia"
per poder "negociar" un govern de coalició a Espanya. El líder d'Unides Podem ha dit que "Colau
és una bufetada al cinisme reaccionari" dels poders econòmics.
En un míting concorregut, Iglesias ha afirmat que Colau "no s'ha venut" en els darrers quatre anys
i ha desplegat polítiques públiques pensant en la "gent humil". "Això de no vendre's sembla molt
fàcil, però quan assumeixes posicions de poder, no vendre's té moltíssim mèrit. Tota l'estructura de
poder està pensada per vendre's", ha reflexionat el líder de Podem, que ha descrit l'"odi" que els
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poders econòmics irradien contra la candidata dels comuns. "El que no suporten de Colau és que
no s'ha oblidat mai de qui representa", ha reblat.

Comença el míting de @bcnencomuhttps://twitter.com/bcnencomu?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
a la
rambla del Carmel, amb @AdaColau (https://twitter.com/AdaColau?ref_src=twsrc%5Etfw) , i la
intervenció de @Pablo_Iglesias_ https://twitter.com/Pablo_Iglesias_?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
i
@agarzon (https://twitter.com/agarzon?ref_src=twsrc%5Etfw) , que s'han animat a cantar una
rumba amb la candidata i el Cor Rebel de Barcelona; ho explica @jserracarne
(https://twitter.com/jserracarne?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/ilXP87hlED
(https://t.co/ilXP87hlED) #municipalscat
(https://twitter.com/hashtag/municipalscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/kbvy9PhW3M (https://t.co/kbvy9PhW3M)
? NacióPolítica (@naciopolitica) 19 de maig de 2019
(https://twitter.com/naciopolitica/status/1130058274538250240?ref_src=twsrc%5Etfw)
Alberto Garzón: "Necessitem que continueu empenyent"
L'acte l'ha obert la regidora Laura Pérez, que ha fet una crida a la mobilització dels barris
populars. "Necessitem que aneu a votar diumenge, ha afirmat Pérez, que ha repassat l'obra de
govern a la capital catalana en els darrers quatre anys. "Algú creu que tot això hauria estat
possible sense Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona?", s'ha preguntat per reclamar suports
electorals.
Un missatge calcat al d'Alberto Garzón, màxim dirigent d'Esquerra Unida (IU) i mà dreta d'Iglesias a
Unides Podem. "Necessitem que en aquesta setmana que falta continueu empenyent", ha
afirmat. "Ada Colau representa un projecte polític purament democràtic. I és democràtic perquè
democràcia és tenir accés a l'habitatge", ha recalcat.
Per Garzón, no hi ha cap candidata millor que la de Barcelona en Comú per "oposar-se als
poders econòmics i posar per davant els interessos de les famílies treballadores". Però el dirigent de
l'esquerra alternativa ha enviat un missatge també en clau estatal. Garzón ha defensat que, amb
Colau a l'alcaldia de Barcelona, serà més senzill assolir el "diàleg" entre territoris i "construir una
Espanya republicana i federal".
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