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Aquest any toca tenir alcaldessa
«En política la gestió dels temps és molt important, i potser Colau sap coses que
no sabem la resta de mortals, però aquests propers dotze mesos seran molt
llargs»
Beneïts siguin els anys electorals. Més promeses que en les primeres cites. Més
esperances que quan comences una feina nova. I tots sabem que qui dia passa, any empeny, i
que bàsicament votarem a qui ens caigui més simpàtic o qui representi més o menys unes idees
de les que un dia ens vam enamorar. Amor i odi, som això. Perquè per poder prometre també has
d'estar preparat, has de guanyar credibilitat diguem-ne. Ens arreglem per les cites, ens motivem
per les feines i ens convencem per votar. L'Ajuntament de Barcelona, preocupat per aquest estiu
on tot tornarà a esclatar, està reforçant la presència policial. Bé. I per començar enfortirà la unitat
antiavalots de la Guàrdia Urbana. D'això, però no l'havien desmuntat? Sí, el govern d'Ada Colau va
desfer l'anomenada Unitat de Suport Policial (USP) dos mesos abans de les eleccions de 2019.
Va complir una promesa feta. Però no. No et pots refiar dels amics ni dels amants. Perquè la USP
va perdre el nom però els antiavalots -ara uns 179 agents en actiu- van passar a anomenar-se
Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat (UREP). El nom sona molt millor, suposo.
Amb tot plegat aquest estiu hi haurà noves places i nous vehicles a la UREP aquest estiu.
Bona notícia, la seguretat és una de les principals polítiques públiques de benestar. Que el cos
de la Guàrdia Urbana compti amb una unitat així és positiu. Però a la banda dels comuns del
govern municipal això és combregar amb rodes de molí. Costa d'empassar i per això no en parlen.
Però quan governes, quan tens responsabilitats la broma s'acaba. I està bé. El realisme que
impregna la gestió del dia a dia ha anat fent forat en el colauisme, malgrat els estirabots d'alguns
dels seus regidors. I no ho volen dir, i sí que cal dir-ho: no només hi ha antiavalots amb Colau,
n'hi haurà més. Benvingut l'any electoral que provoca que els alcaldes facin coses, ni que sigui
projectes de superilles amb poc consens o bé encarar-se amb la indústria turística de la ciutat.
Les alcaldies no es guanyen, es perden. Aquesta màxima de la política municipal que va ser
aplicada salvatgement sobre Jordi Hereu i Xavier Trias, per dir algun nom, és ben present en el
llibret de Colau. L'alcaldessa va detectar problemes i els hi està dedicant la seva preuada atenció.
El desinterès per la seguretat pot tenir cert origen en el dogmatisme ideològic, però i la qüestió de la
neteja? La capital catalana està bruta i ha estat molt bruta, fins i tot en època pandèmica, però això
s'ha acabat. Si una enquesta veu un problema, l'alcaldessa t'ho arregla. Barcelona comptarà amb
Els Hombres de Harrelson de la neteja. L'Ajuntament ha anunciat fa pocs dies que destinarà 40
milions d'euros a la neteja i el manteniment de l'espai públic fins al final del mandat, el pròxim
any, vaja (el pressupost per 2022 en aquest apartat és de 470 milions). Anem al detall de què farà
aquest Equipo A de les escombres: Seran més de 3.100 actuacions de millora als carrers, parcs
i places de la ciutat que s'emmarquen en el pla anomenat Cuidem Barcelona. Es veu que fins
ara, ni els set anys anteriors, no era una cosa que preocupés. El famós pla també compta amb la
creació d'una brigada de manteniment que se suma a les 10 ja existents, una per districte. Servirà
per reforçar-ne el servei i serà més flexible i d'intervenció ràpida, en menys de 24 hores. A favor de la
neteja. Sobretot en el país del "ni un paper a terra".
L'alcaldessa Colau, que és una de les polítiques més hàbils d'aquest país sense cap mena
de dubte, va indicar en una entrevista recent que les properes eleccions no van de "Colau sí o
no", que cal parlar de projectes. Se m'escapa el riure. Tots som fruit de les nostres
contradiccions. Però amb l'alcaldessa de Barcelona la fruita ja és molt madura, tantíssim que es
presenta per tercer cop. Òbviament, seran unes eleccions de Colau sí o no, sobretot perquè les tres
forces majoritàries -comuns, PSC i ERC- tenen molt complicat explicar projectes diferents quan
porten tres anys ballant la sardana. Tot el que faci l'alcaldessa Colau és criticable i lloable, és
qüestió de política pública i s'ha de valorar. Però ara també tenim, de nou, la candidata Colau. Ella
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ha estat qui ha encès la precampanya per les eleccions de maig de 2023, i tothom hi va darrere.
En política la gestió dels temps és molt important, i potser ella sap coses que no sabem la resta de
mortals, però aquests propers dotze mesos seran molt llargs. De moment, que segueixi fent
promeses i creant millores per la ciutat, això és bo per tothom, hauria d'estar sempre en any
electoral. Més neteja i més seguretat, gràcies, candidata Colau.

https://www.naciodigital.cat/opinio/24652/aquest-any-toca-tenir-alcaldessa
Pagina 2 de 2

