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363 dies. L’alcalde Xavier Trias, al ple de l’Ajuntament que va tenir lloc ahir, gairebé a punt de celebrar el primer any de govern
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JAUME V. AROCA
Barcelona

La nit del 12 demaig del 2011, po-
ques setmanes abans de les elecci-
onsmunicipals que van donar l’al-
caldia a Xavier Trias, en un local
del carrerCorretger deCiutat Ve-
lla, Antoni Vives, avui tercer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament,

va celebrar una petita reunió
amistosa. Willy Müller exercia
d’amfitrió.Müller és avui el direc-
tor de l’agència urbanísticaBarce-
lona Regional, on es pensen els
plans d’abast metropolità del go-
vern de Trias.
Aquí continuen dibuixant el

projecte Blau@ictinea, malgrat
que l’oposició a Barcelona ho ha

prohibit taxativament a l’alcalde.
Al voltant d’aquella taula del

carrer Corretger –on es van ser-
vir (elmenú era en anglès) pump-
kin soup; sushi maki; sesame noo-
dles with mango; thai red curry
with fish; dumplings i chocolate
mousse–, es van reunir els qui ha-
vien col·laborat amb Vives en
l’elaboració del llibre Generació

Barcelona (La Magrana), en què
l’actual alcalde, Xavier Trias, apa-
reixia com a editor i prologuista i
suggeria que aquest llibre era
“un llibre-manifest” i una “melo-
dia inspiradora” per al projecte
polític amb el qual volia arribar a
governar la ciutat.
Un any després, sembla esca-

ient preguntar als qui van col·la-
borar a Generació Barcelona com
veuen la ciutat. La resposta genè-
rica és: en general bé, però amb
alguna objecció substantiva. No
ha estat fàcil trobar-los aquests di-
es: alguns no opinen i d’altres,
molts, són fora de Barcelona tre-

MARC ARIAS

La ciutat, seu de
l’agència mundial
d’operadors d’aigua

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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I unanydesprés…
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Tota la
informació
meteorològica
a la pàgina 10

cBépel que fa a l’economia
i la projecció internacional
de la ciutat; l’únicaombra
és el programasocial

EL TEMPS

cEl ‘think tank’ de la
campanyadeTrias parla,
unanydesprés, de comveu
Barcelona i el seugovern

‘Generació Barcelona’. És
el llibre en què el think tank de
Trias va bolcar les seves idees

Pugen les temperatures

i augmenta la xafogor
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Supernoves

CATALUNYA Mín Mx Pluja

Barcelona 25 29

Girona 20 35

Lleida 20 38

Tarragona 22 29

Amposta 21 29

Badalona 25 27

Balaguer 20 38

Banyoles 21 35

Berga 12 34

Blanes 23 28

Cadaqués 22 29

Cardedeu 24 35

Cervera 22 37

Deltebre 23 28

El Perelló 21 30

El Pont de Suert 14 33

El Vendrell 20 30

Falset 21 35

Figueres 12 33

Gandesa 12 36

Granollers 24 32

Horta de St. Joan 18 36

Igualada 21 33

La Bisbal d’E. 18 33

La Seu d’Urgell 18 34

Les Borges Blanques 22 37

L’Estartit 22 28

Lloret de Mar 23 28

Manresa 22 35

Mataró 24 29

Mollerussa 19 38

Montblanc 18 36

Móra la Nova 23 37

Núria 13 23

Olot 20 36

Puigcerdà 15 31

Reus 22 30

Ripoll 18 34

Roses 21 30

Sant Feliu de Ll. 23 30

Sant V. Montalt 23 31

Santa C. Farners 22 35

Sitges 24 28

Solsona 20 38

Sort 19 34

Tàrrega 23 39

Terrassa 23 32

Torredembarra 22 29

Tortosa 22 31

Tremp 20 38

Valls 20 32

Vic 19 35

Vielha 16 32

Vilafranca del P. 22 30

Vilanova i la G. 24 29

EL TEMPS

Les temperatures toquen sostre
BARCELONA

ESPANYA Mín Mx

A Coruña 17 22

Alacant 22 34

Albacete 23 37

Almeria 22 28

Àvila 18 33

Badajoz 16 34

Bilbao 14 28

Burgos 14 32

Càceres 19 34

Cadis 22 29

Castelló 22 33

Ceuta 21 34

Ciudad Real 22 38

Conca 22 38

Còrdova 20 33

Eivissa 23 31

Fraga 20 38

Múrcia 23 40

Osca 22 38

Ourense 17 29

Oviedo 16 25

Palència 17 33

Palma 20 33

Pamplona 19 33

Pontevedra 16 22

Salamanca 17 34

Sant Sebastià 18 28

S. C. Tenerife 22 31

Santander 16 24

Santiago de C. 17 23

Saragossa 25 40

Segòvia 20 34

Sevilla 23 39

Sòria 15 33

Terol 18 38

Toledo 24 37

Beirut 24 32

Berlín 13 21

Bogotà 9 19

Boston 16 29

Brussel·les 17 27

Budapest 14 28

Buenos Aires 16 20

Caracas 23 30

Casablanca 23 38

Copenhaguen 8 17

Chamonix 12 29

Chicago 23 38

Dublín 13 22

Düsseldorf 16 27

Edimburg 13 17

El Caire 25 35

Estocolm 11 18

Florència 14 30

Frankfurt 16 28

Ginebra 17 31

Miami 25 33

Milà 17 30

Montevideo 9 22

Montpeller 20 33

Mont-real 15 26

Moscou 11 20

Munic 16 29

Nàpols 16 29

Niça 23 29

Nova Delhi 30 41

Nova York 18 32

Oslo 14 20

París 20 30

Pequín 21 23

Perpinyà 20 31

Praga 16 26

Rabat 18 40

Rio de Janeiro 15 30

Roma 16 26

San Francisco 12 22
11

Més informació a: http://elti
empo.lavanguardia.com

Les temperatures d’avui i de

demà seran les més altes

d’aquesta onada de calor, amb

valors de prop de 400C al pla

de Lleida i de més de 300C

al litoral. Farà sol però fins a

mig matí hi haurà alguns núvo-

ls al litoral sud. A la tarda crei-

xeran núvols d’evolució al

Pirineu que no deixaran preci-

pitacions. Els vents seran

fluixos del sud però amb rat-

xes localment moderades

durant les hores centrals d
el

dia a la costa. / J. Miralles

La NASA ha llançat el Telescopi

Espectroscòpic Nuclear, que

permetrà als físics saber que

els passa a les estrelles després

d’explotar com a supernoves.

AVUI, TEMPS I TEMPERATURES PREVISTES

medida:
ancho:48,8mm

alto:36,9mm

902 091 760
Agencias de viaje

45€45€
ESPAÑA

+ DESTINOS EUROPEOS

DESDE

TEMPERATURES D’AHIR

alto:9mmwww.nh-hoteles.es/verano



2 LAVANGUARDIA V I U R E DISSABTE, 30 JUNY 2012

ballant..., cosa que no és necessà-
riament una mala notícia.
El sopar de Corretger va ser

una espècie de brainstorming
–l’últim d’una sèrie de reunions
que havien començat un any
abans– amb el qual es volia de-
mostrar que la intel·liguèntsia di-
fusament socialdemòcrata que
havia governat Barcelona durant
trenta anys tenia un relleu: una al-
tra intel·liguèntsia, més difícil de
definir ideològicament, que rema-
va a favor del vent del canvi polí-
tic que bufava amb força des del
referèndum de la Diagonal.
Allà hi havia, entre d’altres,

l’enginyerAndreuUlied; l’econo-
mista Salvador Estapé; l’advocat
Albert Cortina; l’enginyer Mi-
quel Estrada; els arquitectes
Miquel Roldán i Manuel Gausa;
la directora de la Cambra de Co-
merçHispano-Britànica, Charlo-
tte Fraser-Prynne; el fundador
delTaller deMúsics, Lluís Cabre-
ra, o Enric Canet, el creador del
Casal dels Infants.

Va ser un sopar estrany: l’arqui-
tecteManuel Gausa (fora de Bar-
celona aquesta temporada) va
presentar un dens treball sobre
el turisme, la ciutat i la marca.
Després va començar el debat. A
mitja sessió es va afegir a la reu-
nió Vicente Guallart, que avui és
el gerent de l’àrea d’Hàbitat Ur-
bà, que presideix Antoni Vives.
Ja gairebé al final del sopar, Vi-

ves va pronunciar unes paraules
que després van fer parlar: “Jo
crec que l’urbanisme ha mort”.
Al final de la nit feia l’efecte que
aquella generació Barcelona ha-
via de ser rupturista. Una idea
que els 363 dies de govern trans-
correguts s’han encarregat de
desmentir.
Lluís Cabrera, el fundador del

Taller de Músics, sempre s’ha
sorprès d’haver-se vist immers
en aquells debats tan saberuts.

“El meu article és l’únic que fa
riure d’aquell llibre”. Això no és
dolent. Cabrera és dels coautors
que defensen amb més entusias-
me el canvi polític a Barcelona:
“Era necessari i era natural que
passés. Crec queBarcelona neces-
sitava un canvi de cares. Ara la
gent va més per lliure, més a la
seva”. Lluís creu que la presència
de l’anterior ajuntament a tot ar-
reu era excessiva. “Era un ajunta-
ment omnipresent, invasiu”, afir-
ma apuntalant la idea d’un ta-
rannà liberal del govern Trias
que considera que “deixa fer”.
“Trias està bé. És un alcalde amb
sentit de l’humor, en certa mesu-
ra és una mica transgressor, no
és impostat”.
L’enginyer Andreu Ulied és a

Budapest quan rep la trucada de
La Vanguardia. L’endemà, ja a
Barcelona, dóna la seva visió del
primer any de Trias.
Des de la seva perspectiva d’en-

ginyer, està d’acord en part amb
el perfil lleuger del govern local.
“Estan fent coses importants pe-
rò són més modestos. Potser és
una de les conseqüències de la cri-
si”. El creador del gabinet Mcrit
subratlla especialment el projec-
te de reforma de la xarxa d’auto-
busos. “És una decisió que no té
l’escala de la línia 9 del metro,
que es quedarà a mitges. Però la
creació de la xarxa ortogonal i el
canvi de la distància entre para-
des pot canviar el sistema de
transport públic de Barcelona. És
molt important i modest alhora”.
Ulied retreu a l’Ajuntament

que no vagin més ràpid o més a
fons: “Tot i que és un bon comen-
çament, en realitat el que hauria
de canviar és Transports Metro-
politans de Barcelona”.
I aquest enginyer és dels que

creuen que Barcelona hauria de
fer un salt real a l’escalametropo-
litana: “Europa no entén tantes
duplicitats de serveis públics:
tants tipus de policies... Ara és el
moment de racionalitzar tot ai-
xò. És el moment perquè hi ha
motius per fer-ho: reduir el cost
de la fragmentació en un territori
continu”.
El llibre Generació Barcelona

sempreha estat un llibre sui gène-
ris i en el fons unamica inconsci-
ent –un membre de l’equip de
campanya va confessar que la
compilació es va fermolt de pres-
sa–. La presentació pública la va
fer el mateix candidat Trias a la
biblioteca de la seu d’RBA, pot-
ser una de les peces més aconse-
guides del conjunt d’aquest edi-
fici dissenyat per Oriol Bohigas,
el pare de la generació que en

EL LL IBRE

‘Generació Barcelona’
era una mena de
compendi d’idees,
sovint dissemblants

“Van bé. Ho diuen
les enquestes. Crec
que han pres mesu-
res importants, per
exemple l’agilitació
de les llicències.
Això és molt impor-
tant per a una ciu-
tat. I la seva agen-
da internacional
també va molt bé”

I UN ANY DESPRÉS. . . EL MANDAT DE TRIAS VIST PEL ‘THINK TANK’ QUE LI VA DONAR IDEES ABANS D’ARRIBAR A L’ALCALDIA

Ch. Fraser–Prynne
Directora de la Cambra
de Comerç Britànica
a Espanya

‘THINK TANK’

Vives va buscar un
discurs nou, alternatiu
a la ‘intel·liguèntsia’
del PSC

AndreuUlied
Enginyer i fundador
deMcrit

Salvador Estapé
Dir. d’Afers Econòmics
del Dept. d’Economia
i Coneixement

Aprovat a
Trias,menys
en l’ àmbit
social
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

“Van fent coses
importants però
són més modestos.
Potser a causa de
la crisi”

“Europa no entén
tantes duplicitats
de serveis públics
metropolitans...,
és el moment de
racionalitzar-les”

“Crec que Barcelona
ha d’exercir de capi-
tal de Catalunya,
portar el timó, i
pot fer-ho”

“El talent que pas-
sa per la ciutat s’hi
ha de quedar. Ha
de crear aquí les
seves empreses”
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teoria havia d’escombrar els
nous pensadors. Ara Vives visita
sovint Bohigas a casa seva, l’ha
designat per al seu consell consul-
tor i li truca sovint per parlar. Bo-
higas no ha estat especialment
crític amb ell ni ambXavier Trias
als seus habituals articles d’opi-
nió que, un any enrere, fueteja-
ven sense pietat l’anterior go-
vern, l’últim del PSC.
Quan es va celebrar aquell so-

par al carrer Corretger, un altre
dels comensals, Salvador Estapé,
ja havia ocupat el seu nou càrrec
a la Generalitat: director d’Afers
Econòmics del Departament
d’Economia i Coneixement. Ja
aleshores parlava de “retallades”,
i no ha deixat de fer-ho. Estapé
mira la Barcelona solvent amben-
tusiasme: “Crec que ha d’exercir
de capital de Catalunya, portar el
timó, i pot fer-ho”. Tanmateix,
considera que cal millorar algu-
nes coses: insisteix molt que ha
de ser una ciutat trilingüe: català,
castellà i anglès. I que ha de fer
tot el possible per aconseguir que
“el talent que passa per la ciutat
s’hi quedi. Que la gent que ve
aquí, hi creï les seves empreses”.
Charlotte Fraser-Prynne, la di-

rectora de la Cambra de Comerç
Britànica a Espanya, amb la qual
l’alcalde comenta la seva estratè-
gia internacional ocasionalment,
creu que les coses li van bé a
Xavier Trias. “Ho diuen les en-
questes –subratlla–. I crec que
han pres mesures importants,
per exemple l’agilitació de les lli-
cències. Això és molt important
per a una ciutat que vol obrirse i
atraure negocis. Ho estan fent
bé. La seva agenda internacional
també va molt bé”.
En aquest diagnòstic d’alguns

dels membres del catàleg d’idees
que hi havia a Generació Barcelo-
na, la principal objecció la plante-
ja Enric Canet, el fundador del
Casal dels Infants, que retreu al
govern de la ciutat “no haver fet
més per la gent que pateix més la

crisi”. Per Canet, l’esforç de
l’Ajuntament és insuficient. I cri-
tica també algunesmesures adop-
tades pel municipi que tornen a
estigmatitzar la pobresa. Costa
d’arrencar-li una resposta en
aquest sentit, però finalment Ca-
net –un veterà de la lluita contra
la pobresa en el Raval– admet
que la prohibició de la prostitu-
ció al carrer l’ha revoltat. “És al
contrari del que proposàvem al
llibre. És el que no s’ha de fer”.
L’alcalde no ha dit mai queGe-

neració Barcelona havia de ser la
bíblia del seumandat, però és evi-
dent que algunes d’aquelles idees
li agradaven. El problema és que
els catorze regidors sorgits de les
urnes l’obliguen a pactar-ho tot.
Trias ha fet del seu tarannà perso-
nal una virtut, a força, esclar, de
no convertir les seves idees en
inamovibles.c

LLUÍS SIERRA
Barcelona

M’havien dit que vostè era un
os; avui ho he comprovat”.
Amb aquesta sentència, Jordi
Martí (PSC) sintetitzava el
comportament de Sònia Reca-
sens, la tinenta d’alcalde que
ahir va mantenir amb fermesa
en el plenari el nou model, el
de CiU, en la política munici-
pal de creació d’ocupació. El
president del grup municipal
socialista esperava que el go-
vern municipal de Xavier Tri-
as fes alguna concessió a les se-
ves demandes sobre la remo-
delada agència BarcelonaActi-
va, però el seu intent i els de
Ricard Gomà (ICV-EUiA) i
Jordi Portabella (UxB) van
quedar en no-res.
El govern deCiU, amb el su-

port del PP, va rebutjar dues
proposicions (socialista i eco-
socialista) que intentaven sua-
vitzar el canvi a Barcelona Ac-
tiva, un organisme que d’un
any a l’altre ha passat de 42 a
27 milions d’euros de pressu-
post per la pèrdua de les apor-
tacions que rebia dels governs
central i autonòmic.
La proposició socialista

(amb afegits d’ICV i d’UxB)
volia injectar 10 milions més
per mantenir almenys en part
la política activa d’ocupació i
els plans de formació a atu-
rats. Recasens no va cedir: a
partir d’ara el focus de Barce-
lona Activa es dirigeix a l’em-
presa, que és la que crea ocu-
pació. Li van assenyalar que
governs i ciutats europeus de
diferent signemantenen la do-
ble línia de suport a l’empresa
(també a l’empresa pública) i

als aturats, directament. L’edil
democristiana va al·legar que
aquest era el model dels anys
80, i que ja no era vàlid en una
ciutat que supera de llarg els
100.000 aturats.
CiU va tenir el suport del

PP, el regidor del qual Xavier
Mulleras es va mostrar més
neoliberal que Recasens, i va
insistir que elmodel de Barce-
lona Activa ha estat fins ara el
de gastar subvencions sense
resultats. Encara que lamemò-
ria oficial de l’agència reculli
resultats positius, amb milers
de reinsercions laborals.
Mentrestant, a la tribuna

del públic, diversos treballa-
dors de BarcelonaActiva aixe-
caven els braços (“mans enlai-
re”) cada vegada que interve-
niaRecasens.Unes quantes de-
senes de treballadors s’havien

quedat fora de l’Ajuntament,
malgrat disposar d’invitacions
per assistir al ple, per la qual
cosa els grups d’esquerra van
manifestar la seva queixa.Mig
centenar d’empleats de l’agèn-
cia han vist com els seus con-
tractes d’obra i servei no s’han
renovat.
La reclamació del pacte fis-

cal entreCatalunya i l’Estat es-
panyol va ser assumida per la
majoria del plenari, a instànci-
es d’Unitat per Barcelona, que
va rebre el suport de CiU i
ICV. El PSC es va abstenir i el
PPhi va votar en contra. La de-
claració aprovada ahir expres-
sa el suport de l’Ajuntament
barceloní al manifest pel pac-
te fiscal basat en el concert
econòmic que promou l’associ-
ació de municipis per la inde-
pendència.c

EL TARANNÀ

L’aplicació del nou
ideari de CiU ha
evitat la ruptura
en gairebé tot

El ple de Barcelona
aprova una
declaració
de suport a un
nou pacte fiscal

Cornellà, a favord’Eurovegas

GOVERNAR EN MINORIA

Trias ha convertit la
seva debilitat, la falta
de majoria, en la seva
virtut: el pactisme

Recasens defensa
el nou model, que
posa èmfasi en el
suport a l’empresa,
i obvia els plans
de formació

Enric Canet
Fundador del Casal
dels Infants

Lluís Cabrera
Fundador del Taller
deMúsics

]L’Ajuntament de Corne-
llà, presidit pel socialista
Antonio Balmón, ha ins-
tat el govern de la Gene-
ralitat a estudiar i nego-
ciar l’arribada d’Eurove-
gas a Viladecans. El PSC
(que té majoria absoluta)
i CiU van votar la moció
que reconeix que la situa-
ció econòmica, “sense un
motor econòmic i finan-
cer”, fa necessari estudi-
ar “iniciatives amb recur-
sos estrangers”. La diver-

gència de criteris sobre
el complex Eurovegas
entre dirigents del PSC,
que aquesta moció posa
de manifest, va ser res-
saltat ahir al plenari de
Barcelona per la tinent
d’alcalde Sònia Recasens
(CiU), quan els socialis-
tes, junt amb la resta de
l’oposició, intentaven que
el govern de Xavier Trias
es pronunciés clarament
a favor o en contra del
projecte.

CiUmanté
el canvi de
BarcelonaActiva
ambel votdelPP

“No han fet prou
per la gent que
pateix més la crisi”

“(La prohibició de
la prostitució) És
tot el contrari del
que proposàvem al
llibre. És el que no
s’ha de fer”

“Xavier Trias està
bé. És un alcalde
amb sentit de l’hu-
mor, en certa mesu-
ra és una mica
transgressor, no
és impostat”

“Ara la gent a
Barcelona va més
per lliure, més a
la seva”


