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Un consell assessor vetllarà
per la imatge deBarcelona

RAMON SUÑÉ
Barcelona

L’estratègia de rellançament de
la marca Barcelona dissenyada
per l’equip del socialista Jaume
Collboni quan l’exsoci de go
vern d’Ada Colau era el respon
sable de la promoció econòmica
de la ciutat va veure ahir com es
concretava una de les iniciatives
que ja gairebé estaven a punt la

tardor passada i que la ruptura
de la coalició governamental va
deixar momentàniament apar
cada. El saló de Cròniques de
l’Ajuntament va iniciar el seu
camí el consell assessor de Pro
moció de la Ciutat, un nou òrgan
consultiu que tindrà com a mis
sió aconsellar els responsables
municipals en les seves políti
ques encaminades a “reforçar la
reputació i la imatge de la ciutat
en sectors estratègics”.
El consell de savis està format

per una quarantena de persones
procedents d’àmbits com el de
l’empresa, la universitat, la in
vestigació, l’emprenedoria, la
cultura, les organitzacions eco
nòmiques i sindicals, els grups
polítics municipals i els exregi
dors de PromocióEconòmica de

socials com la diferència de gè
nere.
“El repte és enorme, però a

Barcelona li agraden aquests
reptes i posarem aquest afany
ambiciós però pragmàtic entre
tots”, va assenyalar l’alcaldessa
Ada Colau després de la reunió
que va mantenir amb els mem
bres del consell. En aquest sen
tit, va fer una crida a les admi
nistracions i a la societat civil
perquè treballin conjuntament
per explotar tot el potencial de
la ciutat, recuperar l’autoconfi
ança i reprendre el lideratge.
Ara només cal que els bons pro
pòsits concretin en mesures
pràctiques aquestes bones in
tencions, que en certa manera
representen un canvi de priori
tats per a ungovernque va trigar
a abraçar la necessitat que la
ciutat continuï promocionant
se a tots els nivells al món i re
forçant la seva imatge demarca i
la seva bona reputació.
Gerardo Pisarello va casar

aquesta ambició de Barcelona
per ser algú al món amb un dels

grans desafiaments que té plan
tejat en aquestmoment la ciutat,
el de l’accés d’una majoria de la
població a un habitatge assequi
ble, una qüestió de la qual BCo
mú va fer bandera en les elecci
ons locals del 2015 i que avui, pa
radoxalment, s’ha convertit en
undels principals problemes del
seu govern, en primer lloc per
l’encariment dels preus, però
també perquè les actuals autori
tats locals, en els seus temps
d’activistes socials, van provo
car unes expectatives de canvi
tan altes que ara no poden satis
fer.
El número dos de l’Ajunta

ment de Barcelona es va referir
ahir a la creació d’“una nova lí
nia de política d’habitatge que
permeti també convertirnos en
una ciutat atractiva per a la co
munitat científica, els docto
rands, els professionals i el ta
lent internacional”.c
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L’ÀreaMetropolitanaplanteja
rebaixar el preude l’aiguaun 1,65%
JOSE POLO Barcelona

El rebut dels usuaris proveïts per
Aigües de Barcelona pot ser tres
euros més barat per família i any.
Aquesta és la proposta que va
anunciar ahir l’ÀreaMetropolita
na de Barcelona (AMB), que va
presentar la revisió de tarifes de
l’aiguapotable.
La mesura afecta un total de 23

municipis de l’àrea de Barcelona.
La reducciódel cost, quehauràde
tenir l’aprovació definitiva de la
Comissió de Preus de Catalunya
que es reunirà a finals d’aquest
mes,potentrarenvigordurant les
properes setmanes. Significaria
un estalvi de l’1,65% respecte al
quepaga la ciutadania ara.

L’Ajuntamentanuncia
lasevavoluntat
d’acollirgransdebats
mundialssobreels
reptesdelahumanitat

AJUNTAMENT DE BARCELONA

La reunió constitutiva del consell assessor de Promoció de la Ciutat, ahir al saló de Cròniques

L’AMB ha pres aquesta decisió
encara que Aigües de Barcelona
havia posat sobre la taula un
augment del preu del 3,7%. El
principal motiu és, segons va ex
plicar el vicepresident de Medi
Ambient de l’AMB, Eloi Badia,
queenlarevisiódeles tarifesnoes
va comptabilitzar l’increment de
l’11,8% del cost de l’aigua propor
cionadaperAigüesTerLlobregat
(ATLL).
El també regidor d’Energia de

l’Ajuntament de Barcelona va
assegurar que hi ha “elements sò
lids per no imputar aquest cost”.
Confiaquedesprésdelasentència
del Tribunal Supremque invalida
la concessió d’ATLL a Acciona,
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) faci efectiva l’anul∙lació de
la pujada de preus que ella ma
teixa va aprovar al desembre. “No
hihacapexcusapernoaturar l’in
crement de la tarifa”, va sen
tenciar.

De fet, abansde l’anuncidelSu

prem,116municipisjavananunci
ar que no acceptarien l’increment
delpreude l’aiguaquevenATLLi
que l’impugnarien als tribunals.
D’altra banda, també s’han revisat
a la baixa els costos financers, el
cànon de salmorra, l’actualització
de l’IPC i l’ajust del volum de l’ai
gua realment subministrada.
Badia va titllar de “modesta” la

disminuciódel costde l’aigua,que
permetrà estalviar un total de 4,8
milions d’euros als usuaris. “Com
aAMB,hemdegarantirquelaciu
tadaniapaguiunpreu justper l’ai
gua,quereflecteixielscostosreals
delservei, iaquestésl’exercicique
estemfent”, va argumentar.
Estractadelasegonarebaixade

preus en dos anys. Segons l’AMB,
sumant les dues disminucions la
ciutadania estalviarà “30 milions
d’euros anuals respecte a les peti
cions d’Aigües de Barcelona”. Se
gons els càlculs de l’ens metropo
lità, això suposa un total de 18 eu
rosper any i abonat.c

Embassaments per sobre del 50%
]ElsembassamentsdelTer
Llobregat,quesubministren
l’aiguaa laconurbacióde
Barcelona, s’hansituatper
sobredel50%de lasevacapa
citatamblesúltimespluges i
eldesglaçde laneu.Segons
dadesrecollidesperEfede
l’AgènciaCatalanade l’Aigua,
elsembassamentsestanavui
al51%de lasevacapacitat i
emmagatzemen313hm3d’ai
gua,ambunatendènciaenca
racreixent.L’aiguaembassa
dacontinuaràaugmentantels

diesvinents.Ahir, elTer,al
seupasperRipoll,portava
gairebé80m3d’aiguaper
segon,quanabansde l’últim
episodideplugeseradetot
just 10m3.ElLlobregat, al seu
pasperGuardioladeBergue
dà,portavaahir61m3per
segon.Fatot justunasetma
na,el cabald’aquestriuera
deuvegades inferior.Malgrat
ques’hagialleujat la situació
deprealerta, lesdessalinitza
doresdelPrat ide laTordera
nohandisminuït laproducció.
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Consellers

l’Ajuntament. Almenys sobre el
paper, al repte que es marca el
Consistori amb aquesta iniciati
va no li falta ambició. El primer
tinent d’alcalde,GerardoPisare
llo, el va resumir en aquests ter
mes: treballar perquè la gran
Barcelona –entesa com la capi
tal i tota la seva zona d’influèn
cia– sigui “referència mundial”
en cultura i coneixement i “seu
d’ungran fòrummundial en què
es plantegin els reptes de futur
de la humanitat en el context de
la revolució tecnològica”. Una
curiosa semblança amb la idea
del Govern espanyol, reiterada
dilluns passat a La Vanguardia
pel secretari d’Estat, JoséMaría
Lassalle, d’organitzar a Barcelo
na un “Davos digital” en què es
busquin solucions a injustícies


