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BOMBOLLA COLAU
El preu mitjà del lloguer 

a Barcelona arriba a un nou 
rècord històric

Nou barcelonins de cada 
deu consideren que és un 
problema greu
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Ada Colau va prometre revolucionar 
les polítiques d’habitatge, però només 
les ha aconseguit empitjorar. Nou 
barcelonins de cada deu consideren 
que és un problema greu i, de fet, ja és la 
segona qüestió que més els preocupa, 
segons el baròmetre municipal de 
juliol que elabora l’Ajuntament. 
El malestar és lògic perquè el preu 
mitjà del lloguer a Barcelona -el més 
car de l’Estat- ha arribat al seu màxim 
històric. Ara se situa a 13,90€ per 
metre quadrat, una xifra que supera 
en més d’un 6% el rècord anterior, 
del maig del 2007, en plena bombolla 
econòmica, segons un informe recent 
d’un dels principals portals del sector. 

A més, a diferència de fa una dècada, 
ara els salaris són inferiors i, per 
tant, la situació encara causa més 
alarma. Un estudi de la Cambra de la 
Propietat Urbana detalla que el preu 
mitjà dels pisos de lloguer a la ciutat 
de Barcelona va ser de 877€ mensuals 
el 2017, que representa un augment 
del 9,5% respecte dels 801€ de l’any 
anterior. 
En la mateixa línia, l’increment esdevé 
exponencial si s’opta per la compra 
d’un immoble a la capital catalana. 
En els darrers cinc anys, ha pujat un 
48,8%, especialment durant el 2016 i 
el 2017, segons dades recopilades per 
la taxadora Tinsa. “Colau ha fracassat 

estrepitosament amb la seva proposta 
estrella. No pot ser que, en el millor 
dels casos, hi hagi barcelonins i 
barcelonines que hagin de canviar 
de barri per pagar el lloguer o que, 
en el pitjor dels escenaris, hagin de 
buscar habitatge en ciutats properes”, 
assenyala la candidata del PDeCAT a 
l’alcaldia, Neus Munté. 
A parer seu, “els comuns han 
improvisat la major part de les 
mesures per facilitar l’accés a un 
habitatge digne. Han actuat a cop de 
titular i el resultat és nefast”. 
La cap de llista assegura que, si és 
alcaldessa, desenvoluparà una acció 
coordinada que vagi més enllà de les 

Barcelona en Comú va arribar a l’alcaldia havent promès 
construir fins a 4.000 pisos nous de lloguer social i de 
comprar-ne 4.000 més. Quan queden pocs mesos per 
acabar el seu primer mandat, tan sols n’ha comprat 531 
i n’ha finalitzat 648. Ara bé, un 80% d’aquests últims 
provenen de la gestió i del finançament del mandat de 
Xavier Trias com a alcalde.  d

En aquests últims dos anys, s’ha disparat el nombre de 
persones que dormen o han dormit al carrer a Barcelona. 
Segons el Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament, durant 
els set primers mesos del 2018, se’n van detectar 1.839. 
Una xifra que supera els que hi va haver en tot el 2016 i 
que, en només sis mesos, ja és a punt de superar els 2.278 
sense-sostre que van dormir al carrer al llarg del 2017.  d

Tot i ser una de les mesures estrella de la seva campanya 
electoral i de disposar de més eines legals que fa uns 
quants anys, Colau tampoc no se n’ha sortit. Durant l’any 
passat, hi van haver 2.519 desnonaments a la capital 
catalana, amb una mitjana diària de 7, segons dades del 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Però el comuns 
tiren pilotes fora i culpen unes altres administracions. d

Colau vol expropiar els solars privats que faci més de dos 
anys que estiguin en desús, però l’Ajuntament en disposa 
de 80 en què no hi fa res i on hi podria edificar més de 
1.500 habitatges. Si aquesta era una proposta estrella, per 
què no ho va fer durant el primer any de mandat? Sens 
dubte, són constants els anuncis de mesures incoherents, 
sense planificació, ni diàleg amb les parts implicades.  d
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fronteres administratives de la ciutat. 
“Cal un gran pacte per a l’habitatge 
en l’àmbit metropolità i elaborat 
juntament amb la Generalitat”, 
assevera Munté. 
A més, proposa incrementar el 
parc d’habitatge assequible i un 
acord per a la modificació de la llei 

d’arrendaments urbans (LAU) per 
allargar terminis en els contractes de 
lloguer o posar topalls als augments 
anuals dels lloguers. Ara bé, “la millor 
política que podem fer per facilitar 
l’accés a l’habitatge és crear llocs de 
treball i amb salaris més alts”, ressalta 
la candidata del PDeCAT. d 
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la incapacitat en la gestió i la falta 
de diàleg amb l’oposició o la societat 
civil es produeixen en tots els àmbits, 
com s’ha vist aquest estiu amb la vaga 
de taxis”, recorda el PDeCAT. “Colau 
està portant Barcelona al col•lapse. 
La gestió pública requereix rigor, 
seriositat i honestedat”, apunta la 
candidata del Partit Demòcrata a 
l’alcaldia, Neus Munté. 
A parer seu, és imprescindible enfortir 
el suport a l’activitat econòmica, als 
emprenedors, al comerç de proximitat 
i als nous negocis emergents. Munté 
reivindica la necessitat d’una aposta 
ferma per la revolució tecnològica i 
científica, per la recerca i el talent. “La 
creació de riquesa i de llocs de treball 
és generadora de benestar”, sentencia 
la cap de llista del PDeCAT. d

BARCELONA VA ENRERE
L’ajuntament frena fins a 159 inversions públiques 
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“Colau actua des 
del populisme, 
la demagògia i la 
gesticulació”

Si es continua 
generant dèficit, 
es consolidaran 
les retallades

 GESTIÓ I MODEL ECONÒMIC

2

En la seva etapa d’activista, Colau 
sempre era la primera a aixecar la 
bandera dels drets socials. Com a 
alcaldessa, manté sempre aquesta 
reivindicació en els seus discursos, 
malgrat que les seves polítiques van 
en la direcció contrària. Enguany 
preveia retallar 107 milions d’euros 
del Pressupost d’Inversió Municipal 
per a aquest any i el vinent, amb 
la conseqüència de frenar 159 
projectes (centres cívics, escoles, 
llars d’infants, pisos d’acollida per a 
dones que són víctimes de violència 
domèstica, equipaments esportius, 
infraestructures, etc.). 
“Colau actua des del populisme, la 
demagògia i la gesticulació”, apunta 
l’oposició. De fet, al primer semestre 
de l’any, els ingressos de l’Ajuntament 

van continuar caient, especialment 
provinents de les plusvàlues i l’Impost 
de Béns Immobles (IBI). Només amb 
aquests dos conceptes les arques 
municipals han perdut 40 milions 
d’euros, malgrat que les despeses 
corrents del consistori creixen uns 
65 milions d’euros. El PDeCAT alerta 
que, si els comuns continuen generant 
dèficit, “les retallades es consolidaran 
en els següents anys”. “Els barcelonins 
no es poden permetre que es gestionin 
així els seus diners”, lamenta el 
principal grup de l’oposició. 
La manera com Barcelona en Comú 
governa el consistori s’ha visualitzat 
en l’aprovació dels pressupostos en els 
darrers dos anys, que només els han 
pogut aprovar a través de mocions de 
confiança. “La improvisació constant, 

‘CONTIGO EMPEZÓ TODO’
Aquests últims mesos, Colau 
ha intentat ser el centre 
d’atenció en tota mena de 
qüestions d’actualitat a través 
d’experiències íntimes o 
personals. En plena polèmica 
sobre màsters que ha afectat 
diversos polítics espanyols, 
va revelar que li van oferir 
acabar la carrera de Filosofia 
de manera “fàcil”. De la 
mateixa manera, després de la 
dimissió de Xavier Domènech 
com a líder dels comuns al 
Parlament i d’abandonar els 

càrrecs del partit, l’alcaldessa 
va confessar que ella tam-
bé s’havia plantejat deixar la 
política aquest l’últim any. Així 
mateix, en ple debat sobre els 
drets LGTBI, va admetre la seva 
bisexualitat en un programa 
de televisió i, el mateix dia 
que l’Audiència de Navarra 
deixava en llibertat sota fiança 
els agressors de ‘La Manada’, 
la líder de Barcelona en Comú 
va aprofitar un acte per dir que 
també havia patit assetjament 
sexual. Ara bé, malgrat que 

aquest afany de protagonisme 
s’ha accentuat aquests darrers 
mesos, no és cap novetat. Fa 
tres anys, ho va deixar clar en 
un tuit, coincidint amb el seu 
aniversari:  “Fa 41 anys el règim 
feixista va matar Puig Antich 
a Barcelona, i hores després 
vaig néixer jo. Barcelona, 
ciutat valenta, que mai es 
resigni a la injustícia”. Potser 
aviat anunciarà que va ser la 
primera persona a posar el 
peu a la lluna. No se sap mai, 
alcaldessa. d

+65
     Perdent pistonada      Baixa la reputació7 7

Malgrat consolidar-se com a ciutat innovadora, Barcelona 
perd posicions en competitivitat global i cau en tots els 
àmbits que configuren aquesta classificació (economia, 
recerca i desenvolupament, interacció cultural, habitabilitat i 
accessibilitat), segons l’informe ‘Observatori Barcelona 2017’, 
que elabora l’Ajuntament i la Cambra de Comerç.  d

La capital catalana ha passat del vuitè al quinzè lloc com 
a ciutat amb més bona reputació del món, segons el 
rànquing City Reptrak 2018. Els responsables de l’informe 
indiquen que els principals factors pels quals ha empitjorat 
la percepció dels ciutadans són motius socioeconòmics, 
polítics i de seguretat. d
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“Les derrotes formen part de la vida 
política. […] Depèn de mi agafar 
distància i reinventar-me”, va 
reconèixer Manuel Valls, després de 
perdre les primàries dels socialistes 
francesos enfront de Benoît 
Hamon. A partir d’aquesta derrota, 
va ser exclòs del Partit Socialista i, 
fins fa poc, va quedar relegat com 
a diputat “afiliat” a La République 
en Marche. A més, a finals del 2017, 
va ser considerat com la tercera 
personalitat política més detestada 
a França, només per darrere de la 
líder d’extrema dreta Marine Le Pen 
i la conservadora Nadine Morano, 
segons el baròmetre YouGov. De 
fet, les polèmiques sempre han 
acompanyat la seva trajectòria, 
especialment les seves decisions 
racistes vinculades a l’expulsió de 

persones d’ètnia gitana.
Ara, un cop consumat el seu 
fracàs a França, Valls ha decidit, 
patrocinat per Ciutadans, que 
la seva “reinvenció” passa per 
Barcelona. “Ja hem patit durant 
tres anys l’experiment de Colau, 
amb un balanç desastrós. Ara 
no ens en podem permetre un 
nou artefacte similar amb un 
paracaigudista com Valls”, subratlla 
el Partit Demòcrata. A parer seu, 
les eleccions municipals “no poden 
ser una lluita d’egos. Coneixem l’ego 
de Colau i ara el de Valls”, indica. 
Tanmateix, el PDeCAT sosté que els 
ciutadans “mereixen que els seus 
representants coneguin la ciutat, 
sàpiguen quins són els problemes 
dels barcelonins i barcelonines, i 
que aportin solucions”.d

EL MISTERI
DE CASP, 43

1PROU
EXPERIMENTS!

 EL MISTERI DE CASP, 43

 La seu de l’Observatori 
DESC acull dues desenes 
d’associacions afins a BeC 

Entitats amigues de 
Colau reben més de 2 
milions d’euros en ajudes

22

Al bell mig del barri de la Dreta de 
l’Eixample, al carrer de Casp, 43, 
l’Observatori DESC comparteix seu 
amb cooperatives i associacions que 
es dediquen a finalitats semblants i 
que mantenen una estreta relació i 
comunió d’interessos amb les polítiques 
aplicades pel Govern d’Ada Colau i els 
comuns a l’Ajuntament de Barcelona. 
De fet, algunes els han donat suport de 
manera reiterada. No és estrany si es 
té en compte que Colau, abans de ser 
alcaldessa, hi havia treballat i que també 
hi havien col•laborat Gerardo Pisarello, 
Gala Pin, Agueda Bañón, Joan Subirats o 

Vanesa Valiño, que ara formen part del 
Govern municipal. Així doncs, aquesta 
afinitat no ha de sobtar ningú. 
Ara bé, esdevé significatiu l’increment 
de diners procedents de les arques 
municipals que han rebut la majoria 
d’aquestes entitats a través de 
contractes, subvencions i convenis des 
que Colau és al capdavant del consistori 
barceloní. 
Anem a pams. En l’últim any de Xavier 
Trias com a alcalde, algunes d’aquestes 
organitzacions van rebre petits 
contractes i alguna subvenció, que 
sumaven 73.704€ en el seu conjunt. En 

canvi, a partir de l’entrada del Govern 
Colau, el juny del 2015, aquesta xifra 
va augmentar fins a 107.110€ només en 
els seus primers sis mesos de mandat. 
Cinc contractes van ser signats el 31 
de desembre del 2015. Durant l’any 
2016, aquests imports van créixer fins 
els 461.026€, a base de multiplicar 
contractes i subvencions. No obstant 
això, el 2017 les quantitats es van 
disparar i l’Ajuntament va abocar fins 
a 1.866.462€ en contractes, subvencions 
i convenis per a aquestes entitats. 
En total, i en només dos anys i mig, 
2.434.598€ procedents del pressupost 

municipal han anat a parar a la seu del 
carrer de Casp, 43. Desenes i desenes de 
contractes i subvencions a entitats que 
comparteixen el mateix domicili fiscal i 
que és des d’on va sorgir, en bona part, 
el nucli ideològic del Govern Colau i la 
major part del seu suport social a les 
institucions. 
Crida molt l’atenció aquest augment 
tant important de contractes i 
subvencions, algunes justificacions 
que es donen o l’estreta relació amb 
el Govern municipal de totes elles. I, 
tot plegat, quan encara ressonen les 
declaracions de líders de la confluència 
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de Podem i els comuns, com ara 
Iñigo Errejón, en què afirmava que 
els ajuntaments vinculats a Podemos 
havien de crear xarxes clientelars per 
garantir-se un futur d’acció en tornar a 
l’oposició. Malauradament, en el cas de 
la ciutat de Barcelona, les xifres parlen 
per si soles… i són ben sospitoses.
El PDeCAT defensa el teixit cooperatiu 
de la ciutat. “Vam impulsar Alencoop, 
la cooperativa de ferrallers, vam 
consolidar la Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya i vam engegar diversos 
programes d’Economia social i 
col•laborativa en el nostre període de 
Govern municipal”, recorda. Per aquest 
motiu, vol preservar la bona feina de 
les cooperatives de la ciutat, també les 
ubicades al carrer de Casp, 43, igual 
que el teixit empresarial que ha ajudat 
a construir la ciutat. “Per això volem 
esclarir aquest misteri”, conclou. d

XAVIER TRIAS ADA COLAU

461.026€ 1.866.462€107.110€73.704€ 2.434.598€
TOTAL COLAU



ETCS
412.133€

COOP DE MÀ
7.828€

CELOBERT
113.576€

CALIDOSCOOP
7.988€

ARÇ
13.040€

GRUP ECOS
28.707€
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ADA
COLAU

FEM ESCALA
12.890€ FACTO

16.575€

Un dels principals despropòsits dels 
comuns en matèria de mobilitat 
han estat les constants vagues de 
transport. Primer, van ser un dia 
sí i l’altre també les aturades dels 
treballadors del Metro i, aquest estiu, 
van sumar-s’hi els taxistes durant vuit 
dies. “Sempre que hi ha un problema 
greu a la ciutat, Colau amaga el cap 
sota l’ala”, critica la candidata del 
PDeCAT, Neus Munté. A parer seu, “la 
seva incapacitat és absoluta a l’hora 
d’assumir la responsabilitat i gestionar 
la manera per trobar solucions”.
En tot cas, la màxima expressió del 
fracàs del Govern Colau en aquest 
àmbit és el rebuig dels partits de 
l’oposició a la connexió del tramvia 
per l’avinguda Diagonal. “Era una 
aposta insostenible econòmicament, 
socialment i ambientalment”, 

assenyala Munté. Per això, reclama la 
implantació d’una alternativa millor 
per cobrir el mateix recorregut: el bus 
elèctric. “És deu cops més econòmic, 
no requereix obres ni desviació 
del trànsit, i la flota ja està a punt”, 
enumera la cap de llista del PDeCAT.
Així mateix, l’oposició també ha aturat 
el desplegament de nous carrils bici, 
ja que l’alcaldessa els implantava 
sense consens i d’esquena als veïns 
i comerciants dels carrers afectats. 
“Sense planificació, es crea més 
col·lapse i se satura la circulació. Molts 
ciutadans n’estan tips”, subratlla la 
candidata del Partit Demòcrata. 
A més, Munté reconeix que fan falta 
“mesures consensuades perquè els 
vianants no hagin de competir a les 
voreres amb motos, bicicletes, patins 
o monopatins”. d

1Qui és qui a l’univers de Casp, 43
La “galaxia Paguita”

1LA CIUTAT DEL CAOS 
I EL DESORDRE
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El Raval corre el perill que els narcopisos i tot el que se’n deriva 
(okupació, tràfic de droga, batusses, etc.) s’hi cronifiqui. “Aquesta crisi 
ha sorgit per la deixadesa de Colau”, afirma el PDeCAT. El principal 
grup de l’oposició critica que els comuns no compleixin amb el pla 
de xoc pactat conjuntament per combatre aquest greu problema. Així 
mateix, el Partit Demòcrata lamenta que l’alcaldessa abandonés el 
‘Pla Dintres’, un programa impulsat per l’executiu de Xavier Trias que 
obligava els propietaris de finques i pisos a Ciutat Vella a mantenir-los 
en bon estat i en què es va fer el seguiment de més de 100 finques a 
tot el districte. d

Durant aquest agost, amb Colau desapareguda, s’han produït diversos 
casos que constaten la degradació que viu la ciutat. La llista és llarga: 
les bretolades i la inseguretat a la Barceloneta; la impunitat del top 
manta al passeig de Borbó; l’increment de l’incivisme al Turó de 
la Rovira; la deixadesa de la plaça de Castella; l’aparició de grups 
especialitzats a robar rellotges de luxe; els captadors de turistes que 
ofereixen el consum de droga a les Rambles; l’acampada de desenes 
de turistes al parc de la Catalana; o la necessitat que 14 pubs del Born 
hagin hagut de contractar vigilants en absència de la Guàrdia Urbana 
per espantar carteristes i llauners, entre altres. d

Els barcelonins i les barcelonines 
consideren que els principals 
problemes dels seus barris són la 
inseguretat, la neteja i el soroll, 
segons el 19è Informe de seguiment 
de l’ordenança de convivència que 
elabora l’Ajuntament de Barcelona. De 
fet, les xifres constaten que els comuns 
donen cobertura a l’incivisme, toleren 
la brutícia i emparen la delinqüència. 
En comparació amb el 2015 i fins el 
setembre del 2018, els fets delictius 
a la via pública van créixer un 23% 
(40.000), els furts van augmentar un 
28% (27.000) i els robatoris van pujar 
un 15% (4.000). Sense tenir en compte 
les conseqüències que se’n desprenen, 
el cost directe de l’incivisme (esborrar 
pintades i grafits, reparacions de 
desperfectes, substitucions de 
mobiliari públic danyat, etc.) és de més 

de 4,3 milions d’euros, segons dades 
de l’Ajuntament de Barcelona. “Estan 
convertint Barcelona en una capital de 
segona”, opina la candidata del PDeCAT 
a l’alcaldia, Neus Munté. A parer seu, 
“la incompetència de Colau perjudica 
el benestar dels ciutadans i el seu dia 
a dia”. A més, considera que afecta 
greument la imatge que dona la capital 
catalana a l’exterior. Munté defensa 
una ciutat amb “un espai públic en què 
es respecti la convivència, el civisme 
i la seguretat, amb un compliment 
estricte de les ordenances i amb una 
policia de proximitat que tingui el 
suport i l’empara de l’Ajuntament”. 
Per això, el  PDeCAT proposa afrontar 
urgentment la planificació de noves 
convocatòries per a cobrir la manca 
d’efectius de la Guàrdia Urbana a la 
ciutat. d

Aquest estiu, el director del Pla Estratègic de Turisme de l’Ajuntament, 
Albert Arias, va banalitzar la brutal agressió d’un manter a un turista nord-
americà a la plaça de Catalunya. A Twitter, va escriure: “És a dir, un tio es 
baralla amb un altre i, de sobte, la ciutat és Gomorra, el país s’enfonsa, les 
rotatives s’escalfen i, al final, com no, la culpa és de Colau, que no fa res. 
Sincerament, us en podeu anar a la merda”. Aquest posicionament, que va 
crispar enormement comerciants i restauradors, descriu a la perfecció la 
denigració de Barcelona en Comú cap al turisme. d

1Els narcopisos

1Estiu d’escàndol

1Menyspreu 
al turisme

INCIVISME I SEGURETAT
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L’incivisme ja costa 
als contribuents més de 
quatre milions d’euros

Els robatoris 
augmenten un 15% durant 
el mandat de Colau

2

2

DEGRADADA
BARCELONA,

BARCELONA AMB COLAU…

+28% FURTS

ROBATORIS

+23% FETS DELICTIUS

+15%



“COLAU 
ESTÀ FENT 
RETROCEDIR 
BARCELONA 
ALS ANYS
VUITANTA”

Per què vol ser la pròxima alcaldessa 
de Barcelona?
Perquè és la meva ciutat. Hi he viscut 
sempre. Però, sobretot, perquè tinc 
l’esperança certa que és possible fer 
que les coses vagin millor. Em sento 
preparada i ben acompanyada per 
liderar la ciutat i remuntar-la, després 
d’aquests últims anys de pèrdua 
d’oportunitats i d’una gestió nefasta. 
Desaprova, doncs, la gestió de Colau?
Absolutament. Cada dia em trobo 
persones que em demanen que hem 
d’evitar que Colau torni a governar. 
Molts ciutadans, fins i tot alguns que 
van votar-la, veuen que ha estat un 
experiment fallit. S’adonen que actua 
amb superioritat moral, demagògia i 
populisme. 
Ens podria concretar en què ha estat 
Colau un experiment fallit?
Va prometre solucions màgiques en 
molts àmbits (habitatge, polítiques 
socials, mobilitat…), però s’ha vist que 
era fum. Molts eslògans, però poca 

feina. Els comuns han demostrat que 
no tenen projecte de ciutat i estan fent 
retrocedir Barcelona a la dècada dels 
vuitanta. 
A què es refereix?
Ciutat Vella n’és l’exemple més clar. 
Només cal passejar-se pel Raval 
per observar la inacció de Colau 
en problemes greus, com ara els 
narcopisos i les conseqüències que 
se’n desprenen: xeringues tirades pel 
carrer, constants baralles relacionades 
amb la droga… S’estan fent passos 
enrere. És dramàtic.
Per això, vostè parla de “remuntar 
Barcelona”?
Exactament. Hem de crear espirals 
de prosperitat. Vull una ciutat 
d’oportunitats i de creixement 
econòmic, on tothom pugui 
desenvolupar el seu projecte de vida 
amb més benestar. Vull una ciutat 
convivencial i segura, que aposti per 
la col·laboració público-privada i amb 
una vocació d’inclusió i progrés per a 

tothom.
Quin paper ha de tenir Barcelona en 
el procés nacional que viu el país?
Ha de ser lleial al mandat de l’1 
d’octubre, ha d’acompanyar el Govern, 
el Parlament i els ajuntaments en 
la seva presa de decisions. I ha de 
fer el possible per no normalitzar la 
repressió, ni oblidar que tenim presos 
polítics i exiliats. 
És partidària d’una llista unitària de 
l’independentisme per a les eleccions 
municipals?
Del tot. És el que ens demana bona part 
de la gent. En aquest sentit, treballo i 
així ho continuaré fent per encapçalar 
una llista transversal amb l’objectiu 
de la màxima unitat. Sóc de sumar. 
Pertanyo a un partit que ha impulsat 
llistes unitàries, i ho volem tornar 
a intentar. Ens hem conjurat amb 
Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Ferran 
Mascarell i jo mateixa per treballar 
units, amb una candidatura que sigui 
guanyadora per a Barcelona. d

“Ens hem conjurat amb Forn, Jordi 
Sànchez i Mascarell per treballar units”

“Estic preparada per liderar la nostra  
ciutat i remuntar-la”

ENTREVISTA

2

2
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Va néixer el 13 de novembre 
de 1970 a Barcelona. És 
llicenciada en Dret per la 
Universitat de Barcelona 
i va cursar un Màster en 
Dret públic i organització 
administrativa a la Universitat 
Pompeu Fabra. Casada i mare 
de dues filles adolescents, 
reconeix que conciliar és 
difícil, però la família és 
una de les seves prioritats. 
La seva trajectòria ha estat 
marcada per la vocació de 
servei públic i un caràcter 
dialogant, dos valors que ara 
vol posar al servei de la seva 
ciutat: Barcelona. El 2012 
va entrar a formar part del 
Govern de la Generalitat com 
a consellera de Benestar Social 
i Família. També ha estat 
vicepresidenta, consellera de 
la Presidència i portaveu del 
Govern català. Anteriorment, 
havia estat cap de gabinet del 
Departament d’Ensenyament 
i diputada al Parlament de 
Catalunya, essent la portaveu 

d’Ensenyament i la presidenta 
de la Comissió de Drets de les 
persones.
El seu primer contacte 
amb la política va ser a 
la JNC. Paral·lelament, va 
començar a fer pràctiques a 
la UGT i es va afiliar a les dues 
organitzacions. Al sindicat, 
va treballar-hi d’advocada, va 
ser-ne secretària d’Ocupació 
i Educació, i de Política 
Institucional. Li agrada la feina 
d’advocada i no descarta 
tornar a exercir algun dia. 
Va militar a la JNC, on va ser 
secretària general adjunta; a 
CDC, i actualment és 
associada al PDeCAT.
És una enamorada del mar. 
Passejar per la sorra li carrega 
les piles i la relaxa. També 
és aficionada al ioga, encara 
que ara té poc temps per 
practicar-lo, i amant de la 
lectura, sobretot novel•la. 
És una apassionada de les 
biblioteques i són de visita 
obligada en les seves sortides. 
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Vocació de servei públict

NEUS MUNTÉ
CANDIDATA DEL PARTIT DEMÒCRATA
A L’ALCALDIA DE BARCELONA



 RESUM DE DESPROPÒSITS

16 “Lluitarem per l’habitatge 
digne”, deia en campanya. I quin 
és el resultat? El preu del lloguer 
arriba als seus màxims històrics!

08 Si vols marxar un mes de 
vacances i no saps com fer-ho, 
avisa Pisarello i que, una part del  
viatge, te’l pagui l’Ajuntament!

18 Es nega a posar en marxa el 
bus elèctric D30 a la Diagonal, no 
fos cas que es vegi que és millor 
que la connexió del tramvia...

28 Colau està tan poc 
convençuda del seu projecte de 
ciutat que, durant l’últim any, ja 
s’ha plantejat deixar la política.

38 Va gastar-se 180.000 euros 
per insultar els ciutadans amb 
una estàtua de Franco al Born. I 
encara no ha demanat perdó.

26 Ho tenia amagat, però Colau 
creu fermament en la família. 
Per això, mig Govern ha col·locat 
la família a dins l’Ajuntament.

36 El model de decreixement 
econòmic ja té conseqüències: 
baixa la reputació internacional 
de la ciutat.

06 La bandera de la 
participació l’ha guardada en un 
calaix. No ha fet ni una consulta 
ciutadana des que és alcaldessa.

10 Si algú pensava que Colau 
no tenia model econòmic, 
s’equivocava: Barcelona perd 
competitivitat global.

14 En tan sols tres anys, els 
delictes a la via pública han 
passat de 173.000 a 212.000. 
“Me siento seguro”!

24 Va destinar 260.000€ per 
canviar la imatge i redefinir 
els continguts de Betevé, però 
l’audiència sempre va cap avall.

34 Va arribar a l’Ajuntament 
per fer fora la “casta”, però no té 
problema a signar contractes 
amb Florentino Pérez!

30 No ha aprovat cap 
pressupost de l’Ajuntament 
de forma normal. Se li ha de 
reconèixer l’originalitat.

40 Les queixes per problemes 
de convivència van en augment.  
Però Colau només sap quedar-
se de braços creuats.

02 Per primer cop, Colau fa 
retallades a l’Ajuntament. Ara 
bé, reparteix més de 2 milions 
d’euros a cooperatives amigues. 

22 Quins grans projectes ha 
tirat endavant? No hi doneu 
gaires voltes. La resposta és cap. 
No té projecte de ciutat.

32 Els assentaments irregulars 
han crescut exponencialment. 
Qui ho hauria dit, que tornaria el 
barraquisme a Barcelona...

12 Donava lliçons de justícia 
social, però l’únic que ha 
aconseguit és fer créixer la 
desigualtat social a la ciutat.

20 S’estudiarà a les facultats 
d’arquitectura: com convertir 
una gran idea en un nyap 
urbanístic? Les superilles!

04 Prometia aturar els 
desnonaments, però n’hi ha 
7 cada dia. Com que no ho ha 
aconseguit, ja no en parla.

ADA COLAU I ELS 40 NYAPS

15 Havia de tancar el Centre 
d’Internament d’Estrangers 
(CIE), però deu preferir que el 
tanqui algú altre.

40 raons per les  quals l’alcaldessa ha de deixar de ser-ho. Tria la teva! 2

01 En només tres anys, els 
manters han passat de 135 a 
més de 1.000. Això és liberalitzar 
la venda ambulant il•legal.

03 És el caos en persona: hi 
ha hagut més vagues de Metro 
durant el seu mandat que amb la 
resta dels anteriors alcaldes junts. 

13 Han proliferat els narcopisos, 
el tràfic de drogues i les baralles 
al Raval, però Colau mira cap a 
un altre costat.

23 Els robatoris han crescut un 
15% des del 2015. Colau empara 
la delinqüència i ara Barcelona 
és una ciutat insegura.

33 Més de 2.000 persones van 
dormir al carrer durant el 2017 
a Barcelona. Quines són les 
polítiques socials de Colau?

05 Ha tornat la Barcelona 
dels setanta i vuitanta que 
Colau desitjava: Ciutat Vella, 
degradada com abans!

21 Per afany de protagonisme, 
Colau ha posat en dubte la feina 
de la Universitat de Barcelona 
amb els títols universitaris.

31 Les classes mitjanes paguen 
400€ més per la quota de cada 
fill a les escoles bressol. Així es 
defensen els serveis públics?

09 La ciutat col·lapsada, en 
ple estiu, per la vaga de taxistes 
i Colau actua com sempre: 
amaga el cap sota l’ala. 

19 Colau defensa el transport 
públic, però només es mou amb 
el cotxe oficial. La foto al Metro 
només va ser el primer dia. 

29 Volia revisar els grans 
contractes de subministrament 
elèctric. No ho ha fet i encara ho 
paguem més car.

39 Volia convertir Madrid en 
la capital de Catalunya i ha 
aconseguit que Barcelona 
sembli una capital de província.

25 La reforma del mercat 
de l’Abaceria havia d’acabar 
el 2020, però les obres no 
començaran fins al 2020.

35 Clama per terra, mar i 
aire que és republicana i 
d’esquerres, però vinga a fer 
reverències al Borbó.

07 Més brutícia i més 
degradació. L’incivisme ja costa 
més de 4 milions d’euros als 
barcelonins i barcelonines.

17 Els ingressos de l’Ajuntament 
baixen un 40% i les despeses 
pugen un 60%. La seva gestió és 
un autèntic desastre. 

27 Va prometre construir 4.000 
pisos nous de lloguer social, 
però només n’ha acabat 648. 
Quina vergonya!

37 Si penseu que la ciutat no 
funciona, el director del Pla 
Estratègic de Turisme de Colau 
us enviarà “a la merda”. Vigileu.
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11 Es va comprometre a cobrir la 
Ronda de Dalt, però el que s’ha 
cobert és de vergonya. Els veïns 
encara l’esperen. 


