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JAUME COLLBONI, candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona pel PSC  

2 de maig de 2019 

 

En el marc del Barcelona Tribuna, el candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona pel PSC, 

Jaume Collboni, va participar al 'Cicle Eleccions 26-M a l'Ajuntament de Barcelona', on va 

enumerar algunes de les propostes de la seva candidatura i els reptes als quals s'enfronta la 

ciutat. 

 

Miquel Roca, president d'Amics del País, va ser l'encarregat de presentar a Collboni, qui, 

després d'elogiar els mandats de tres alcaldes socialistes de la ciutat -Narcís Serra, Joan Clos, 

Jordi Hereu- va voler expressar la seva "felicitat i esperança" pels resultats de les passades 

eleccions generals del 28 d'abril. "Hem posat fi a la dreta reaccionària i iniciem una etapa de 
política espanyola de diàleg i moderació", va etzibar el candidat socialista. 

 

Per a Collboni, un dels avantatges de ser l'alcalde de la ciutat comtal és que tindrà un "aliat" a 

la Moncloa, i va assegurar que, en cas de fer-se amb l'alcaldia de Barcelona, "en els primers 
100 dies de mandat aniré a la Moncloa per plantejar l’'Agenda Barcelona'". Una agenda 

marcada principalment per tres àrees: la millora d'infraestructures i la competitivitat 
econòmica, el rellançament de la "bicapitalitat cultural" de l'Estat i la celebració d'una 
Exposició Universal a 2030. 

 

Collboni també va posar l'accent en els temes socials, amb la problemàtica de l'habitatge a la 

capital catalana al capdavant. El socialista va reconèixer que el preu del lloguer "està pels 
aires", i per això va apostar per posar en marxa de nou "la màquina de produir habitatge", 

combinant sector públic i privat. Sobre la regulació dels preus del lloguer, el candidat no va 

descartar aquesta opció, però va afirmar que segueix a l'espera que els comuns li expliquin 

com s'hauria de fer. 

 

Durant el transcurs de la seva intervenció, Jaume Collboni va aprofitar per anunciar que havia 

enviat una carta a l'equip de campanya del seu principal rival, Ernest Maragall, per reptar-li a 

un cara a cara. D'aquesta manera, va voler desmarcar-se d'un govern amb ERC perquè "és 
impossible que nosaltres pactem amb aquells que volen que Barcelona sigui una trinxera 
més de l'independentisme". Per al socialista, el proper 26 de maig es dirimirà entre "o més 

'Procés' o més Barcelona", tot i que espera que amb un govern socialista al capdavant, 

Barcelona es converteixi en el "antídot" a l'independentisme. 

 

L'alternativa d'un mandat amb Ada Colau tampoc complau al PSC. Després de recordar que 

Barcelona en Comú els va expulsar del govern, el candidat del PSC va assegurar que la 

credibilitat cap a l'actual alcaldessa és "zero" i que "hem de passar pàgina de l'etapa Colau". 

No obstant això, va apostar per acords programàtics amb els grups disposats. 

 

Finalment, després de ser preguntat per la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'excloure 

Puigdemont de les llistes europees, Collboni va respondre que "les resolucions de la JEC s'han 

de complir" i va afegir que "pensar que els fets d'octubre no tindrien conseqüències és mentir 
o mentir-se a si mateixos", va subratllar. 

 

 

 



 

 

RESUMEN CONFERENCIA  

 

JAUME COLLBONI, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona por el PSC  

2 de maig de 2019 

 

En el marco del Barcelona Tribuna, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona 

por el PSC, Jaume Collboni, participó en el ‘Ciclo Elecciones 26-M al Ayuntamiento de 

Barcelona’, donde enumeró algunas de las propuestas de su candidatura y los retos a los que 

se enfrenta la ciudad.  

 

Miquel Roca, presidente de Amics del País, fue el encargado de presentar a Collboni, quien, 

tras elogiar los mandatos de tres alcaldes socialistas de la ciudad -Narcís Serra, Joan Clos, Jordi 

Hereu- quiso expresar su “felicidad y esperanza” por los resultados de las pasadas elecciones 

generales del 28 de abril. “Hemos puesto fin a la derecha reaccionaria e iniciamos una etapa 
de política española de diálogo y moderación”, espetó el candidato socialista.  

 

Para Collboni, una de las ventajas de ser el alcalde de la ciudad condal es que tendrá un 

“aliado” en la Moncloa, y aseguró que, en caso de hacerse con la alcaldía de Barcelona, “en los 
100 primeros días de mandato iré a la Moncloa para plantear la ‘Agenda Barcelona’”. Una 

agenda marcada principalmente por tres áreas: la mejora de infraestructuras y 
competitividad económica, el relanzamiento de la “bicapitalidad cultural” del Estado y la 
celebración de una Exposición Universal en 2030.  

 

Collboni también puso el acento en los temas sociales, con la problemática de la vivienda en la 

capital catalana a la cabeza. El socialista reconoció que el precio del alquiler “está por los 
aires”, y por ello apostó por poner en marcha de nuevo “la máquina de producir vivienda”, 

combinando sector público y privado. Sobre la regulación de los precios del alquiler, el 

candidato no descartó esta opción, pero afirmó que sigue a la espera de que los comunes le 

expliquen cómo debe de hacerse. 

 

Durante el transcurso de su intervención, Jaume Collboni aprovechó para anunciar que había 

enviado una carta al equipo de campaña de su principal rival, Ernest Maragall, para retarle en 

un cara a cara. De esta manera, quiso desmarcarse de un gobierno con ERC porque “es 
imposible que nosotros pactemos con aquellos que quieren que Barcelona sea una trinchera 
más del independentismo”. Para el socialista el próximo 26 de mayo se dirimirá entre “o más 

‘procés’ o más Barcelona”, aunque espera que con un gobierno socialista al frente, Barcelona 

se convierta en el “antídoto” al independentismo. 

 

La alternativa de un mandato con Ada Colau tampoco complace al PSC. Tras recordar que 

Barcelona en Comú los expulsó del gobierno, el candidato del PSC aseguró que la credibilidad 

hacia la actual alcaldesa es “cero” y que “debemos pasar página de la etapa Colau”. Sin 

embargo, apostó por acuerdos programáticos con los grupos dispuestos a ello. 

 

Por último, al ser preguntado por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de excluir a 

Puigdemont de las listas europeas, Collboni respondió que “las resoluciones de la JEC deben 

cumplirse” y añadió que “pensar que los hechos de octubre no iban a tener consecuencias es 
mentir o mentirse a sí mismos”, subrayó. 

 

 


