CANDIDATURA GERARD ARDANUY A L’ALCALDIA DE
BARCELONA
BCN+. La Barcelona en positiu. Fem-Ho!
El meu nom és Gerard Ardanuy, tinc 45 anys, i sóc regidor a
l’ajuntament des de l’any 2007. A més del barri del Clot, on
vaig néixer, he viscut a l’Eixample i actualment visc a Gràcia.
Vull fer una campanya oberta, positiva, i amable, amb propostes i idees, m’interessa
explicar què m’agradaria fer, per què cal fer-ho i, sobretot, com es farà. Ara, més que
mai, és necessari saber el “com” perquè venim d’uns anys on s’han promès grans
canvis però sense explicar mai com es podrien dur a terme. I jo dono molta
importància al “com” s’executa un projecte.
M’agrada debatre amb l’adversari, escoltar-me’l, aprendre´n, i col·laborar-hi si és
possible.El temps de tots és molt valuós i tot i que el camí més fàcil és l’atac i la crítica
destructiva, jo vull dedicar el meu temps a construir enlloc de destruir: cercar els punts
comuns que ens beneficien, sense por de la discrepància, propiciant una política més
oberta entre el partits i amb més contactes fora d’aquests, per que no sempre poden
ser l’origen de totes les respostes.
Barcelona necessita energia positiva per afrontar el seu futur, per començar una nova
etapa amb un nou model una vegada superat el que tenim vigent, que ve dels anys 70.
Desprès de 12 anys al servei de la ciutat amb diverses responsabilitats municipals, a la
oposició i al govern, afronto el que considero el repte més important de la meva vida
política, i ho vull fer des de la meva filosofia, apresa a peu de carrer i escoltant la
ciutat. Una ciutat que estimo.
Per que em presento a aquestes primàries:
El nostre país ha viscut moments intensos i històrics que van arribar al seu clímax amb
l’1 d’octubre. La ciutadania ens va demostrar maduresa, compromís i dignitat.
Estem més a prop que mai d’aconseguir governar-nos en llibertat, de decidir el nostre
futur com a poble i de construir un país avançat socialment en forma de República.
I Barcelona és clau per avançar, es la nostra capital, es el nostre referent i la volem al
costat de Catalunya, explicant al món que un altre país es possible, democràtic,
avançat i just, però sobretot lliure.
És per tot això que vull participar en un procés pioner en la manera de fer política. Fent
primàries obertes a tots els ciutadans de Barcelona, superant la rigidesa dels partits
polítics clàssics, els seus interessos i estratègies de supervivència, difuminant i
relativitzant la influència dels grups de pressió. Per potenciar el talent i la contraposició

d’idees i de propostes, fent un debat ric, construint conjuntament la ciutat que
estimem i que volem sempre millorar, fent-la una ciutat per a les persones.
Les municipals de 2019 seran unes eleccions claus per Barcelona, no podem perdre 4
anys més fent política simbòlica, sense consensos, sense acords, amb lideratges
personalistes buits de contingut i sense propostes ni reptes compartits. Cal renovar el
compromís de la ciutat amb els seus veïns i veïnes, il·lusionar , comprometre´s, i
treballar durament per no perdre el tren del futur.
Ens hi juguem molt en cohesió social, en la nostra qualitat ambiental, en el model
econòmic, en la garantia d´habitatge, en l’educació, en l’accés al transport públic , en
la defensa dels drets bàsics, civisme i seguretat i jo vull treballar en tot això, escoltant
el carrer.
Quina ha estat la meva experiència al servei de Barcelona:
La feina de regidor ha estat un aprenentatge permanent. Estar a peu de carrer i al
costat de la gent, escoltar i aprendre sempre, han format part de l’experiència
adquirida i la meva forma de treballar i entendre la tasca municipal.
Sóc regidor des de 2007. Els primers quatre anys, a la oposició i com a president del
districte de l’Eixample. El següent mandat, des del govern de la ciutat, com a regidor
responsable de l’Eixample i d’educació. I des de 2015, de nou a la oposició com a
president del districte de Gràcia.
Han estat anys de conèixer a fons els problemes dels veïns, d’escoltar-los i proposar
solucions, no sempre amb èxit, però sempre generant complicitats i col·laboracions,
teixint una malla que serveixi per avui, per una legislatura, o per una generació.
Com a regidor d’educació i universitats de la ciutat, em vaig implicar a fons en la
millora del sistema educatiu de la ciutat, ajudant a reduir l´abandonament d’estudis
prematur, el fracàs escolar, millorant les infraestructures escolar, i impulsant la
formació professional.
Actualment, en aquest mandat, tinc veu i vot en tots els temes municipals que afecten
a la ciutadania. Prioritzo tot allò vinculat a la qualitat ambiental i la sostenibilitat, la
mobilitat sostenible, l’educació, les estratègies per un creixement econòmic que
reparteixi millor la riquesa, i per l’habitatge, entre d’altres.
Alhora soc el President del districte de Gràcia, un districte amb una gran personalitat, i
un dinamisme cultural i associatiu referent a la nostra ciutat. D’aquesta experiència
n’aprenc cada dia, com un ajuntament ha de treballar intensament per que els veïns
dels diversos barris del districte puguin mantenir i millorar la seva qualitat de vida
enfront de totes les situacions que la posen en risc cada dia, ajudant també a impulsar
les iniciatives culturals i veïnals.

Quin és el meu compromís amb Barcelona:
Sempre he treballat amb totes les meves forces i il·lusió per fer una ciutat avançada i
compromesa socialment, dinàmica i acollidora, amb el compromís de millorar la
qualitat de vida de tothom.
Amb el nostre projecte, Barcelona exercirà de capital com qualsevol capital d’un país
lliure, capaç de posar tot el seu enorme talent i potencial en fer avançar política, social
i econòmicament Catalunya perquè esdevingui un país referent al món.
M’il·lusiona poder transformar Barcelona pensant en la gent gran i els infants, amb la
visió de l’educació, del coneixement i de la cultura com a eixos centrals. Governar-se
és una responsabilitat compartida, i aconseguir una societat més culta és un
compromís innegociable. Una societat ben formada i més culte és sempre més lliure.
Viure en una ciutat amb qualitat mediambiental, compromesa amb la sostenibilitat,
l’energia neta i les baixes emissions, amb més i millors espais verds, respectuosa amb
la natura i la biodiversitat. I no oblido un repte urgent: facilitar la transició cap a una
mobilitat sostenible i eficient a l’abast de tota la ciutadania, que per mi, es també
qualitat de vida.
Vull una ciutat on la seva gent no hagi de marxar perquè no té recursos per viure-hi,
cal habitatge a preu just a tots els barris de la nostra ciutat, l’Ajuntament ha de posar
tota la seva energia per garantir que tots els que vulguem viure a Barcelona ho
puguem fer, l’habitatge ha de ser la primera prioritat social de la ciutat.
La ciutat per la que vull treballar, ha de generar economia real vinculada íntimament
al coneixement i a la innovació. Hem d’ajudar a que l’ocupació incrementi els salaris
vinculant-los a la productivitat i amb unes condicions laborals justes. Barcelona ha de
tenir empreses compromeses amb la ciutat i la seva qualitat de vida. Estarem al costat
d’aquells que generen una riquesa redistributiva, i estarem en front dels qui només en
volen treure benefici.
Em comprometo a construir una ciutat cívica i segura, la convivència i el respecte
seran un objectiu clau, fer complir ordenança de civisme i garantir el respecte per a
tota la ciutadania, amb diàleg i educació. Així mateix, assumeixo el compromís de
reduir la contaminació acústica de Barcelona als nivells que demana la UE, cal menys
soroll i més respecte als demès, això es clau per millorar la convivència, la salut i el
benestar de tothom.
La nostra ciutat no deixarà ningú enrere, l’èxit no pot tenir víctimes. Volem una ciutat
que conservi l’estil de vida mediterrani,, però cal que els serveis municipals siguin de
“qualitat nòrdica” i de proximitat. La ciutat ha d’estar al costat de la seva gent,
dedicant-hi tots els recursos i talent disponibles.

Tenim un repte extraordinari, per fer-ho possible cal generar una onada ciutadana i
una il·lusió col·lectiva, aquest objectiu depèn del talent i la força de tots nosaltres, si
vols i et ve de gust, ajuda´m a fer-ho possible, vull ser el teu candidat a l’alcaldia de
Barcelona.

