
 

1 
 

Bona nit amics i amigues,  
 
Us he convocat per a dir-vos: gràcies de tot cor! 
Moltes, moltes gràcies! 
 

El primer que us vull dir és que... 
 
Hem - aconseguit - molts - més - avals - del que calien! 
Molts més! 
I això ho heu fet vosaltres!!!!!! 
 
Han estat uns dies fantàstics! 
#Apeudecarrer! 
Estic encantada del que representa aquest # 
A peu de carrer! I tant! 
D’on mai s’hauria d’haver marxat! 
 
Recollir avals, com ho hem fet, no m’ha cansat. 
Ha estat una gran oportunitat 
- per escoltar els problemes de les persones 
- per parlar de Barcelona 
- i també ha estat l’ocasió 
per a notar i sentir... que la nostra candidatura desperta 
il·lusió i esperança de que el canvi és possible, i que pren 
força cada dia que passa!  
 
Companys i companyes 

A nosaltres ningú ens ha portat els avals..., 
Els hem guanyat i aconseguit un per un!  
 

Com per exemple, passejant amb l’Angosto pel Bon Pastor, 
enmig de les cases barates o visitant un rebost d’aliments, 
creat per uns veïns que troben molts més obstacles per 
posar-lo en marxa dels que la dignitat i la responsabilitat 
permetria imaginar. 
 
O a les universitats públiques: UPF, UB, UAB... on m’he 
trobat tants i tants joves que volen més política i un altra 
política i que veuen les primàries i la nostra candidatura 
com un primer pas... 
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O entre els companys de UGT i CCOO, 
 
O amb els representants dels eixos comercials de Nou 
Barris i Sant Andreu, o els dels veïns de Trinitat Vella i 
Ciutat Vella. 
 
O en la indústria de la biotecnologia!  
 
O en el meu barri estimat de Gràcia, i les seves entitats 
 
O en el món cultural i creador!  
 
A cada barri, en cada visita, he sentit com el meu 
compromís polític creixia... 
Aquesta campanya em i ens compromet, encara més, 
contra totes les desigualtats!  
 
No vull una Barcelona a dues velocitats,  
o fracturada o dividida... Hi ha alternativa! 
 
-- 

Hem fet un primer gran pas, molt important 

Som líders a la xarxa... i tothom parla de la nostra 
campanya. 
 
Però no em conformo, no ens conformem: 
No volem que parlin només d’això... volem que diguin 
que hem omplert les urnes de vots! 
de vots de canvi! 
de la força del canvi!!!! 
 
Escolteu: avui és Festa i trobada; però a partir de demà 
cal que sortim, de nou, al carrer i a les xarxes, 
en reunions, trobades, mails i converses a explicar que som 
la candidatura que pot representar el canvi i l’alternativa 
reals. 
 
Us he parlat, molts cops d’un triple combat 
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- Crear una l’alternativa per Barcelona al govern 
conservador de Trias  
- Fer-ho, amb una nova majoria d’esquerres polítiques i 
socials, sobre la base d’una nova manera de fer política 
- I canviar el PSC per tal de que puguem contribuir a crear 
aquesta alternativa... 
 
I per això cal guanyar les primàries... 

Les volem guanyar i n’estic segura que les podem guanyar!  
I tant que les guanyarem!!!! 
Amb vosaltres és possible! 
Som la força del canvi! 
 
Crec que estem en condicions de liderar la nova majoria 
progressista que Barcelona necessita. 
 
La meva aspiració és guanyar, amb vosaltres,  
aquestes primàries.   
Avui, competim amb la resta de candidatures. Demà, no 
sobrarà ningú. Sumarem dins i fora! 
 
Barcelona és la nostra passió  
i la política municipal el nostre instrument per a servir-la.  
 
La Barcelona del futur que imagino ha de ser la síntesi de la 
seva condició de ciutat global i la seva vocació de ciutat 
social.  
Ens cal una Barcelona líder i forta, justa i innovadora.  
 
El nostre model social ha de ser la nostra autèntica marca 
Barcelona.  
 
Amics i amigues: 
Em presento a les primàries perquè m’estimo Barcelona 
i m’estimo la política, com vosaltres. 
I no em resigno a que Barcelona NO tingui el govern que la 
ciutat 
vol 
I a que el PSC NO tingui els lideratges que volen els seus 
votants! 
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Barcelona, la capital de Catalunya, necessita  
- un altre govern, i una altra manera de governar 
- unes altres prioritats, les prioritats de la majoria de 
barcelonins i barcelonines! 
- un nou estil 
- una nova empenta... 
- i un nou lideratge! 
 
En definitiva: una Barcelona líder, justa i innovadora!!!!! 
 
Estimats amics i amigues! 

D’aquestes primàries en sortirem 
- més forts... i més humils 
- més units... i, alhora, més conscients de les nostres 
debilitats 
- més animats... però sabent que tot està per fer, encara! 
 
Però ho aconseguirem!! N’estic segura! 
 
Avui, aquí, en aquest ambient de complicitat i de festa,  
us vull reiterar el meu compromís. Ho heu vist aquestes 
setmanes de treballar junts, però deixeu-me que ho torni a 
dir:  
No defalliré, no! 
No m’esgotaré, en absolut! 
No m’aturaré, de cap de les maneres! 
No em desanimaré, no... ¡¿com podria fer-ho amb vosaltres 
al meu costat?! 
No calcularé, mai m’ha agradat especular! 
No renuncio a res, a res! 
No escatimaré esforços, totes les meves energies seran per 
Barcelona, pels barcelonins i barcelonines! 
 
I no, no us fallaré... 
 
I si les coses no surten a la primera: 
No marxaré!!! No abandonaré!!! 
 
Us vull dir una cosa, ALT, CLAR I FORT 
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i és el primer cop que la dic amb força i solemnitat 
Sí, sí, sí, sí, sí!!!! vull ser l’alcaldessa de Barcelona!!!!! 
 
La vostra alcaldessa! 
Som-hi!! 
Hi ha alternativa! 
 
Tot i tothom per Barcelona!!!  
Visca Barcelona! Au vinga, on y va!  


