Comunicat de Manuel Val�s

“La meva candidatura és l'única que
garanteix que no hi haurà pactes amb
els populistes i els separatistes”
Davant els diferents acords polítics aconseguits per a la investidura del candidat del Partido
Popular com a nou president de la Junta d'Andalusia, vull manifestar el meu profund malestar pel
fet que l'elecció del president vagi a produir-se amb els vots d'una formació d'extrema dreta, en
lloc d'aconseguir-se gràcies a un pacte de totes les forces constitucionalistes.
Així ho vaig expressar amb rotunditat en diverses ocasions. I avui ho reitero.
Aproﬁto per manifestar el meu respecte a tots els electors andalusos, que han expressat també en
les urnes una voluntat de canvi que cal entendre i acceptar.
Com a polític europeu desitjo reiterar la meva oposició més ferma al fet que els grans partits de la
Unió Europea legitimin a grups d'ideologia ultradretana i d'extrema esquerra.
I desitjo que, des dels diferents estats membres, s'actuï de comú acord per frenar als qui pretenen
soscavar el sistema democràtic que ha suposat dècades de pau, estabilitat i prosperitat.
En un moment en què els populistes de diferents tendències amenacen el sistema de convivència
d'Europa, cal dir que no tot val.
En aquest sentit, sé que Ciudadanos i el Partido Popular han signat un pacte de Govern que és
clarament reformista. I em consta que Ciudadanos explorarà sempre totes les vies possibles per
prescindir de l'extrema dreta en la vida política andalusa ﬁns a retornar-la al lloc marginal que ha
tingut des de la Transició.
Haig de dir que, com a membre que he estat del partit socialista al llarg de 35 anys, com a
socialdemòcrata que soc, m'ha decebut profundament que el PSOE hagi mancat d'altura de
mires, responsabilitat i sentit d'Estat per facilitar amb la seva abstenció una transició que impedís
el protagonisme de la ultradreta.
A nivell nacional em preocupa que els Pressupostos Generals de l'Estat estiguin avui en mans dels
populistes i dels separatistes.
El meu compromís moral, personal i polític és ferm.
Parlo clar i espero que se m'entengui bé.
Avui soc candidat a l'alcaldia de Barcelona.
Soc un candidat independent.
I no soc membre de cap partit.
La meva única lleialtat és envers Barcelona i els barcelonins, amb els valors de la democràcia
liberal i social, de la Constitució Espanyola i amb el projecte de construcció europea.
Per això, jo mai negociaré directament o indirectament la investidura ni un pacte de govern amb
cap formació separatista, supremacista o populista, ni d'extrema dreta ni d'extrema esquerra.
No hi ha cap altra candidatura que pugui garantir el mateix.
El meu projecte per a Barcelona es planteja des d'una plataforma transversal que compta amb el
suport de Ciudadanos. I espero, en el seu moment, la incorporació d'altres formacions polítiques.
Aquesta plataforma és, abans de tot, un projecte per a les persones i va més enllà dels partits
polítics. Un projecte per a Barcelona i per als barcelonins.
Barcelona és avui una ciutat degradada amb potents desitjos de canvi, de bona gestió i de
convertir-se en una gran capital europea, espanyola i catalana, i no en la capital d'una república
imaginària que ens portaria al desastre.
Convoco a tots aquells que volen salvar Barcelona del risc enorme que els partits populistes i
separatistes puguin aconseguir el govern de la ciutat. Compto amb totes aquestes persones per
recuperar la Barcelona oberta, progressista, innovadora, creativa i compromesa amb la
democràcia espanyola i la construcció d'Europa.
Barcelona, 11 de gener de 2019
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