Comunicat de la
candidatura de Manuel Val�s

LA PLATAFORMA DE VALLS CELEBRA
LA INCORPORACIÓ DE LLIURES
La decisió del partit Lliures de donar suport a Manuel Valls com a pròxim alcalde de Barcelona és
una bona notícia per a aquesta candidatura i per a la nostra ciutat.
L'assemblea de Lliures del passat dimarts en la qual es va debatre la incorporació i participació del
partit a la plataforma transversal que promou Manuel Valls, i que compta amb el total suport de
Ciutadans, va donar suport a la moció amb un 67% dels vots.
Aquesta formació està situada en el centre catalanista i es deﬁneix com a liberal i humanista,
defensora del lliure mercat, compromesa amb les llibertats individuals i amb una clara orientació
europeista.
Lliures defensa així mateix la identitat de Catalunya construïda sobre la llengua i sobre la voluntat
d'una catalanitat no excloent.
Aquest partit va ser fundat el 2017 per Antoni Fernández Teixidor, ex conseller de la Generalitat i
antic dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya. Compte en el seu equip executiu amb
alguns noms com Roger Montañola, Juanjo Isern, Àlex Porqueres, Ferran Brea, Ágata Peñalver,
Josep Soler, Conchita Pedrós i Pere Gotanegre; entre d’altres. Un equip de persones, algunes amb
experiència política, provinents en la seva majoria del món empresarial privat i associatiu.
Amb la incorporació de Lliures s'amplia la plataforma electoral de Manuel Valls, que promou una
Barcelona catalana, espanyola, europea i global; i respectuosa amb els valors i els principis de la
Constitució de 1978. Aquesta plataforma, amb el suport de Ciutadans, compta amb l’experiència
d'Eva Parera, ex senadora d'UDC, i de l'historiador Joaquim Coll.
Lliures s'uneix a una candidatura en la qual Manuel Valls vol integrar al màxim possible de partits,
associacions, organitzacions i ciutadans que desitgen una Barcelona oberta, acollidora, segura,
amb un espai públic que sigui de tots, justa, pròspera i global. Una plataforma transversal que
impedeixi que Ada Colau continuï al capdavant del Govern municipal i que freni la intenció dels
separatistes de fer-se amb l'Ajuntament de la ciutat.
Manuel Valls i els seus socis de la plataforma interpreten que tant Colau com els separatistes
suposen un perill per a la ciutat de Barcelona, danyada en les seves més sòlides estructures tant per
la pèssima gestió de Colau com per la pressió independentista.
Segons el parer d'aquesta candidatura, tant Colau com els separatistes estan obsessionats en
convertir Barcelona en l'epicentre d'una república imaginària, que aïllaria a la ciutat de qualsevol
contacte amb el món real i que representaria sens dubte una frenada, si no un pas enrere, en el seu
progressiu creixement i en la seva tradicional convivència.
Aquest és el moment d'unir-se per guanyar Barcelona. Aquest és el moment per deixar a un costat
ideologies i desacords per ﬁxar un únic objectiu: aconseguir una Barcelona lliure de debò, oberta,
democràtica i global. Una Barcelona que freni els extremismes que poden provocar el seu
enfonsament cultural, social i ﬁnancer.
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