
ENTREVISTA A CARLES MARTÍ, primer secretari del PSC de barcelona 

«El PSC i tots els seus dirigents tenen clar que 

Hereu serà el nostre candidat» 
Després de la seva sortida del govern, l'home fort del PSC a Barcelona 

vol tallar d'arrel qualsevol debat sobre la candidatura de Jordi Hereu a les 

properes municipals, que segons Carles Martí disposa de l'aval de la 

cúpula del partit. També defensa la seva dimissió com un gest de 

coherència 
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–La candidatura de Jordi Hereu a les properes eleccions està en dubte? 

–«En absolut. El PSC i tots els dirigents que estan al capdavant del 

projecte tenen clar que la nostra candidatura a les municipals 

l'encapçalarà Jordi Hereu.» 

 

–Li consta que algú hagi posat el nom de Ferran Mascarell sobre la taula? 

–«En el si del partit per descomptat que no. El Ferran Mascarell és una 

persona molt valuosa, que té una gran experiència i idees molt 

interessants sobre el futur de la ciutat. Estem absolutament encantats 

que pensi en Barcelona i en la política municipal, i el convidem a sumar-se 

al projecte del combat de les esquerres a la ciutat, que serà complicat i 

que demanarà que tots sumem en la mateixa direcció.» 

 

–Les enquestes no els donen gaires bones perspectives per a les 

properes municipals. En què falla el PSC? 

–«El projecte socialista a Barcelona té una gran solidesa, perquè, malgrat 

el que alguns vulguin dir, els 30 anys de govern han estat profitosos. I la 



ciutadania això ho valora, però en aquests moments estem en un 

context de crisi i dificultats a Europa i Occident en general. L'any 2006- 

2007 ja vam plantejar un projecte actualitzat que, amb l'arribada de la 

crisi, encara ha de subratllar més les noves apostes i les respostes a 

aquestes situacions. Jo no parlaria tant del que ha fallat, sinó que el que 

està provocant dificultats és el context i la duresa dels problemes.» 

 

–A la consulta de la Diagonal es va expressar que en territoris on el seu 

partit obté bons resultats hi va haver una baixa mobilització. Ho 

interpreten com un avís? 

–«En termes de política general no, però respecte a la Diagonal el 

missatge ha estat claríssim. Ja ho vaig dir quan vaig valorar els resultats 

i amb l'alcalde vam acordar la meva sortida del govern: la Diagonal va ser 

un toc d'atenció de la ciutadania sobre les polítiques del govern. I als 

nostres barris això va ser més clar que enlloc. Així ho vam llegir, així vam 

respondre i així estem ara subratllant altres aspectes que ja eren en el 

nostre programa, però que ara estem prioritzant.» 

 

–La seva tasca concreta, ara, serà submergir-se en aquests feus 

tradicionals del PSC per mobilitzar-los de nou? 

–«Aquesta tasca no només la faré en aquests territoris, sinó també amb 

entitats i espais progressistes de la ciutat per saber què pensen, i 

generar aliances per afrontar la convocatòria electoral. Evidentment el 

que també faré serà preparar les autonòmiques.» 

 

–I les darreres mesures econòmiques dictades pel govern estatal no faran 

difícil establir aquesta complicitat amb sectors afins com ara la UGT? 

–«Evidentment això ho complica. Però jo crec que es pot explicar, i fer 

entendre que la millor garantia que la sortida de la crisi a Barcelona no 



sigui a costa dels més desfavorits i continuar fent la ciutat és el projecte 

socialista. La dreta, i en particular la dreta nacionalista, no creu en 

Barcelona ni ho ha fet mai. No té projecte.» 

 

–Una alta abstenció, com la que es preveu, seria fatal pels càlculs del 

PSC? 

–«Les eleccions sempre es guanyen a dos nivells: per una banda, pel que 

voten els que van a votar i, per l'altra, pel que haurien pogut votar els 

que no hi han anat. Per tant, hem d'estar atents a les dues variables. 

Hem de mobilitzar els sectors que ens són afins, tornar-los a il·lusionar 

amb un projecte de futur de Barcelona i, alhora, fer-los veure que el fet 

que governi la dreta no serà innocu.» 

 

–En aquest context de desencant social, de confrontació gratuïta entre 

partits, la justa? 

–«Absolutament, ara això no vol dir que els ciutadans no tinguin dret a 

saber qui són els adversaris. Però això es pot fer perfectament sense una 

tàctica de confrontació estèril.» 

 

–Calia esperar els resultats de la Diagonal per fer aquest canvi de discurs 

que ha fet el govern? 

–«Jo, sincerament, crec que l'aposta de la Diagonal era encertada. Si no, 

no hauria dimitit. Pensàvem que, a més de les polítiques de proximitat, 

es podien fer projectes de transformació, entre ells un de diferent com el 

de la Diagonal. Però els ciutadans ens van dir: ‘no cal.'» 

 

–Ja preveuen que en la campanya electoral s'atiarà la bandera de la 

immigració? 



–«Segur que s'acabarà fent. Afortunadament l'intent de treure aquest 

tema per part de l'Ajuntament de Vic ha quedat parat, però no tinc cap 

mena de dubte que la dreta no perdrà l'oportunitat de tornar-ho a 

intentar.» 

 

–En funció de com vagin les catalanes, es podria arribar a plantejar una 

sociovergència a l'Ajuntament? 

–«Ja se sap que hi ha qui vol fer moltes elucubracions, però nosaltres, tal 

com va dir l'alcalde, ara estem per governar, tot i el risc d'equivocar-nos. 

Després ja vindran la campanya, les eleccions, els resultats i, en funció 

de tot això, ja es veurà. Aquest mandat, per exemple, hem tingut un 

escenari no previst, com és que ERC es va retirar del govern. I això ni 

semblava que hagués de ser normal després de les autonòmiques, ni es 

va parlar durant la campanya. Per tant, aquestes coses s'han de parlar 

després de les eleccions.» 

 

–Li consta que determinats sectors del PSC van considerar la seva 

dimissió com un gest excessiu? 

–«Que el primer secretari d'un partit plegui no és una decisió fàcil, però 

crec que al final tothom ho ha entès. Va ser una decisió no de persona 

sinó de responsabilitat en relació amb el càrrec que tenia. Era el que 

s'havia de fer.» 

 

–La paradoxa va ser increïble, ja que d'una consulta organitzada 

voluntàriament es va generar una crisi política monumental... 

–«Motiu de més per dimitir. No ho vam saber conduir, ni vam saber 

preveure el procés i, evidentment, és una gran paradoxa que només es 

pot explicar pels temps convulsos que vivim. Però quan els ciutadans 

parlen, parlen, i no hi ha excuses que valguin.» 



 

–I el seu futur més o menys immediat com se'l planteja? 

–«En termes polítics continuaré exercint de primer secretari del PSC de 

Barcelona, que és un gran orgull i responsabilitat. I en termes 

professionals intentaré buscar una altra activitat segurament en el camp 

universitari, que és d'on ja venia.» 

 


