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Carles Martí agafa les regnes del PSC a Barcelona amb Jordi Hereu en un 

moment dolç internament. Però amb l'objectiu de remuntar posicions. 

 

P.- Montilla els va posar deures al juliol. Va alertar del retrocés electoral i 

va recordar la importància estratègica del consistori. Què ha de fer el 

PSC de Barcelona? 

R.- Les eleccions a Barcelona no han estat mai fàcils. Hem necessitat 

molt d'esforç i lideratge per guanyar. Necessitem que tot el que és el 

projecte municipal que s'impulsa des de l'Ajuntament es complementi 

amb una acció de partit, com més àmplia millor, molt present en el 

territori per transmetre aquest projecte. Saber i recollir les opinions dels 

ciutadans i transformar-ho en acció política. 

 

P.- Com es pot arribar a nous votants? 

R.- Últimament la nostra principal preocupació és l'abstenció. Les 

dificultats que hem tingut han estat a partir de l'abstenció. Hi ha, d'una 

banda, electorat nouvingut que cal integrar a la ciutat. I després hi ha 

persones o bé provinents de noves generacions, o bé que s'han allunyat 



de la política a les quals cal tornar-se a dirigir, fer propostes que tinguin 

a veure amb la seva vida quotidiana i aspiracions per tornar-se a 

engrescar en el projecte de ciutat. També hi ha un tema de mitjans i 

maneres. Segurament, la política s'ha de despullar d'una certa 

ampul·lositat, que pot tenir alguns moments, i després hi ha tot el món 

de la blogosfera i els àmbits virtuals en què hem d'estar molt més 

presents. 

 

P.- Un cop ha passat el congrés d'Esquerra a Barcelona, és el moment de 

tornar a oferir-li l'entrada en el govern? 

R.-La porta a ERC al govern de la ciutat està permanentment oberta. Ells 

ho saben. Ara, nosaltres som plenament conscients que a dia d'avui això 

no passarà. I per tant, amb ERC el que busquem és un treball conjunt, de 

respecte mutu per tirar endavant d'aquesta manera diferent la ciutat. 

 

P.- Aquests dies es parla molt de sociovergència. Veu possible un pacte 

PSC-CiU a l'Ajuntament? 

R.- No. 

 

P.- I davant la situació de crisi econòmica? 

R.- No sabem on ens portarà la crisi. El que cal és cenyir-se a les 

condicions actuals. I les condicions actuals fan que la situació a la ciutat 

de Barcelona i a l'Ajuntament sigui de dificultat, però, no de desastre 

que obligui a governs de concentració. A hores d'ara el millor que pot 

passar és que el govern governi i l'oposició faci d'oposició. 

 

 


