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L'exalcalde Joan Clos deia que Barcelona és la capital europea amb un 

govern d'esquerres però longeu, més fins i tot que Bolonya o Estocolm. 

El nou equip local del PSC, encapçalat per Jordi Hereu i pel seu nou 

secretari, Carles Martí (també primer tinent d'alcalde), creu que aquesta 

continuïtat és un avantatge. 

 

Els anteriors alcaldes --Narcís Serra, Maragall i Clos-- van aconseguir una 

gran millora urbana, un canvi econòmic (tenim el 22@) i van fer una 

capital admirada. I les finances municipals --al contrari que a Madrid-- 

estan sanejades i permeten més despesa social davant la crisi. Però no 

n'hi ha prou. Entre el 1999 i el 2007, el PSC ha passat a Barcelona de 20 

a 14 regidors, ha perdut un terç de vots (l'abstenció ha pujat) i el 2007 

va superar CiU només per 2 regidors i 28.000 vots. El poder desgasta i 

per això el PSC es va llançar a la renovació. L'any 2006 va canviar 3 

regidors i va rellevar el mateix Clos (nomenat ministre d'Indústria). I el 

2007 va renovar els 8 primers llocs de la llista i va jubilar 7 regidors. El 

canvi culmina ara amb el relleu de Joan Ferran, el seu ideòleg, per Carles 

Martí. 

 

Hereu va esbossar ahir el seu objectiu. Completar l'obra feta amb més 

cohesió social i més atenció a les persones. Recuperar la capil·laritat 

social, la connexió amb la gent, per iniciar un nou cercle virtuós. I va dir 

que no li importa tant ser una ciutat admirada al món com estimada i 

viscuda pels barcelonins. Està bé i indica que, igual que González el 

1993, n'ha pres nota. Però no és fàcil. L'alcalde ressegueix la ciutat i és 

imbatible en la distància curta, però la proximitat amb els ciutadans 



passa per l'Administració municipal. I l'Administració són els funcionaris, 

amb els seus encerts, però també amb gran inèrcia burocràtica. Fiar-ho 

tot a la proximitat té riscos perquè és una idea que s'ha d'encarnar 

mentre que, per exemple, la nova estació de la Sagrera (que ahir no va 

anomenar) serà una cosa concreta i palpable. A més a més, el govern 

municipal està en minoria per la defecció d'ERC. I la Generalitat de 

Montilla limita la visibilitat d'Hereu. 

 

El PSC de Barcelona va acabar ahir la seva operació relleu. Però el canvi 

no ho és tot. Cal encertar- la. I la pugna entre l'alcaldia (Maragall i Clos) i 

la direcció local del partit (Santiburcio i Ferran) va donar els seus fruits. 

No és segur que la unitat entre Hereu i Carles Martí els millori. El nou 

equip té dos anys per demostrar-ho. 


