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El PSC de Barcelona va proclamar aquest cap de setmana l'alcalde de la 

ciutat, Jordi Hereu, president i Carles Martí primer secretari. Es 

materialitza així el relleu amb el tàndem que formaven Joan Clos i Joan 

Ferran. És una aposta interessant per a un gran repte. Perquè 

probablement les pròximes eleccions municipals, el 2011, decidiran si 

l'alcaldia canvia de mans per primer cop des de la recuperació de la 

democràcia o si s'obre un nou període socialista després de 30 anys al 

capdavant de la ciutat. La joventut dels dos líders fa preveure que si el 

PSC l'encerta i recupera la important franja de terreny electoral que ha 

perdut en els últims dos comicis, passant de 20 regidors el 1999 als 14 

actuals, els socialistes podrien gaudir d'una llarga pròrroga en el govern 

barceloní. És cert que encara queden més de dos anys i mig per a les 

pròximes eleccions municipals. Però l'actual equip que lidera el partit i 

l'Ajuntament necessitarà aquest temps per consolidar el seu projecte. 

Perquè amb el canvi no n'hi ha prou. Cal que la nova generació connecti 

amb els ciutadans. I no es pot oblidar que la CiU liderada per Xavier Trias 

viu una etapa ascendent i que l'any passat es va quedar només a dos 

regidors i 28.000 vots de la victòria. De fet, la imatge de canvi que 

intenta projectar Trias serà un dels perills més grans que hauran 

d'afrontar el tàndem Hereu-Martí. Perquè tot i ser mostra de renovació, 

no els serà fàcil contrarestar els efectes de cansament que en algunes 

capes de la societat barcelonina pot generar tres dècades 

ininterrompudes de govern socialista i l'anquilosament que això acaba 

provocant en algunes estructures municipals. Hereu ho va deixar clar, 

l'antídot és treure tothom, càrrecs institucionals i orgànics, a trepitjar el 



carrer. A fer ciutat i escoltar els ciutadans. No hi ha cap dubte que és el 

camí encertat. Caldrà veure si també assoleix l'efectivitat. 

 


