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Jordi Martí va participar
en un sopar-tertúlia a
l’hotel Travé de Figueres,
dimecres passat.

Jordi Martí
GERENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

BORJA BALSERA

P Com veu aquestes eleccions del
27 de setembre?
R És indiscutible que no som davant d’unes eleccions normals,
perquè ens permetran saber d’una
manera objectiva quin percentatge de catalans està a favor de la independència. Tinc la sensació que
hem passat massa ràpid la pantalla del referèndum. No es va fer
d’una manera clara, com els escocesos, que van fer un referèndum
vinculant. Ara ens podem trobar
que siguin unes eleccions transcendentals, però que ens donin
uns resultats complicats de gestionar. Hi ha tota una sèrie d’incògnites que em fan veure riscos
que poden dificultar la gestió política. Josep Fontana, historiador,
va dir que a la independència s’hi
arriba per dues vies: a bufetades o
amb un pacte. És obvi que la majoria de catalans que vol la sobirania la vol pactant. Tinc, però, certs
dubtes de la manera com estan
plantejades aquestes eleccions, si
ens donaran més instruments perquè aquest procés realment camini endavant o entri en una situació d’unes incerteses més grans.
P Hi haurà temps, ara, per resoldre
aquests dubtes?
R Ara ja està. Depèn de com surti
el resultat, caldrà veure quina capacitat hi haurà de gestionar entre les forces polítiques del bloc sobiranista que es presenten a les
eleccions i no frustrar les expectatives que té la ciutadania catalana
de fer un pas endavant, no només
cap a la plena sobirania, sinó també cap a un país més just i socialment més equitatiu. Tinc dubtes
que aquestes eleccions puguin significar aquest pas endavant.
P Davant d’aquestes incerteses, veu
factible la irrupció de la tercera via
per resoldre l’encaix amb l’Estat espanyol?
R No crec que sigui un problema
de tercera via. El que s’ha de saber
gestionar és que hi ha una majo-

«En política, no es pot estar al mig,
sinó amb aquests o amb aquells»
Jordi Martí (Barcelona, 1965), llicenciat en Ciències de l’Educació, va entrar a l’Ajuntament de Barcelona
l’any 1996 i, després de fer-hi diverses tasques, ara n’és el gerent. Martí, fundador del Moviment d’Esquerres
(MES), va ser, dimecres, a Figueres en un acte de la delegació a l’Empordà de la Fundació Catalunya Europa
«Tinc certs dubtes
de la manera com
estan plantejades aquestes
eleccions del 27-S»
ria de catalans que van en la mateixa direcció i, segons la resposta, això anirà més o menys lluny.
No crec massa en una tercera via,
sinó en com regulem les etapes
per arribar fins al final per assolir
un estat sobirà per a Catalunya.
En política, no es pot estar al mig,
sinó amb aquests o amb aquells.
P Vostè va ser un dels primers «díscols» del PSC que va decidir abandonar el partit en discrepància amb
l’aparell. Es penedeix d’haver traspassat la línia?

R No gens. El PSC ha renunciat a
moltes coses, a més del dret a decidir. Sobretot, l’error és de base.
El catalanisme sempre ha concebut Catalunya com una nació i el
dret a decidir ha de ser de la ciutadania catalana. El PSC, però, ha
preferit la fidelitat al PSOE abans
que la coherència del que havia defensat des del punt de vista estatutari, reconeixent Catalunya com
a nació. Els primers que van marxar van ser els votants i després alguns vam anar prenent la decisió
de pensar que aquell espai polític
al qual ens havíem presentat començava a no ser el nostre.
P Vostè en va marxar perquè era independentista?
R Sí, però per altres motius, com
són l’eix social i l’eix democràtic.
Per a molta gent que hem marxat

darrerament, la qüestió nacional
ha estat el detonant, però també
érem conscients que en l’eix social
i democràtic s’havien de prendre
posicions més radicals. Aquí hi ha
una crisi de la socialdemocràcia
que ha influït en la crisi del PSC.
Amb un govern sense majoria absoluta i de colors diferents, és complicat de gestionar?
P

R Gestionar l’Ajuntament de Barcelona sempre és difícil. És la segona institució del país en termes
de recursos econòmics i humans.
El govern està en minoria i això
encara dificulta més la gestió municipal perquè s’han d’anar trobant acords. Hi ha, però, una cosa
molt positiva, que és l’entusiasme
que ha generat aquesta confluència de sensibilitats de l’esquerra
que ha significat Barcelona en

Comú. Se m’ha definit com l’home pont, però crec que puc ajudar
des de darrere, connectant amb
les sensibilitats de l’esquerra. A
Barcelona, hi ha una tradició de
l’esquerra que s’ha de renovar.
P Ara que també es parla molt del
procés sobiranista i de la creació de
les estructures d’estat, vostè creu
que l’Ajuntament de Barcelona està
preparat per ser una estructura d’estat?
R No acabo d’entendre què significa això de les estructures d’estat,
perquè totes les institucions del
país són estructures d’estat. Barcelona està preparada per ser la
capital d’un futur estat català.
Aquest país té la capacitat indiscutible per a autogovernar-se i té
l’estructura suficientment forta i
potent com per fer-ho.
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ANC Èxit de les Converses perverses als Caputxins

Catalunya Sí que es Pot Assemblea oberta

® L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va organitzar, dimarts i dimecres de la setmana passada, a
l’auditori dels Caputxins de Figueres, el cicle «Converses perverses», amb la participació de
l’exconseller Joan Manuel Treserras i l’expresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
Enric Marín, a més de l’escriptor i periodista Sebastià Roig i del periodista Toni Soler.

® La confluència d’esquerres Catalunya Sí que es Pot va organitzar una xerrada debat a
Figueres, dimecres passat a Can Met. Aquesta trobada va comptar amb la participació del
cap de llista de la candidatura a la demarcació de Girona, Marc Vidal, i es va obrir el debat a
l’actual situació política del país.

