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política

Testart va ser gerent de Fisersa durant 
sis anys fi ns que va ser acomiadat per 
l’exalcalde, Santi Vila (CiU). També ha estat 
portaveu de la plataforma Figueres Decideix.

Com s’ha gestat aquest fi txatge per ERC? 
Fa més d’any que anàvem parlant amb l’antic 
president d’ERC, Jordi Giró, i amb la seva 
succesora, Agnès Lladó, sobre el projecte del 
partit i com s’havia de traslladar a Figueres. 
Fa uns dos mesos vaig rebre l’oferta en ferm 
i vaig acceptar-la amb l’objectiu d’obrir el 
partit i aglutinar el màxim nombre de sectors 
compromesos amb les esquerres, el dret 
a decidir i les prioritats socials. Necessitem 

articular un centre-esquerra en clau nacional 
i social, que a hores d’ara és inexistent a 
Figueres.
En aquesta crida que fa a les esquerres, ja 

s’hi ha incorportat Nova Esquerra Catala-

na... Exacte, però la intenció és dialogar amb 
altres partits i col.lectius i arribar a acords 
preelectorals per construir el que abans 
comentava del centre-esquerra i ser una 
alternativa de govern. 
Es veu amb forces de competir amb CiU 

per aconseguir l’alcaldia? Ho dic perquè 

CiU té majoria absoluta i ERC va aconse-

guir dos regidors... Les circumstàncies de 
fa tres anys són molt diferents a les d’ara. Va 
haver-hi molta abstenció i també hi havia una 
gran divisó a les esquerres. Parlar actualment 
de sorpasso és complicat, però hi ha una 
tendència al país i a Figueres favorable a les 
esquerres, que es poden aglutinar sota les 
sigles d’ERC.
La polèmica de Fisersa pot ser un afer a 

tenir en compte en aquestes eleccions?

És força secundari. Pertany al meu passat 

professional, però també polític. Tenia la 
confi ança del PSC i ERC i quan Santi Vila va 
aconseguir la majoria em va fer fora. Però no 
és cap carta que s’hagi de jugar ni per part 
meva ni per part de ningú. 
Què li manca actualment a Figueres?

Un dels aspectes que s’ha de potenciar és la 
participació ciutadana. S’han de buscar noves 
fórmules perquè els ciutadans puguin parti-
cipar en la vida de la ciutat i no només cada 
quatre anys. S’han d’escoltar les associacions 
de veïns; les entitats; els clubs esportius... 
i fer-los partícipeps de Figueres. Que vegin 
que les institucions són seves. En general cal 
recuperar l’orgull de ser fi guerencs. 
Passades les eleccions de l’any vinent, veu 

viable un pacte amb CiU per fer un govern 

fort? Ens presentem com a alternativa de 
govern i aquesta és la nostra prioritat. Una 
altra cosa és que a nivell nacional s’hagi de 
construir una gran coalició favorable al dret a 
decidir per defensar les institucions o el país. 
Però en circumstàncies normals l’alternativa 
a CiU ha de ser ERC. 
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ERC ha escollit l’independent Albert 
Testart com a cap de llista per a les 
properes municipals. 

Albert Testart: “Necessitem recuperar l’orgull 
de ser fi guerencs”


