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infoEsquerra

-

“Hem d’estar al cas de tot allò que passi 
al poble i fer de corretja de transmissió”

- Un parell de mesos després de ser 
nomenat president, com valores la 
renovació de la secció local d’ERC?
La veig molt interessant però és un 
tren que acaba de sortir, que acaba 
d’engegar. Durant la ruta s’ha de 
demostrar que la màquina funciona, 
que és eficaç i que arriba a tot arreu. 
Durant aquest camí se’ns obren 
molts reptes. 
 
- Amb majoria al govern és més fàcil 
treballar per Caldes?
Hi ha un perill, i és considerar que ja 
ho tenim tot i que som els reis del 
mambo.

ENTREVISTA A JOSEP GALLART, PRESIDENT D’ERC-CALDES

- Per això també hi ha la secció local.
Aquest és el repte. Una cosa que recordo de quan estava a la comarca és que hi havia seccions locals que 
no funcionaven. En a contrapartida a l’Ajuntament governàvem nosaltres. En aquests casos es produïa  

“Em vaig incorporar al 
partit com a independent 
i a continuació ja em van 
proposar com a cap de 
llista el 2003. En aquelles 
eleccions vam passar d’un a 
tres regidors. Posteriorment 
vaig deixar el càrrec. 

Ni tan sols m’havia plantejat 
ser President d’Esquerra a 
Caldes, però si som aquí és 
perquè tenim uns conceptes, 
uns plantejaments i unes 
raons que pensem que són 
vàlides per treballar”. 

En Josep Gallart es defineix com a activista 
cultural. Porta al voltant d’uns vuit anys com 
a militant d’Esquerra. Al seu dia va ser cap de 
llista a les eleccions municipals.



un desfalc entre la gent més activa, que passava 
a l’Ajuntament, i la secció local, que es quedava 
penjada. Hem de ser capaços doncs de treballar, 
d’innovar i d’avançar perquè això no succeeixi. 

- Quins objectius es planteja la secció local?
Hi ha una fita que és molt important: la fundació 
i desenvolupament de les joventuts d’Esquerra a 
Caldes. Això representa obrir el partit a un sector 
de gent que fins ara no hi ha tingut accés i en el 
fons ens convé a tots. A més, hem d’aconseguir 
generar activitat d’una forma constant al llarg de 
l’any: ERC ha de seguir sent un agent generador 
d’activitats però amb una vessant clara de 
pensament polític. Des de presentacions de llibres 
a xerrades en petit comitè amb líders polítics. 

- En què espot recolzar l’equip de govern de 
l’executiva?
Hem d’estar al cas de tot allò que passi al poble i 
fer de corretja de transmissió. Hem d’informar de 
manera que a l’hora de prendre decisions hi hagi 

una base de suport i de coneixement més 
clara. Penso que un perill que hi pot haver a 
nivell d’Ajuntament és quedar-se tancat i per 
tant prendre decisions que no siguin les més 
adequades.

- I perquè això no passi s’han pres mesures?
Sí. Tenim un enllaç com és el secretari de 
política municipal i una estructura pensada 
perquè hi hagi comunicació en els dos 
sentits. 

- L’executiva nacional ha de prendre nota del 
què va passar a Caldes?
Segur! De fet, que en Jordi Solé estigui a la 
direcció del partit ja demostra que això és 
així. Vam obtenir una grans resultats tot i que 
hem de ser conscient que factors externs a 
nosaltres ens van beneficiar molt. Això per 
a unes futures eleccions dubto molt que es 
repeteixi així que encara hem de treballar 

www.esquerra.cat/caldesmontbui


