
aquest país

E ls propers dies 21, 22 i 23
de novembre celebrarà l’As-
semblea Nacional el darrer
dels socis del Govern que

encara no ho ha fet. Iniciativa per

Catalunya Verds aglutinarà les se-

ves bases per rellançar el seu pro-

jecte polític i enfortir el partit.

Amb la continuïtat de Joan Saura

més que garantida, els ecosocia-

listes volen abordar un congrés

que parlarà “més de contingut i

d’idees” que no pas de “noms i

personalismes”. Superat, doncs,

el procés de primàries, l’atenció

se centra en quina estratègia co-

muna adopta Iniciativa per tal de

mantenir-se al Govern sense per-

dre la seva identitat de partit in-

conformista i transformador, una

identitat que està en decadència,

segons el corrent crític Manifest

de Maig, sorgit en les delegacions

del partit al Maresme.

El condicionant ineludible de

ser un soci minoritari en un Go-

vern de tres ha portat Iniciativa a

trobar-se en situacions en què els

seus principis de base s’han hagut

d’adaptar a les decisions preses

per la resta de membres de la Ge-

neralitat. La MAT, el Quart Cin-

turó, la gestió de la sequera i la

Llei d’Educació de Catalunya són

lloses prou pesades perquè una

part important de l’electorat, i

també de la militància, hagi per-

dut confiança i il·lusió en el pro-

jecte dels ecosocialistes.

Tot i així, la hipòtesi que ICV

es plantegi abandonar el Govern,

tal i com s’ha apuntat des del Ma-

resme, sembla complicada. I és

que la majoria dels militants

d’ICV, fins i tot els mateixos

membres d’aquest corrent, tenen

clar que el Govern és el millor

mitjà per mirar de transformar la

societat. El debat, doncs, es limi-

tarà a trobar la fórmula màgica

que permeti a la formació ecoso-

cialista conservar el seu esperit

hereu del PSUC i  dels movi-

ments socials de l’esquerra plural

dins un Govern on la veu ecoso-

cialista ressona sense la força ne-

cessària per convèncer una mi-

litància exigent.                        

JORDI MOLINA jmolina@canvi16.info

Ser un partit de lluita i mantenir-se al Govern. Aquest és el principal
debat que els ecosocialistes hauran d’abordar en una Assemblea
Nacional en què Joan Saura serà reelegit com a president de la formació
i els joves i les dones agafaran protagonisme en els òrgans de direcció

Rellançar ICV

S’apropa la 9a Assemblea Nacional d’ICV
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El conseller d’Interior Joan Saura sortirà reelegit com a president d’ICV sense opositor.
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Assumir reptes. Mai havíem tingut

tanta capacitat de transformar. Hem

de poder combinar la gran presèn-

cia institucional que tenim amb el

fet de continuar sent una força de

radicalitat, ecologista i d’esquerres.

Aquest serà un debat clau de cara a

l’Assemblea. No ens podem limitar

únicament a fer una bona gestió

perquè som una força amb valors i

amb principis. A banda d’això, al

congrés també cal abordar un pla

de feminització. Cal representar

dintre el partit la mateixa igualtat

que hi ha en una societat d’homes i

dones. De la mateixa manera, ens

hem de replantejar la presència al

territori. Les ciutats han canviat i

nosaltres hem crescut, per això cal

reforçar l’organització territorial.   

Nou impuls. Serà una Assemblea de

contingut i d’estratègia, ja que el li-

deratge de Saura no està qüestionat.

El context polític ençà la darrera

Assamblea era un de molt concret

en què, a més, sortíem d’unes elec-

cions en les quals havíem aconse-

guit uns resultats esplèndits. Penso

que el debat que cal abordar en el

marc actual és quina estratègia co-

muna assumim per seguir al Go-

vern sense deixar de ser un partit de

lluita. L’hem d’afrontar amb decis-

sió i sense dramatismes; cal donar

un nou impuls al projecte i generar

il·lusió als adherits. El nostre paper

va més enllà del Govern, sempre

hem volgut transformar la societat,

però als mitjans només som notícia

per qüestions institucionals, més

que per la nostra activitat diària.     

Desil·lusió. Partim del malestar que

ens ha provocat ser militants d’ICV

durant el segon Tripartit. La sequera,

la MAT o el Quart Cinturó ens han

fet molt díficil mantenir el nostre

entusiasme en el projecte del partit

dins el Govern. De cara a l’Assem-

blea, volem aportar un perfil i un

debat d’idees i rellançar ICV com

una força de l’esquerra transforma-

dora, no com un partit convencional.

Creiem que hi ha un divorci entre la

Iniciativa que representava els movi-

ments socials de l’esquerra plural i

la que tenim al Govern que, per a

nosaltres, és un mitjà, però no la fi-

nalitat. Per això no parlem de noms,

anem més enllà. No ens oposem a la

continuïtat de Saura, però tampoc

l’hem avalat en cap moment.          

Dolors Camats
Portaveu d’Iniciativa per
Catalunya Verds

Laia Ortiz
Cordinadora de Joves
d’Esquerra Verda

Jordi Merino
Portaveu del  moviment
Manifest de Maig

Des del seu punt de vista, què és allò més urgent
que ha de tractar Iniciativa per Catalunya Verds
en la 9a Assemblea Nacional del novembre?

“No ens podem limitar
a fer una bona gestió
perquè som una
força amb valors” 

“Cal abordar com
seguim al Govern
sense deixar de ser
un partit de lluita”

“Hi ha un divorci entre
la ICV que aglutinava
l’esquerra plural i la
que tenim al Govern”
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entrevista

E
ls dies 21, 22 i 23 de
novembre ICV celebra el
seu congrés. Creu que
la solidesa de Joan Sau-

ra està garantida o es possible
que sorgeixi algun altre candidat?
El procés de primàries està molt

reglat i, si a hores d’ara no hi ha

hagut propostes, tot indica que Jo-

an Saura revalidarà el seu càrrec

com a president del partit. A partir

d’aquí, ell elegirà la resta de la di-

recció del partit.

Tot i algunes veus més crítiques,
com el corrent endegat pel movi-
ment del Manifest de Maig...
Si. Tot i que ells sempre han ex-

pressat que volen participar més

en un debat d’idees i propostes

que no entrar en un procés de can-

didatures que, insisteixo, ja està

superat.

De cara a la 9a Assemblea Nacio-

nal demana que les dones tinguin
més presència al partit. Com es
pot plasmar aquest canvi?
L’assemblea té dos grans objec-

tius: enfortir el partit i anar més

enllà de la paritat, sobretot en tas-

ques de direcció. L’únic càrrec

tancat és la presidència, tota la res-

ta estan oberts. El repte més trans-

cendent que tenim és aconseguir

l’apoderament real de les dones.

Volem que elles prenguin el prota-

gonisme en totes les esferes de la

formació.

Així serà a les vicepresidències on
es plasmarà la renovació?
Volem que sigui una Assemblea de

renovació, sí, però des d’un punt

de vista global. No li puc dir en

quins noms es plasmarà aquesta

intenció, tot està obert.

Fins i tot el seu càrrec com a se-
cretari general?
El meu càrrec, ara per ara, no exis-

teix als estatuts. El vam crear fa

dos anys per cobrir els buits que

podia deixar el conseller Saura a

causa de la seva funció al departa-

ment d’Interior. Els estatuts in-

terns actuals sí que permeten

constituir-lo de manera més regla-

da. Si continuaré o no depèn de

moltes coses, entre elles de mi o

del mateix Saura. El que sí que li

avanço es que cap mitjà de comu-

nicació ens farà l’Assemblea.

Hi ha qui diu que és necessària
una actitud més crítica amb els
socialistes per aconseguir convèn-
cer l’electorat d’Iniciativa més exi-
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Secretari General d’Iniciativa
per Catalunya Verds

Jordi Guillot

Jordi Guillot va ser nomenat secretari general d’ICV
l’any 2007 i és un dels homes forts de la formació
ecosocialista. Sempre vinculat a la lluita de classe, tant
amb el PSUC com amb CCOO, explica a CANVI com
veu el futur d’ICV i el paper que ha de jugar al Govern  

“Hi ha molt poca 
diferència entre el que diem

i el que fem”

L’únic càrrec tancat
és la presidència, la
resta estan oberts.
El nostre repte 
més transcendent
és aconseguir
l’apoderament 
real de les dones

“
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gent.
Això és més una brometa del

Puigcercós que una sensació real.

Ens hem oposat a tot allò que no

ens ha convençut. Com en el cas

de la MAT, el Quart Cinturó o la

mateixa Llei d’Educació. No cau-

rem en aquesta trampa. 

Però que el seu paper al Govern
els ha generat algunes contradic-
cions també s’ha sentit dintre de
la formació i de l’electorat, no no-
més dels socis o rivals polítics...

Les esquerres com la nostra saben

que si volen participar en el Go-

vern ho hauran de fer en minoria o

en coalició. I, d’altra banda, també

saben que som forces exigents,

amb un electorat tant o més exi-

gent que nosaltres mateixos. Per

tant, aquestes dues idees generen

un debat, mai resolt però impres-

cindible i que cal mantenir viu:  la

tensió entre coherència i realisme.

I trobaran una solució per aquest
debat durant l’Assamblea?

De solució n’hi ha una, però a la

pràctica és més difícil que la teo-

ria. Es tracta de les tres “R”. Radi-

calitat, realisme i reformisme. Ra-

dicalitat sense extremisme, sinó

amb voluntat d’anar a les arrels

dels problemes. Realisme perquè

cal saber què es pot resoldre i com

es pot resoldre. I reformisme en el

sentit que cal abordar processos

gradualistes per anar transformant

la societat. Si aconseguim fer par-

ticipar la gent d’aquestes tres “R”

ens seguiran.

Entendria que ICV patís una pèr-
dua de simpaties, per exemple, a
les Terres de l’Ebre?
S’hi van cometre errors, però es

van corregir. El conseller Baltas-

sar no només ha estat capaç d’im-

pulsar una nova cultura de l’aigua,

sinó que a més ha consolidat les

bases perquè puguem evitar en el

futur sequeres com la de juny. Es-

tic convençut que, tot i l’exigència

del nostre electorat, es va acabar

comprenent tot plegat, ja que a

més d’exigent és intel·ligent. Pen-

so que som un partit en el qual hi

ha molt poca diferència entre el

que diem i el que fem. No ens de-

diquem a mobilitzar el vot amb

cridòria.

La intel·ligència pot acabar en de-
cepció?
Farem el possible perquè això no

passi. Des de l’acció de govern

treballem per mantenir la coherèn-

cia i el realisme.  L’Assemblea, en

canvi, si que ha d’enfortir el partit.

Ha d’agafar força. Hi ha reptes es-

tructurals perquè d’ençà de la dar-

rera Assemblea les ciutats han

canviat molt. Hem de trobar la fór-

mula més bona per parlar de tot en

els temps que corren.

Abans parlava de la La Llei d’Edu-
cació elaborada pel seu Govern,
que no ha convençut en general a
les files d’ICV. Creu que s’ha fet un
pas enrere?
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Cal millorar la Llei d’Educació i si no
ho aconseguim ens hi oposarem. No
entenem què volen aconseguir els
socialistes amb aquest decret 

“
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