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Dolors Sabater «sorprèn» els
comuns a Badalona
L'exalcaldessa, que competirà contra En Comú Podem Badalona en les
eleccions municipals, no va dubtar a saludar i abraçar Jaume Asens abans del
míting dels comuns al barri de Llefià del municipi

Jaume Asens i Dolors Sabater, aquest dijous a la tarda abans del míting dels comuns a Badalona. | Roger
Arnau

Visita inesperada a la campanya dels comuns. Aquest dijous a la tarda, l'exalcaldessa de
Badalona Dolors Sabater va ser la gran sorpresa abans del míting de Jaume Asens al barri de
Llefià del municipi del Barcelonès. Sabater, tot i que a les pròximes eleccions municipals competirà
contra En Comú Podem Badalona amb la candidatura La Badalona Valenta (la coalició de
Guanyem Badalona en Comú amb ERC), no va dubtar en acostar-se a l'acte dels comuns per
saludar i abraçar-se amb complicitat amb el cap de llista de l'esquerra alternativa a les eleccions
espanyoles d'aquest diumenge.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=tVBkiZJ3CII
Sabater, de fet, va ser la més matinera -mitja hora abans de l'inici del míting ja hi era- i en certa
manera va fer d'amfitriona d'Asens quan aquest va arribar a la Plaça de la Dona. Primer, el va
anar a buscar carrer avall i, després de fondre's en una abraçada, van mantenir un llarga i amable
conversa amb el candidat. L'exalcaldessa tampoc va deixar escapar la oportunitat de saludar
Aïda Llauradó, la candidata a l'alcaldia d'En Comú Podem Badalona i, per tant, en principi, rival de
https://www.naciodigital.cat/noticia/178415/dolors/sabater/sorpren/comuns/badalona
Pàgina 1 de 2

Sabater a les eleccions del 26 de maig.
La líder de Guanyem Badalona en Comú, tal com va explicar al mateix Asens, no va quedar-se
al míting perquè a la mateixa hora va participar una manifestació a favor de la convivència i contra
la delinqüència i el racisme al barri de La Salut Alta. Sinó, Sabater va assegurar que ho hagués fet.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=GxU-eyQpC1c
Abans de marxar, l'exalcaldessa va explicar a NacióDigital que aquests dies no està participant
activament en la campanya dels comicis espanyols ni tampoc demanant el vot per cap formació
concreta, perquè Guanyem Badalona en Comú "és una organització municipalista transversal i
de consens que inclou diferents espais i sensibilitats polítiques", va explicar Sabater. Això sí,
l'exalcaldessa va confirmar que, després de visitar Asens, també s'acostaria a un acte del Front
Republicà i que aquest mateix divendres també participarà al míting de tancament de campanya
d'Esquerra Republicana a Badalona.
Ja sense Sabater, el míting d'Asens va tenir un alt contingut municipalista
(https://www.naciodigital.cat/noticia/178409/asens/carrega/contra/pp/albiol/badalona/patit/dels/pitj
ors/exponents/extrema/dreta?rlc=p1) i amb un objectiu molt. El candidat dels comuns va titllar el
també exalcalde de Badalona Xavier García Albiol com "un dels pitjors exponents de l'extrema
dreta" i va demanar la mobilització "de la Catalunya antiracista" per evitar un nou govern del PP al
municipi. Això sí, el candidat dels comuns, sobre l'escenari, no va fer cap referència directa al
govern de Sabater a Badalona, que després de les municipals del 2015 -com la Barcelona de
Colau- també va considerar-se com una de les ciutats del canvi.
Després del míting, Asens, a través de Twitter, va agraïr la "visita molt especial d'una dona
valenta" i va afegir que Sabater "sempre seria un referent de la Catalunya antiracista que va alçarse per fer fora Albiol del poder". Una piulada, que això sí, que va durar ben poc. Ràpidament, va ser
esborrada del compte del candidat.
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