Política | Antònia Crespí | Actualitzat el 19/05/2019 a les 13:01

Albiol es desmarca del PP per
recollir el vot socialista a Badalona
A una setmana del 26 de maig el candidat dels populars reforça la seva marca
per arrencar vots al PSC i accentua la polarització amb Sabater

Xavier García Albiol a l'acte de campanya del PP a Badalona | Antònia Crespí

Un Albiol en solitari i davant de més de 2.000 persones ha insistit en que "aquesta és la
candidatura que representa als ciutadans de Badalona, pensin el que pensin i votin el que votin.?
La fotografia de l'acte central el candidat popular a l'alcaldia de Badalona és un clar reflex de la
seva estratègia de campanya: reforçar la seva marca i passar de puntetes sobre les sigles del PP.
Malgrat que la botifarrada popular celebrada al Turó d'en Caritg hagi comptat amb la presència del
secretari general del partit a Catalunya, Daniel Serrano, i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona,
Alberto Fernández Díaz, cap dels dos ha pujat dalt de l'escenari per acompanyar el cap de llista
en el seu parlament. Ni tan sols ha sonat la coneguda cançó del partit a l'inici del míting.
?Si em voteu a mi, amb el vostre vot no es farà alcalde ni a un senyor d'ERC, ni a la de la CUP?
ha anunciat Albiol en un missatge dirigit als votants socialistes. El candidat popular s'ha valgut de
la incògnita que representa el PSC, que el 2015 va investir a Sabater i el juny passat la va fer fora
de l'alcaldia, per carregar contra l'actual alcalde i candidat socialista, Àlex Pastor. Així, ha recordat
com fa quatre anys la seva va ser la llista més votada i que si va perdre el govern de la ciutat, va
ser degut al ?pacte dels perdedors amb un PSC que li va regalar l'alcaldia a la CUP".
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La cerca del cos a cos amb la candidata de Guanyem-ERC, Dolors Sabater, tampoc ha estat
absent durant el míting central. La cursa contra l'exalcaldessa està sent molt renyida aquests
comicis, i malgrat que les darreres enquestes li han sigut favorables, Albiol n'és conscient
d'aquest frec a frec. És per això que a una setmana del 26 de maig s'ha esforçat a accentuar la
polarització amb Sabater a través del seu anterior mandat: ?A Badalona ens juguem dos
projectes, dues alcaldies: o bé que segueixi el projecte d'una senyora de la CUP o bé que
recuperem el projecte d'una Badalona real?.
Recuperar Badalona
Tot i l'escalabrada general dels populars a la resta de l'estat, Albiol se sent fort a Badalona i sap
que compta amb el record de la legislatura en la que va estar al capdavant de la ciutat. De fet, ha
aprofitat alguns dels projectes que va impulsar durant la seva alcaldia com a arma llancívola
contra Pastor i Sabater, com és el cas de les rampes mecàniques del barri de Sant Crist, que fa
vuit mesos que no funcionen. Així s'ha valgut molt del discurs de la seguretat i el manteniment de
la ciutat per treure fora del focus la marca del partit: ?quan vaig tornar a crear la unitat de la
Guàrdia Urbana per patrullar a peu els barris no ho vaig fer perquè fos d'esquerres o drets, sinó
perquè considerava què feia falta?.
Malgrat la fortalesa que presenti el candidat popular a peu de carrer, la cursa està renyida i en el
seu cas, s'hi està jugant la darrera bala. Després d'abandonar la presidència autonòmica del partit i
renunciar a l'escó de diputat a la cambra catalana, l'Ajuntament és l'únic que li queda Albiol. I és
per això que ja està començant a posar tota la carn a la graella per intentar desempatar el resultat
del 26 de maig en favor seu: ?No hi ha res decidit, no sols ens serveix guanyar, sinó que hem de
guanyar bé per recuperar Badalona. Ho tenim a tocar de mans?, ha insistit el candidat.
De totes maneres, en cas de situar-se com a la llista més votada el aquest 26 de maig, Albiol ho
tindria difícil per sumar majories al consistori. Sobretot amb un PSC imprevisible, que malgrat fes
força en el passat amb el PP i Ciutadans per enderrocar a Sabater porta tota la campanya
mantenint la incògnita en l'aire.
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