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El PSC reacciona a l'estratègia dels
populars a Badalona: «Que Albiol
no us enganyi»
Javi López, eurodiputat del PSOE, es val de la victòria del 28-A i la figura de Pedro
Sánchez per contrarestar l'intent del PP d'arreplegar vot socialista

El cap de llista del PSC a Badalona, Àlex Pastor, i l?eurodiputat Javi López durant l?acte | Antònia Crespí

Des del sofà vermell amb el que el PSC porta tota la campanya recorrent la ciutat de Badalona,
l'eurodiputat Javi López ha insistit que "aquells que el 28 d'abril van apostar pel PSOE" ho tornin a
fer aquest 26 de maig. En un clar contraatac a l'intent del candidat popular Xavier Garcia Albiol
per arrencar vot socialista, López ha insistit en el perfil de l'alcaldable Àlex Pastor com una figura de
"progrés" i "consens" per a la ciutat.
Durant el míting que s'ha celebrat al barri de la Salut, l'eurodiputat també ha carregat contra
l'exalcaldessa Dolors Sabater, acusant-la de "fracturar" la societat badalonina. De fet, des de
l'altra banda del sofà, Pastor ha declarat que es va "equivocar donant el govern a Sabater",
justificant així la moció de censura què li van fer el juny de l'any passat amb el suport de Ciutadans
i PP.
A cinc dies de les municipals Pastor està accelerant la maquinària per defugir la polarització entre
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Sabater i Albiol que està marcant la campanya. Així, el candidat insisteix en presentar-se com
l'opció que "tornarà a unir a Badalona" en contraposició als "extrems" que suposen els altres dos
alcaldables. I tot i que les enquestes sols li concedeixen el tercer lloc, el PSC continua treballant
per ser la llista més votada i manté la incògnita del que farà un cop hagi passat el 26 de maig. De
fet, Pastor s'ha refermat en l'afirmació de què amb el seu vot no farà alcaldes ni a Sabater ni a
Albiol.
Cos de bombers municipal
Una de les propostes que ha donat a conèixer durant el míting ha estat la creació d'un cos de
bombers municipals per a la ciutat. La mesura s'emmarca dins del camp de la seguretat, una de
les principals armes llancívoles entre els partits aquestes eleccions. Així Pastor ha explicat que
aquesta unitat estaria composta per experts de protecció civil i voluntaris. Aquest cos no seria
quelcom nou a la ciutat, doncs ja es tractava d'un servei del que disposava la ciutat, però que
finalment s'havia acabat fusionant amb el servei de la Generalitat.

https://www.naciodigital.cat/noticia/180365/psc-reacciona-estrategia-dels-populars-badalona-albiol-no-us-enganyi
Pagina 2 de 2

