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El cos a cos entre Sabater i Albiol
arriba al seu clímax en l'últim debat
electoral
El frec a frec que es planteja pel 26 de maig a Badalona fa que els principals
candidats a l'alcaldia es mantinguin en les seves posicions, dibuixant un
consistori amb una complicada governabilitat

Quatre dies per al 26 de maig i la incògnita de la governabilitat a l'Ajuntament de Badalona
continua en l'aire. La proximitat dels comicis i el frec a frec que dibuixen les enquestes per a
aquest proper diumenge ha fet que els dos principals alcaldables, el popular Xavier Garcia Albiol
i la cap de llista de Guanyem-ERC, Dolors Sabater, s'hagin ancorat en les seves posicions i
hagin portat la polarització al màxim durant el debat organitzat per BDNComunicació aquest
dimecres.
Des del minut u que ja es podia tallar la tensió entre Sabater i Albiol, el qual ha optat per buscar
constantment la confrontació directa amb l'exalcaldessa, que no ha pogut abaixar la guàrdia ni un
moment. No només pels atacs que li venien per la dreta, sinó també pels de l'esquerra, per part
del cap de llista del PSC, Àlex Pastor. Així, quan ha arribat el torn dels pactes electorals, cadascun
dels alcaldables s'ha limitat a cenyir-se al guió que ja porten repetint tota la campanya.
La incògnita de la governabilitat es manté amb un PSC què té la pilota al seu terrat i que continua
batallant per intentar ser la llista més votada. Una estratègia que també estan mantenint Sabater
i Albiol per intentar desempatar els resultats en favor seu. Pel que fa a la candidata per Badalona
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En Comú Podem, Aïda Llauradó, continua oberta a formar un front d'esquerres que no veti ni els
socialistes ni Guanyem-ERC. En l'extrem contrari, Ciutadans segueix insistint en la formació d'un
govern constitucionalista amb PP i PSC. El candidat de JxCat, David Torrents, per la seva banda,
no descarta donar suport a una coalició progressista.
La seguretat, el mateniment de la ciutat i les polítiques d'habitatge, que al llarg de la campanya
han estat les principals armes llancívoles entre els partits, han tornat a ser les protagonistes d'un
debat molt renyit. on s'han fet més retrets que no pas propostes.
A continuació, destaquem 15 frases clau del debat:
1. Xavier Garcia Albiol (PP): "La meva pregunta és a les persones que ens estan veient als
seus barris: quantes vores s'han fet noves i asfaltat? Amb mi es van asfaltar 200 carrers."
2. Dolors Sabater (Guanyem - ERC) [a Albiol]: "Com pot donar lliçons de manteniment quan
recentment hem tingut la notícia que va desviar diners públics que eren per al bàsquet per fer
finançament del partit?"
3. Àlex Pastor (PSC) [a Albiol]: "Durant el seu mandat, la OCU deia que Badalona era la ciutat
més insegura, i m'agradaria que vostè m'expliqués la percepció de seguretat que té."
4.Xavier Garcia Albiol (PP) [a Sabater]: "Senyora Sabater, de veritat vostè es pot plantar davant
del veí que no arriba a final de mes i dir-li que no l'ajuda a pagar les factures perquè no vol
enriquir les elèctriques?"
5.Dolors Sabater (Guanyem -ERC) [a Pastor]: "Aquests vuit milions d'euros els vam tenir a
disposició a finals del 2017, i vostès ho van interrompre amb la moció de censura. Només faltaria
que no se'ls haguessin gastat: els vam deixar totes les gestions fetes.!"
6.Dolors Sabater (Guanyem -ERC): "Cal veure què es fa i què no es fa, i les mentides què es
diuen per fer mal: Albiol va apujar el preu de les escoles bressol, i les tenia buides."
7.Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem) [a Torrents]: "Hi ha un part que vam estar al
govern, però no vam ser nosaltres els que vam portar les polítiques d'habitatge durant el mandat
de Sabater."
8.Dolors Sabater (Guanyem -ERC): "La pobresa és el què fractura la societat badalonina. Les
reformes laborals del PP i el PSOE ens han deixat la societat que tenim."
9.David Torrents (JxCat): "El senyor Albiol està traient molts vots gràcies al fet que molts discursos
de l'esquerra no han triomfat. A més, l'últim pressupost de Pastor l'ha aprovat Guanyem, i
Iniciativa ara està fent demagògia."
10.Juan Miguel López (Ciutadans) [a Torrents]: "El partit de Puigdemont, què és un fugat de la
justícia, no ha fet res. El govern de Torra no ha presentat els pressupostos. Almenys, el govern de
Sabater i Iniciativa ha tingut voluntat de fer coses."
11.Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem): "El PP està presumint d'haver posat la unitat
OMEGA i la ciclista, però el que no explica és que això suposa treure els policies de barri."
12. Juan Miguel López (Ciutadans): "Càritas té més pisos socials que l'Ajuntament de Badalona."
13. Dolors Sabater (Guanyem -ERC): "El senyor Albiol, que ara està fent propaganda dient que
vol ser alcalde de tothom, va anar a felicitar la policia que havia atonyinat la gent l'1-O."
14. Aïda Llauradó (Badalona En Comú Podem) [a Sabater]: "Si es vol fer govern del canvi, vull
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recordar que ERC i la CUP han estat els principals opositors d'Ada Colau a l'Ajuntament de
Barcelona."
15. Xavier Garcia Albiol (PP): "Jo aspiro a tenir una majoria suficient per governar en minoria
amb el suport de tots aquells partits que vulguin fer un projecte de ciutat."
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