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Benvolguts amics i amigues.  

 

Gràcies, Maite, per les teves paraules. Per la teva passió, i pel teu 

entusiasme per Badalona. Perquè tornaràs a ser alcaldessa, perquè ni 

els DVDs ni les mentides poden amb tu ni amb nosaltres.  

 

Després de sentir la teva intervenció no en cap tinc dubte. Ets la millor 

alcaldessa de Badalona. Una alcaldessa dialogant, propera, que penses 

en Badalona com una ciutat de progrés i que mira al futur, amb 

esperança i il·lusió, sense rancúnia ni odi.  

 

Badalona amb la Maite serà una ciutat que seguirà caminant per un 

camí de progrés i futur per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.  

Aquesta és la Badalona del futur, una Badalona liderada pels socialistes, 

gent propera, gent pròxima als problemes i gent amb solucions.  

 

Els socialistes som conscients de la importància de les eleccions 

municipals. Per això, avui, més que mai, demano una participació 

massiva en les eleccions del 27 de maig.  

 

Una participació massiva a favor de les propostes sensates, a les 

propostes properes a la gent, a les propostes realistes.  

 

Demano una gran participació i un gran recolzament a les llistes del 

Partit dels Socialistes de Catalunya. Perquè el PSC és la garantía de 

progrés.  



 

El PSC és la garantía de barrar el pas a la dreta, tant la dreta espanyola 

com la dreta catalana que cada dia fan més evident el seu apropament 

per unir-se contra els governs d’esquerra.  

 

Governs d’esquerres que només garanteix el PSC.  

 

Mireu, sense un PSC fort no hi haurà governs d’esquerra. Poden treure 

representació altres forces, però sense un PSC fort, sense un PSC que 

no tingui un suport majoritari, potser no hi haurà governs d’esquerra.  

 

Per això, demano una gran mobilització electoral per barrar el pas a la 

dreta espanyola que atia l’enfrontament territorial i atia l’enfrontament 

social i aquí a Badalona hi ha una mostra d’aquesta política.  

 

I demano una gran mobilització electoral per barrar el pas a la dreta 

catalana que encara no ha assumit la realitat d’estar a l’oposició al 

Parlament com ho demostren els insults i desqualificacions que han dit 

durant el cap de setmana.  

 

Mentre algunes forces polítiques només se senten còmodes en debats 

generals, sempre des de la demagògia i l’oportunisme, als socialistes 

només ens interessa parlar de problemes reals i de propostes concretes.  

 

De fets, i no de paraules.  

 

El PP, per exemple, segueix obsessionat de forma patològica, malaltissa, 

a denunciar i criticar qualsevol actuació de les institucions de l’Estat –el 

govern, la fiscalia o els jutges- que tingui relació amb el terrorisme.  

 



Des de CiU Artur Mas encén irresponsablement el fantasma de la jihad 

islàmica a Catalunya.  

 

Fixeu-vos que les campanyes del PP i de CiU cada cop s’assemblen més 

en temes i arguments. Com també sovint en la desqualificació política i 

personal que practiquen sobre l’adversari, particularment en contra de 

nosaltres, els socialistes.  

 

Perquè l’aliat natural de CiU és el PP. Nosaltres mai no hem tingut cap 

dubte. I ells tampoc. Només cal escoltar a Rajoy i alguns dirigents de 

CiU. Si més no, aquest cop, cal agrair-los que els de CiU ja no hagin 

volgut passar pel notari per evitar-se un nou ridícul.  

...................................  

Nosaltres no ens podem permetre frivolitats.  

Nosaltres governem. I anem a governar novament en la gran majoria de 

les ciutats del nostre país. A Badalona, a Girona, a Lleida, a Barcelona, i 

també aquest cop a Tarragona.  

A Badalona, i arreu dels municipis catalans, les nostres promeses estan 

ben pensades, escrites, reflexionades, pressupostades, contrastades, 

discutides.  

Però tant CiU com el PP s’estimen més improvisar propostes cridaneres 

que ni tan sols figuren en el seus respectius programes. Són propostes 

exhibicionistes sense aplicació real. Només dissenyades per esgarrapar 

uns quants vots. 

Mireu, els socialistes des de l’any 1979 ens hem esforçat intensament 

per transformar la societat: integrant els barris que estaven aïllats, 

desenvolupant serveis bàsics i els equipaments.  



I aquí a Badalona tenim un bon exemple d’aquesta transformació. La 

Maite Arqué el coneix bé perquè l’ha liderat amb fermesa i solvència.  

..........................  

Des del 2003 també el Govern de Catalunya està compromès amb els 

problemes dels ajuntaments. El Govern català no està per competir ni 

per recelar del món local, com sí feia en època de CiU.  

 

Ara, des del Govern de la Generalitat estem estenent la cultura de la 

confiança, del treball conjunt i en positiu. Amb la voluntat de sumar.  

 

Una cooperació institucional que té un magnífic exemple a la Llei Barris.  

Aquest any, el quart de forma consecutiva, 38 ajuntaments han tornat a 

presentar sol·licituds per optar als ajuts que preveu la Llei de millora de 

barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.  

 

Les quatre primeres convocatòries hauran generat, així, una inversió 

global de 800 milions d’euros i hauran beneficiat prop d’1 milió de 

persones en una seixantena de barris.  

 

A Badalona i a Santa Coloma sabeu que, en la primera convocatòria, 7 

barris fronterers de la Serra d’en Mena van ser seleccionats en aquest 

Programa del Govern català, que s’estan executant en col·laboració amb 

els ajuntaments. 

 

Ho coneixeu molt bé en aquest barri de Llefià on la transformació de 

l’espai públic ja es una realitat.  

 



La Llei de Barris, doncs, és un exemple de com els socialistes estem fent 

front a les noves realitats, als nous reptes en els nostres barris i ciutats. 

I ho fem des de la col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments.  

Avui des del PSC parlem de la necessitat de fer un nou salt endavant en 

polítiques de cohesió social, de creixement i prosperitat econòmica i de 

convivència.  

Els socialistes apostem per garantir a tots els ciutadans i ciutadanes 

l’accés als serveis públics, independentment dels seus nivells de renda, 

de la situació familiar i atenent sempre a les necessitats personals de 

cadascú.  

Ara disposem de noves oportunitats amb la Llei de Dependència que ha 

impulsat el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.  

I a Catalunya tindrem la Llei de Serveis Socials, per garantir nous drets i 

per millorar la corresponsabilitat de tots plegats per fer unes ciutats que 

siguin bon exemples de cohesió social.  

Per tant, els socialistes estem fermament compromesos a desplegar tot 

aquest conjunt de noves prestacions, que seran una realitat en aquesta 

legislatura, una nova realitat que s’obre diumenge que ve.  

................................  

I a Badalona teniu magnífic exemples de les inversions del govern de la 

Generalitat per reforçar la cohesió social.  

Com les noves escoles Progrés i Artur Martorell. O l’ampliació del Centre 

d’assistència primària de Llefià i el nou centre de Sant Crist i molts 

altres projectes, alguns projectats ja entre l’Ajuntament i la Generalitat.  

L’atenció a l’habitatge públic també es una preocupació de la Maite que 

comparteixo plenament. Per això el govern de Catalunya impulsa un 



gran pacte nacional per l’habitatge. Un pacte en què volem que 

participin els ajuntaments, promotors privats, sindicats i cooperatives.  

A Badalona aquesta prioritat política ja ha començat a rebre resposta. 

Per exemple en el barri de Sant Roc, on s’estan construint 5 edificis 

d’habitatge protegit, o a l’antiga fàbrica “La Estrella” on també tenim 

previst desenvolupar habitatge públic.  

Les polítiques d’habitatge també passen per la rehabilitació. I en aquest 

sentit el govern de la Generalitat ha signat un conveni per actuar als 

barris de Sant Roc, Pomar i el Bruc.  

A Catalunya i a Espanya, gràcies als socialistes, l’Estat del Benestar no 

va a menys sinó que creix, s’enforteix i es rejoveneix.  

Fixeu-vos que, curiosament, a casa nostra a vegades, sobretot quan hi 

ha eleccions, la resta de partits, també volen passar per 

socialdemòcrates. 

 

Però la gent no s’ho empassa perquè saben que els únics que ho som 

cada dia, també a l’endemà de les eleccions, som els socialistes.  

Al costat de la cohesió per garantir la igualtat d’oportunitats i evitar la 

fragmentació social dels nostres barris, hi ha un altre element 

absolutament fonamental: garantir la seguretat i la convivència a l’espai 

públic.  

I, per tant, l’exercici de l’autoritat democràtica dels poders públics, 

també de l’alcalde, perquè ningú s’apropiï dels espais comuns.  

Des del Govern de la Generalitat i també des dels Ajuntaments 

treballem per la seguretat, la convivència i el civisme. I ho fem amb 

seriositat, lluny de la demagògia i l’oportunisme del PP, sense agitar 



còctels incendiaris que barregen immigració i delinqüència. Perquè és 

una actitud absolutament irresponsable que no porta enlloc.  

.....................................  

Repeteixo, amigues i amics, ens trobem en un moment polític 

important. Aquest diumenge ningú no es pot quedar a casa. No hi ha 

excuses.  

És el moment en què cadascú té la llibertat per triar, en què tots som 

iguals. És el moment d’aprofitar la democràcia de manera real i efectiva.  

Us demano que aprofitem a fons aquests dies de campanya per fer una 

crida a la participació i a la mobilització del nostre electorat.  

Perquè l’ocasió s’ho val.  

Perquè per al PP aquestes eleccions són només unes primàries de les 

generals, sens cap interès real pels problemes locals. Per molt que facin 

DVDs, no tenen interès pels problemes reals, perquè estan pensant en 

com tornar al govern, en com tornar a La Moncloa, perquè encara no 

han digerit els resultats del 14-M. Els importen ben poc els problemes 

dels ciutadans.  

Mirant alguns cartells sembla ben bé que Rajoy es presenti per ser 

l’alcalde d’Espanya. S’equivoquen de discurs i s’equivoquen d’eleccions.  

Estic convençut que quan arribi el moment restaran novament a 

l’oposició. I aquest cop sí que hauran de renovar tot el personal polític 

que va acompanyar a José Maria Aznar. I també algun líder local que 

tenim per aquí a prop.  

Per a CiU, en canvi, les municipals són una segona volta de les 

autonòmiques. I les encaren amb un discurs que reflecteix ressentiment 

personal i desorientació política.  



En aquests moments, els homes de la federació només saben vendre 

fum. Perquè CiU ja no és decisiva ni a Catalunya ni a Espanya. I això els 

cou fins a extrems inimaginables.  

Fixeu-vos que ara es dediquen a la pura especulació política i personal. 

Que si en Duran serà ministre i llavors faran no sé què. El que vol ser 

ministre és el Mas... Perden el temps i l’omplen d’insults i 

desqualificacions.  

Insults i desqualificacions que no els porten enlloc. Perquè parlant ells 

no deixen parlar els seus candidats, que és el que seria bo per a ells.  

Aconseguiran titulars però segur que no vots. Aconseguiran, en canvi, 

allunyar els ciutadans de la política. No han fet bé els deures i ara els 

espera un llarg temps de reflexió...  

Insults i desqualificacions personals que denoten nerviosisme i deixen al 

descobert les principals preocupacions dels líders de Convergència i 

Unió.  

 

Els líders de CiU ja no pensen en Catalunya. Estan pensant què faran 

desprès del 27 de maig. Pensen en Madrid, pensen en el futur de la 

coalició. Pensen en el futur polític dels actuals dirigents. Però el que està 

clar és que no pensen en Catalunya.  

 

Repeteixo, aquest diumenge cal anar a votar, cal una gran participació, 

perquè ens juguem el futur dels nostres municipis. Ni més, ni menys.  

Cal una gran participació per dir prou a una forma de fer política. Per dir 

no a que la dreta catalana i espanyola, i per dir a sí a un ampli 

recolzament al Partit dels Socialistes de Catalunya. Per dir sí a una 

política d’esquerres, propera, solvent i amb solucions.  



Cal una gran participació arreu del país. També aquí a Llefià i a tota 

Badalona.  

Perquè la Maite Arqué i la resta de companyes i companys que 

l’acompanyen a l’Ajuntament tenen un projecte de progrés i convivència 

per Badalona.  

Un projecte que podeu fer realitat.  

Malgrat el que diguin les enquestes, l’única que val és la que es fa quan 

es tanquin les urnes el 27 de maig. Hi ha temps, d’aquí a diumenge, per 

treballar. Estem convençuts que la Maite és una gran alcaldessa amb un 

equip solvent, seriós i rigorós. Persones que treballaran a peu de carrer, 

que no ens regalaran l’oïda, que no prometran impossibles, els avala la 

seva gestió. Cal que hi hagi moltes paperetes del PSC a les urnes.  

Treball i confiança!. Endavant, i a guanyar!!  


