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 CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
 

 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA 
CORPORACIÓ MUNICIPAL          
DATA: 13 DE JUNY DE 2015 
HORA: 12 HORES 
LLOC: SALÓ DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
_________________________________________________________________________
      
 
En el dia i hora que figuren a l’encapçalament, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, 
en sessió pública, es reuneixen els regidors i regidores electes en les eleccions convocades 
per Reial Decret 233/2015 de 30 de març, segons l’Acta de proclamació i credencials 
lliurades per la Junta Electoral de Zona de Barcelona als efectes de procedir a la constitució 
de la nova Corporació, de conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la 
vigent Llei Orgànica de Règim Electoral General. 
 
Hi concorren tots els 27 regidors electes que són els següents: per la candidatura del Partit 
Popular (PP), Xavier Garcia Albiol, Ramón Riera Macia, Maria Jesús Hervás Mínguez, 
Sònia Egea Pérez, Miguel Jurado Tejada, Juan Fernández Benítez, Rosa Betrán i 
Bartomeu, Daniel Gracia Álvarez i Joan Walter Fibla; per la candidatura Guanyem 
Badalona-Badalona en Comú-PA (BADALONA EN COMÚ-PA), Maria Dolors Sabater i 
Puig, José Antonio Téllez i Oliva, Eulàlia Sabater i Díaz, Javier López Cegarra i Fàtima 
Taleb Moussaoui; per la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura 
de Progrés (PSC-CP), Jordi Serra Isern, Àlex Pastor López, Conxita Botey Teruel i Rubén 
Guijarro Palma; per la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-
Moviment d’Esquerres-Acord Municipal (ERC-AVANCEM-MES-AM), Oriol Lladó i Esteller, 
Francesc Ribot i Cuenca i Agnès Rotger i Dunyó; per la candidatura de Convergència i Unió 
(CiU); Ferran Falcó Isern i Jordi Subirana Ortells; per la candidatura d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Es Possible-Entesa (ICV-EUA-EP-E), Àlex 
Mañas Ballesté i Maria de los Angeles Gallardo Borrega; i, Juan Miguel López González per 
la candidatura de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s). 
 
A continuació es constitueix la Mesa d’edat, integrada pel regidor electe de major edat, 
senyor Ramón Riera Macia, i per la de menor edat, senyora Cristina Agüera Gago, assistits 
pel secretari general accidental de la Corporació senyor Albert Müller i Valentí. 
 
El president de la Mesa senyor Ramón Riera Macia obre la sessió a les dotze hores i diu: 
“Senyores i senyors, queda oberta la sessió constitutiva de la nova Corporació Municipal de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Badalona pel mandat 2011-2015”. 
 
El secretari manifesta que de conformitat amb la vigent normativa electoral s’acredita 
fefaentment que han estat presentades pels regidors electes les credencials lliurades per la 
Junta Electoral i les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats a què fa esment l’article 
75 de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 21 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
El secretari diu que: de conformitat amb les normes electorals els regidors i regidores 
electes procediran a efectuar el jurament o promesa dels càrrecs. En primer lloc procediran 
a realitzar el juraments els membres de la Mesa d’edat senyors Ramón Riera Macia i 
Cristina Agüera Gago i a continuació el secretari anirà cridant cada un dels regidors/es 
electes per procedir al jurament o promesa, i ho faran començant per la candidatura que ha 
obtingut menys vots i seguint per les altres en ordre ascendent.  
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SENYOR SECRETARI: Ramón Riera Macia. 
 
SENYOR RIERA: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Cristina Agüera Gago. 
 
SENYORA AGÜERA: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar 
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Juan Miguel López González. 
 
SENYOR LÓPEZ: Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Badalona con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora María Gallardo Borrega. 
 
SENYORA GALLARDO: Prometo por imperativo legal por mi conciencia y honor cumplir 
fielmente las obligaciones de cargo de concejala del Ayuntamiento de Badalona con lealtad 
al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el 
Estatuto de Autonomía, así como mi fidelidad a todas las personas víctimas de la crisis 
estafa que padecemos en estos últimos años. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Àlex Mañas Ballesté 
 
SENYOR MAÑAS: Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligaciones del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al 
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Jordi Subirana i Ortells. 
 
SENYOR SUBIRANA: Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al 
Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Ferran Falcó Isern. 
 
SENYOR FALCÓ: Prometo per imperatiu legal i sense renunciar al dret a decidir dels 
catalans complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Agnès Rotger i Dunyó. 
 
SENYORA ROTGER: Per imperatiu legal, sotmesa a la voluntat de la ciutadania de 
Badalona, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble de Catalunya exercint la 
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seva voluntat democràtica decideixi canviar-la per constituir una República Catalana lliure, 
sobirana i justa. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Francesc Ribot Cuenca. 
 
SENYOR RIBOT: Per imperatiu legal, sotmès a la voluntat de la ciutadania de Badalona, 
prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble de Catalunya exercint la seva voluntat 
democràtica decideixi canviar-la per constituir una República Catalana, lliure, sobirana i 
justa. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Oriol Lladó i Estallé, 
 
SENYOR LLADÓ: Per imperatiu legal sotmès a la voluntat de la ciutadania de Badalona 
prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble de Catalunya exercint la seva voluntat 
democràtica decideixi canviar-la per constituir una República Catalana, lliure, sobirana i 
justa. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Rubén Guijarro Palma.  
 
SENYOR GUIJARRO: Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Conxita Botey Teruel. 
 
SENYORA BOTEY: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Àlex Pastor López. 
 
SENYOR PASTOR: Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Jordi Serra Isern. 
 
SENYOR SERRA: Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI:  Fàtima Taleb Moussaoui. 
 
SENYORA TALEB: Per imperatiu legal i sotmesa al destí i a la voluntat popular dels veïns i 
veïnes de Badalona, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut 
d’Autonomia i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat fins que el poble treballador 
català exercint la seva voluntat democràtica decideixi canviar-la per obrir un procés 
constituent cap a una República Catalana, lliure, sobirana, justa socialment i plena de pau, 
amor i convivència. 
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SENYOR RIERA: L’informo que aquest jurament no està adaptat a la norma, simplement 
l’informo. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Javier López  Cegarra. 
 
SENYOR LÓPEZ: Per imperatiu legal i sotmès a la voluntat popular dels veïns i veïnes de 
Badalona, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que un dia la inclusa cansada de ser 
inclusa passi a ser martell. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Laia Sabater i Díaz. 
 
SENYORA SABATER:  Per imperatiu legal i sotmesa a la voluntat popular dels veïns i 
veïnes de Badalona, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut 
d’Autonomia i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble 
treballador català exercint la seva voluntat democràtica decideixi canviar-la per obrir un 
procés constituent cap a una República Catalana, lliure, sobirana i justa socialment. 
 
SENYOR RIERA: L’informo del mateix que he dit abans. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor José Téllez i Oliva 
 
SENYOR TÉLLEZ: Per imperatiu legal i sotmès a la voluntat popular dels veïns i veïnes de 
Badalona, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble treballador català exercint 
la seva voluntat democràtica decideixi canviar-la per obrir un procés constituent cap a una 
República Catalana, lliure, sobirana i justa socialment. 
 
SENYOR RIERA: L’informo del mateix que he dit abans. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Maria Dolors Sabater i Puig. 
 
SENYORA SABATER: Per imperatiu legal i sotmesa a la voluntat popular dels veïns i 
veïnes de Badalona, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut 
d’Autonomia i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que el poble 
treballador català exercint la seva voluntat democràtica decideixi canviar-la per obrir un 
procés constituent cap a una República Catalana, lliure, sobirana i socialment justa. 
 
SENYOR RIERA: L’informo del mateix que he informat als seus companys. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Joan Walter i Fibla. 
 
SENYOR WALTER: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Daniel Gracia Álvarez. 
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SENYOR GRACIA:  Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Badalona con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución Española como norma fundamental del Estado y el Estatuto de 
Autonomía. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Rosa Bertrán i Bartomeu. 
 
SENYORA BERTRÁN: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar 
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Juan Fernández Benítez. 
 
SENYOR FERNÁNDEZ: Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal del Ayuntamiento de Badalona con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución  como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Miguel Jurado Tejada. 
 
SENYOR JURADO: Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Badalona con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Sònia Egea Pérez. 
 
SENYORA EGEA: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyora Maritxú Hervás Mínguez. 
 
SENYORA HERVÁS: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Badalona amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia. 
 
SENYOR SECRETARI: Senyor Xavier Garcia Albiol. 
 
SENYOR GARCIA: Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 
cargo de concejal del Ayuntamiento de Badalona con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Catalunya. 
 
(El president de la Mesa  ha anat imposant les medalles als nous regidors/es després dels 
juraments o promeses respectives i seguidament han anat retornat als seus seients). 
 
El president de la Mesa diu: Queda constituïda la Corporació Municipal de Badalona 
d’acord amb la Llei Electoral; i, que es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa. 
Senyor secretari si us plau. 
 
SENYOR SECRETARI: (El secretari llegeix) Llei Orgànica de Règim Electoral General 
Elecció d’Alcalde.- Article 196: ”A la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es 
procedirà a l’elecció de l’alcalde d’acord amb el següent procediment: a) Poden ser 
candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. b) Si algun d’ells 
obté la majoria absoluta dels vots dels regidors electes es proclamat electe. c) Si cap d’ells 
obté dita majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que ha obtingut 
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major número de vots populars en el corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà per 
sorteig.  
 
SENYOR SECRETARI: Els caps de llista que manifestin, si us plau, si volen ser candidats. 
Un cop preguntats pel secretari es presenten com a candidats el següents caps de les 
llistes electorals amb representació en el Consistori: 
 
- Xavier Garcia Albiol, cap de la llista electoral Partit Popular, 
- Dolors Sabater Puig, cap de la llista electoral Guanyem Badalona-Badalona en Comú-PA i 
- Juan Miguel López González cap de la llista electoral de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía. 
 
El secretari diu que els regidors tenen a la seva carpeta un targetó d’elecció, els recorda 
que la votació és secreta i que cada elector haurà d’introduir la papereta amb el nom i 
cognom del candidat que vulgui votar dins del sobre, el qual serà dipositat a l’urna. Es 
cridarà els regidors pel mateix ordre que han estat cridats per fer el jurament o promesa, 
llevat dels membres de la Mesa que ho seran aquest cop en el darrer lloc. Els que vulguin 
exercir el seu dret de vot ho faran a l’urna dipositada a l’efecte. Cal fer l’advertència que al 
ser el número 27 el número legal dels membres de la Corporació, la majoria absoluta 
exigida per ser alcalde és de 14 vots favorables i l’obtenció d’aquesta majoria absoluta 
comporta la proclamació com alcalde del candidat electe. 
 
A continuació el president de la Mesa anuncia que es procedeix a la votació. 
 
El secretari crida als regidors i regidores per a la votació en l’ordre següent: 
Senyor Juan Miguel López González; Senyora Maria Gallardo Borrega; Senyor Àlex Mañas 
Ballesté; Senyor Jordi Subirana i Ortells; Senyor Ferran Falcó Isern; Senyora Agnès Rotger 
i Dunyó, Senyor Francesc Ribot i Cuenca; Senyor Oriol Lladó i Estallé; Senyor Rubén 
Guijarro Palma; Senyora Conxita Botey i Teruel; Senyor Àlex Pastor López; Senyor Jordi 
Serra Isern; Senyora Fàtima Taleb Moussaoui; Senyor Javier López Cegarra; Senyora Laia 
Sabater i Díaz;  Senyor José Téllez i Oliva; Senyora Dolors Sabater i Puig; Senyor Joan 
Walter Fibla; Senyor Daniel Gracia Álvarez; Senyora Rosa Bertrán i Bartomeu; Senyor Juan 
Fernández  Benítez; Senyor Miguel Jurado Tejada; Senyora Sònia Egea Pérez; Senyora 
Maritxú Hervás Mínguez, Senyor Xavier Garcia Albiol, Senyora Cristina Agüera Gago; 
Senyor Ramón Riera Macia. 
 
Una vegada finalitzada la votació per part de tots els regidors es procedeix a l’escrutini; 
s’obre l’urna i s’extreuen els targetons per part de la regidora més jove de la Mesa i són 
llegits pel president de la Mesa, el secretari ho va comprovant i comptabilitzant el vots i 
acabat l’escrutini llegeix el resultat següent: 
 
- Targetons elegint com alcaldessa la senyora Maria Dolors Sabater i Puig: quinze; 
- Targetons elegint com alcalde el senyor Xavier Garcia Albiol: deu; 
- Targetons elegint com alcalde el senyor Juan Miguel López: un; i,  
- Un targetó amb el vot en blanc. 
 
A continuació el president  de la Mesa diu: 
 
 “Ha estat proclamada alcaldessa de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Badalona, en haver 
obtingut majoria absoluta de vots, la senyora Maria Dolors Sabater i Puig” i li fa lliurament 
de la vara. 
 
La senyora Sabater diu el següent: 
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Aquesta vara que m’ha donat el poble la prenc amb responsabilitat per tornar-la al poble. 
Per imperatiu legal i sotmesa a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Badalona, prometo 
per la meva consciència i honor servir fidelment les obligacions del càrrec d’alcaldessa 
d’aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar l’Estatut de Catalunya i la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que els veïns i veïnes de la nostra 
ciutat encapçalin un procés constituent per retornar-li el poder a la gent, al poble, fent que 
Badalona sigui una ciutat més democràtica i socialment justa. 

La senyora alcaldessa ocupa el seu escó a la Presidència. 

SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, moltes gràcies. Reitero que aquesta vara que m’ha 
estat donada pel poble, l’entomo, l’agraeixo i l’entomo amb molta responsabilitat perquè 
segueixi en mans del poble i seguidament tenen la paraula els portaveus dels partits que 
desitgin intervenir. Comencem pel mateix ordre que han pres possessió, el senyor Juan 
Miguel López González de Ciutadans. 
SENYOR JUAN MIGUEL LÓPEZ: Bon dia benvolguts regidors i regidores, veïns, 
alcaldessa. Antes de todo agradecer a Maria del grup de Izquierda Unida, de Iniciativa por 
Cataluña que me ha cedido el sitio porque me habían colocado en la esquina y como soy 
portavoz y presidente del grupo, pues ha tenido la amabilidad de dejarme este sitio. Bueno, 
este es mi primer discurso institucional, como representante de los ciudadanos de 
Badalona y por este motivo quiero centrarlo en aspectos generales fundamentales de 
nuestra posición política. Las personas necesitamos esperanzas para vivir, no podemos 
vivir sin pensar que podemos mejorar, que podemos conseguir bienes materiales o 
espirituales, eso cuando la época es buena, cuando no estamos en una situación de crisis, 
hace que nos centremos en lo personal, en lo más cercano, pero hay épocas que podemos 
llamar un poco de desesperanza donde no encontramos salida a nuestro deseo, a nuestra 
ambición, y por lo tanto solemos buscar cuestiones colectivas o pensamientos colectivos, 
como pueden ser movimientos populistas, movimientos nacionalistas o movimientos 
socialistas radicales. Estos movimientos marginan al individuo, marginan su libertad y 
marginan su diversidad. Estos movimientos simplifican los problemas y sus soluciones, 
echan la culpa de los males a los que no piensan como ellos, en el fondo a los otros, 
anteponen el corazón a la cabeza, el paraíso a las leyes, en el fondo el sin sentido al 
sentido común. El nacionalismo independentista olvida que existen lazos familiares muy 
fuertes entre los catalanes y el resto de españoles y aunque después de 30 años de 
nacionalismo hayan convencido a muchos jóvenes con padres o abuelos del resto de 
España, para su causa, estos jóvenes deberían tener en cuenta un famoso dicho popular 
catalán “que diu”: “que qui oblida els seus orígens, perd part de la seva identitat”. 
Respetando los sentimientos de cada uno, pienso que entre un Estado centralista y la 
independencia hay un abanico grande de posibilidades y en mi opinión es un disparate que 
la irresponsabilidad, la vanidad histórica de una sola persona, el deseo de mantener el 
poder del grupo de personas que le rodean nos lleve a una fragmentación social i familiar, 
iba a decir de consecuencias inimaginables, pero las consecuencias son imaginables, bien. 
El socialismo radical asambleario es un movimiento romántico, lo entiendo en la juventud, 
que cuando ha tenido la explosión de gestionar una parte de la sociedad, la ha llevado a 
una cierta anarquía en la organización administrativa y a un deterioro económico, ojalá me 
equivoque. En mi opinión, si queremos atender a los problemas sociales, los gobernantes 
debemos tomar medidas como el cumplimiento de las leyes y que estas leyes sean justas y 
si no justas cambiarlas porqué de esta manera facilitaremos la actividad económica y la 
generación de empleo. No podemos aumentar los impuestos porqué reduciremos el 
consumo de las familias y la actividad económica, debemos entonces distribuir bien el 
gasto para atender a la educación y a la sanidad y sobretodo ocuparnos de aquellas 
personas en situación de extrema necesidad. Bien, una vez hecho el análisis de la 
situación, para mi los puntos clave, quiero decir que Ciudadanos representa un proyecto 
político sensato, que sobretodo quiere regenerar esta política, acabar con la corrupción y 
crear empleo. Como estamos demostrando en toda España, nuestro objetivo no es entrar 
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en los gobiernos en los lugares en donde no hemos sido el partido mas votado, nosotros 
queremos conseguir que los partidos que han ganado cumplan unos requisitos de 
regeneración política, manteniéndonos siempre en la oposición, como es el caso del 
Ayuntamiento de Badalona. Ciudadanos de Cataluña además tiene un discurso claro, nada 
ambiguo, por el cual los medios de comunicación públicos y privados controlados por la 
Generalitat, que para eso los subvenciona, nos margina claramente. Simplemente nos 
margina porque nosotros queremos ser catalanes y españoles y no queremos dejar de 
serlo. Personalmente me gustaría convencer a los demás partidos que si queremos una 
sociedad sin bandos, donde ser de una ideología no signifique odiar al adversario, 
deberíamos cambiar la ley electoral e ir a un sistema representativo de listas abiertas. El 
sistema actual hace que los partidos sean agencias de colocación, de corrupción y de 
prebendas, que se enquistan en el poder y le voy a decir una cosa, si ustedes llegan a 
tener  la felicidad de vivir en un sistema con listas abiertas, recuerden una cosa muy 
importante, cuando elijan a sus representantes, busquen personas capaces, que tengan 
buen corazón y háganle saber que están ahí temporalmente. Bien, para finalizar, es para mi 
un privilegio tener la oportunidad durante cuatro años de trabajar por mi ciudad, de analizar 
sus problemas, de contribuir en la mediada de mis posibilidades a sus soluciones y decir 
que apoyaré aquellas medidas del gobierno que sean acertadas para la ciudad. Li desitjo 
molta sort a la Dolors pel bé de tots. Moltes gràcies. 
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Juan Miguel López de Ciudadanos; 
passo la paraula al senyor Àlex Mañas portaveu d’Iniciativa-Esquerra Unida. 

SENYOR MAÑAS: Bé, ho dic amb molta il·lusió gràcies alcaldessa i em fa molta il·lusió dir-
ho per primer cop quan vostè em doni la paraula. Benvinguts a tothom, bon dia a tothom, 
convidats, convidades a  la Sala, benvinguda també a la gent que ens segueix per la senyal 
en directa de Badalona Comunicació, benvinguda la gent que està a la Plaça, alguns 
celebrant, d’altres protestant. Nosaltres governarem per a tots ells, per a tota la ciutadania 
de Badalona i una benvinguda mot especial a Màrius Diaz, l’alcalde Mario i a la senyora 
Maite Arqué, l’alcaldessa Maite. Jo estic segur que en aquesta ciutat hi ha hagut uns 
alcaldes que es deien pel seu nom de pila i que avui inaugurarem una etapa on 
l’alcaldessa, la gent també la reconeixerà pel seu nom de pila. El Màrius a l’any 1979 va 
protagonitzar un moment històric i constituent, la Maite el 1999 just vint anys després va 
reconstruir la unitat de l’esquerra que existia en el consistori en aquell moment, després 
d’anys de divisió i jo crec que avui estem en un moment també similar davant d’una sessió 
d’investidura que és històrica i que representa per primer cop en molts anys l’hegemonia de 
l’esquerra transformadora en el govern municipal. Avui també vull donar la benvinguda a 
tres grups municipals que no estaven presents en aquesta Sala, a Guanyem, Esquerra 
Republicana i a Ciutadans i ho vull dir especialment perquè durant la campanya electoral, 
durant els mesos anteriors a les eleccions alguna gent ens preguntava si no ens 
preocupava la possible fragmentació del Consistori, i nosaltres  sempre dèiem el mateix, la 
pluralitat en democràcia mai és un risc, la pluralitat en democràcia sempre és una virtut. 
Avui construïm un nou govern a la ciutat de Badalona, un govern que representa la voluntat 
majoritària de quaranta mil ciutadans que varen votar a les forces d’esquerres, avui a més a 
més, tanquem un dels capítols més negres de la nostra història recent en les darreres 
dècades. No vull parlar més del passat, no volem parlar del passat durant aquest mandat i 
no parlarem del passat perquè avui la divisió, l’opacitat, la crispació, la xenofòbia, la 
insensibilitat social, la planificació territorial al servei dels poderosos són passat. Un passat 
enterrat per la ferma voluntat democràtica de més de 40.000 veïns i veïnes d’aquesta ciutat 
i avui hi ha un govern d’esquerres perquè entre d’altres grups nosaltres hem fet allò que 
tocava, que és el mateix que varem fer fa quatre anys, donar el nostre suport a la 
investidura a la candidata d’esquerres del partit més votat d’esquerres en aquest Consistori. 
El mateix que vam fer fa quatre anys, amb el nostre vot favorable a la investidura de Dolors 
Sabater fent possible un nou govern, el govern de les persones, un govern que vol construir 
una ciutat justa, una ciutat pròspera, una ciutat sostenible, una ciutat habitable i una ciutat 
democràtica.  El govern de les persones i per a les persones, estarem orgullosos de formar 



 
 
 
 
Secretaria General 
 
 
 
 

Sessió núm. 9/13-06-15                                                                                              9 

 
 
part d’aquest govern, un nou govern que estem convençuts que seduirà en quatre anys a 
milers de badalonins i badalonines que en les passades eleccions no van votar a les 
eleccions d’esquerres. Aquest és el nostre repte, seduir durant els propers quatre anys 
aquella gent que avui no es sent representada per aquest govern i estem convençuts que 
així serà. Estem orgullosos de tenir i de formar part d’un govern que entre les seves 
primeres mesures està doblant la partida destinada a ajudes socials, tornar a obrir la casa 
del poble al poble, donant la veu a la ciutadania i que convertirà en realitat el somni de 
molts nosaltres, acabant la iniquitat social i les divisions territorials a la nostra ciutat. 
Nosaltres, la nostra coalició, avui ja no formem part d’un grup municipal de dues persones, 
ens sentim part d’un grup municipal de deu persones, d’una majoria d’esquerres de 14 
regidors i regidores que donaran tot el que puguin de sí, per tirar aquesta ciutat endavant. 
Com hem dit una ciutat més justa, una ciutat que el que volem és doblar en el primer Ple 
que ens sigui possible, la partida d’ajudes a accions socials en aquesta ciutat, un govern 
que volem que sigui la veu d’aquells que han resistit al carrer a la crisi econòmica, molts 
d’ells presents avui en aquesta Sala. Un govern que faci de la lluita contra la pobresa, de la 
construcció d’un pla de rescat, social i ciutadà i de complir els objectius d’aquest pla la seva 
primera prioritat. Un govern que vol una Badalona pròspera i sostenible, que vol crear 
ocupació, que vol acabar amb un litoral contaminat, que és la gran obra pendent de la 
democràcia des de 1979. Una Badalona habitable, una Badalona que vol fer realitat el 
somni de soterrar l’autopista i per fi, després de quatre anys molt grisos, una Badalona 
democràtica que faci de la transparència, de la participació i de l’ètica el fil conductor de 
tota l’obra de govern. Aquí estarem, visca Badalona i visca Catalunya. 
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Àlex Mañas; passo la paraula al portaveu 
de Convergència i Unió, senyor Ferran Falcó i Isern. 
SENYOR FALCÓ: Bon dia, regidores i regidors, alcaldessa, alcalde Màrius Díaz, alcaldessa 
Maite Arqué, Defensor de  la Ciutadania, funcionaris, representants d’entitats,  ciutadanes i 
ciutadans. Aquesta és la quarta vegada que prometo el càrrec per imperatiu legal de 
respectar la Constitució i l’Estatut, un formalisme que m’allunya d’allò que realment he mirat 
de respectar sempre, la ciutat, la seva gent, els meus valors i la meva manera d’entendre la 
política. Ara fa quatre anys vaig decidir i varem decidir respectar la llista més votada, varem 
passar a l’oposició conscients que havíem perdut i sobretot conscients que la ciutat estava 
cansada del partit que ens havia governat durant 30 anys i reclamava un canvi. Tanmateix 
no vèiem que poguéssim governar en minoria i amb la respiració assistida dels qui en 
aquell moment,  no varen voler comprometre’s a fons per fer un govern sòlid i els he de dir 
que no vaig creure que poguéssim de la mà d’un PSC, que no havia entès al meu parer, 
que el seu resultat era un regal de vots que li provenien d’altres forces polítiques, aguantar 
un govern minoritari, front a l’enuig i el populisme dels que havien guanyat 11 regidors i un 
munt de barris en el context  d’unes administracions tutelades per plans d’estabilitat dirigits 
a corregir dèficits anteriors. Alguns entestats a no entendre que la política la fan les 
persones i que sobretot no en coneixen prou, continuaran creient que varem ser moneda de 
canvi, alguns polítics de fora per fer-se els importants han inflat els globus del que va ser 
una decisió estrictament local. No varem ser moneda de canvi, simplement no em vaig 
veure en cor de governar amb qui em tocava fer-ho depenent de qui ens tocava 
dependre’n. Puc acceptar que hi hagi qui no ho entengui, però estic segur que qui sàpiga 
del què estem parlant en el fons ho entén perfectament. Puc haver promès per imperatiu 
legal, respectar la Constitució i totes les lleis sacrosantes, però si que els puc jurar sense 
tanta parafernàlia, que varem fer el que varem creure que era més honest per respectar la 
ciutat, la seva gent i a nosaltres mateixos. La nostra ingenuïtat va ser creure que el fet de 
no agafar-nos a la cadira seria ben rebut, però això avui, ja ho hem après. Tot això que els 
dic ja és passat, com ho és el fet que a mig mandat els mateixos qui no van voler entrar a 
governar fa quatre anys amb nosaltres i el PSC frustraren una moció de censura que hauria 
canviat el destí de les coses. Cal preguntar-se si en Carles Sagués, en Jordi Serra i jo 
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mateix treballant des del govern hi hauria hagut una confluència de partits i de persones 
que donessin com així ha estat una imatge renovada capaç de fer el resultat que els ha 
situat com a segona força política, o què hagués passat quatre anys després si haguéssim 
decidit que valia la pena governar en minoria. Tanmateix això que els dic, és política ficció i 
no serveix de res massa recrear-s’hi i no ho sabrem mai, el que sabem, és que qui no va 
voler formar part d’un govern d’unitat sòlid i qui va frustrar una moció de censura que va 
permetre l’anterior govern acabar el seu mandat sencer, ha esta cridat des del primer 
minuts, pels qui ara agafaran l’alternativa. Fins aquí quatre pensaments sobre d’on venim, 
ara bé, què tenim al davant i sobre què ens hem manifestat avui, dos regidors han 
presentat la seva candidatura a l’Alcaldia, l’alcalde sortint i l’alcaldessa entrant, podíem 
votar l’alcalde sortint? crec que no, li reconec la victòria, la respecto i tinc molt clar que 10 
regidors i 30.000 vots són molts, però si parlem dels propis valors i la nostra manera 
d’entendre la política he de dir, que no el podíem votar. No el varem votar aleshores i 
tampoc no el podríem votar ara, diria que ara fins i tot, menys que aleshores. Fa quatre 
anys li vaig demanar que governés de manera radicalment diferent de com ens havia fet 
oposició, li vaig demanar que oblidés l’amplificació mediàtica dels petits conflictes i 
l’enfrontament entre veïns i col·lectius pel seu origen o pel barri on viuen i ens varem trobar 
amb el “poniendo orden” i amb el “limpiando Badalona” amb inspeccions en establiments 
triades en funció de l’origen de qui el regentava, en alguns abusos que va haver de tallar 
d’arrel, amb operacions policials retransmeses sense cap seny, amb campanyes de 
propaganda excessiva, plenes de dades cuinades al gust del consumidor. Ens varem trobar 
per lideratge i construcció permanent del personatge, l’hiper alcalde que triava fins i tot 
personalment la música que volia que acompanyés la cremada del dimoni, massa cartró 
pedra en una ciutat que pateix els mateixos problemes d’incivisme i on si baixen els delictes 
ho fan menys que la resta de l’Àrea Metropolitana, massa plató, massa flashos, massa 
campanya permanent al servei d’un mateix, en una ciutat fràgil, desestructurada, sense 
prou pes polític i mancada d’hores, hores i hores de feina feta per pensar-la per a les 
properes generacions i no per a les properes eleccions. Malgrat això i veient que vostès 
acabarien el mandat, nosaltres varem arribar a acords en d’altres qüestions i varem ajudar 
la ciutat fent possible algunes de les coses que vostès exhibeixen i que són certes, perquè 
no tot ho han fet malament i ho reconec, perquè ni quan van arribar vostès va venir el 
desastre, ni ara que vindrà nova gent vindrà l’apocalipsi. Respectar la ciutat, la seva gent i 
els propis valors,  té a veure amb haver pactat amb vostès que es fes realitat la biblioteca 
de Canyadó Casagemes, les petites obres de millora en carrers i places, la solució 
definitiva per fer realitat el canal del Gorg o el camp de futbol i els recursos addicionals per 
a polítiques socials. El Partit Popular ha guanyat les eleccions, però no pot governar perquè 
es necessiten o bé la majoria absoluta dels vots dels regidors aquí presents o bé que el 
desacord de la resta de regidors faci governar la llista més votada. Això no ha estat així en 
aquesta ocasió. Podria afegir que la llei orgànica la fan vostès i el PSOE i que mai, mai, en 
trenta i molts anys de democràcia se’ls ha acudit canviar-la i afegir per posar-hi un altre 
element, l’evident distància que hi ha en aquest moment històric entre la majoria d’aquest 
país i el govern de l’Estat que no fa més que reforçar la impossible quadratura del cercle. El 
PP de les majories absolutes és un corró (un “rodillo” en castellà), no pacta res, mai, amb 
ningú, no és una dreta liberal, reformista, capaç de fer acords i pro activa en trobar-los. Ha 
decidit que la Catalunya que se sent nació no té dret a decidir, fins i tot a decidir que 
gairebé no té dret ni a existir, això no té res a veure amb Badalona, és clar, però Badalona 
és prou important com per si l’aritmètica i la llei ho permeten, donar una lliçó d’humilitat, no 
tant el PP d’aquí, sinó el d’allà. Avui Convergència i Unió hem fet dos vots diferents, no som 
encara grup municipal i els regidors aquí reunits ho fan individualment per triar qui volen al 
capdavant de la ciutat. Jo he votat la Dolors Sabater, és un vot a la persona que conec, no 
al seu govern, que no sé quin serà, ni el seu programa que desconec més enllà de detalls 
que s’han anat sabent, però que no puc valorar, tampoc és un vot a cap de les formacions 
politiques que l’acompanyen, amb alguna gent, sortosament no gaire, que individualment 
ha mirat de fer-me tant mal com ha sabut, que no ha pogut,en els moments més difícils de 
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la meva vida, aquells en què t’has de fer fort en la pròpia convicció que el temps acaba 
sempre posant les coses en el seu lloc. Però tornem on érem, l’abstenció d’ambdós hauria 
tingut sentit feta en aquesta clau de govern i de programa i la respecto molt com a posició 
del partit a qui representa el senyor Jordi Subirana, però com deia no sabrem encara què 
trobarem, per això jo no m’he abstingut, ni ara, ni abans, m’he quedat a veure-les venir, ni 
he prejutjat ningú, ni res, forma part de la meva guia de vida i miro de seguir-la tant com 
puc. El vot positiu a la Dolors Sabater pren per a mi, un caire personal, la conec de fa molts 
anys, l’he vista de prop i de lluny, compartint valors de fons, hem coincidit en moviments de 
base, en barris i en algunes associacions, cadascú fent per la seva banda feina a favor de 
la gent. La recordo per exemple reunida amb gent a la seu de la Rotllana, entitat a qui em 
sento molt lligat emocionalment per la feina que fan i que he intentat empènyer des de la 
meva responsabilitat. Jo la visitava com a regidor i ella hi era com a ciutadana 
compromesa, en el fons de les coses, tots dos hi érem fent el mateix, i si ells la Rotllana 
aprecien el nostre compromís com ho fan, deu ser que en el fonamental no estem tan lluny. 
La recordo com amb la Montse Juárez ex regidora del meu grup, que va fer incorporar 
aquesta qüestió en la nostra agenda política de manera preferent, era a la plataforma 
“Deixem de ser Invisibles” a favor d’eliminar les barreres que troba la gent que no pot 
caminar, per una o altra raó. M’he preguntat aquests dies en quines circumstàncies i en 
quins llocs més ens faríem costat i m’hi he visualitzat defensat la llengua catalana, i el 
model d’immersió a les escoles, i la convivència, i la cohesió, i els drets de les persones a 
ser tractades com a tals al marge de les seves creences i els seus orígens. Els que hem 
estat regidors del meu grup se’ns poden retreure coses, segur, però no que no hem 
treballat per la cohesió i la convivència amb fets i balanç positiu a favor de la igualtat 
d’oportunitats i de la cohesió social. La Dolors ho sap i ho sap molt bé, perquè sap com i de 
quina manera vam fer néixer amb el Josep Pera i el seu equip la Plataforma Badalona Som 
Tots. També en la reflexió del que ens uneix per sobre del que ens separa, m’hi he vist a 
les manifestacions a favor del dret a decidir dels catalans i en la consulta del 9 de 
novembre i m’he preguntat què votaria la Dolors en un referèndum per decidir el futur del 
país, i m’hi he trobat votant el mateix que ella. És clar que jo no sóc ni de la CUP ni de 
Podemos, jo sóc de Convergència, liberal de pensament, socialdemòcrata en les 
necessitats i conservador en les tradicions. Sóc sobretot, algú que no creu en el blanc ni el 
negre i que detesta els fronts i els judiquen sobre quins són els bons i quins són els dolent. 
Tinc una mà dreta i tinc una mà esquerra, però tinc molt clar que em fan falta totes dues per 
lligar-me els cordons i posar-me a caminar en alguna direcció. Així que no participo de 
dogmes, i per això, puc venir aquí i donar la meva confiança a la persona que conec i té 
uns valors que comparteixo. Només li demano que no li segrestin, que sàpiga tenir visió i 
missió del que li tocarà fer durant aquests quatre i darrers anys que li pertocarà estar en el 
càrrec. Que l’aprofiti per ensenyar que la política és quelcom noble, que val la pena i que 
pot millorar les coses. Que és bo cedir per arribar a acords, i que és bo discrepar respectant 
els altres. Que decidir és una responsabilitat que de vegades no es pot delegar. Els vint-i-
set regidors que com aquí som l’expressió de la sobirania popular, amb tot el dret i l’honor 
de ser-ho i amb tota la responsabilitat que això comporta. Li demano que exigeixi humilitat 
als qui seran al seu govern, que sumen prou, sí, però que no són prous per imposar res. 
Que Badalona està per sobre de tots nosaltres i que servir-la amb eficàcia està renyit amb 
enfrontar-la a d’altres. El meu vot a favor avui no feina falta aritmèticament, però és un 
senyal i un gest. Prou fractures, prou populisme, tanquem una etapa, obrim-ne una altra, 
mirem endavant i posem la ciutat per sobre del que som individualment de les nostres 
sigles, de les nostres fílies i de les nostres fòbies. Una darrera cosa i acabo, alcaldessa, 
l’arbre de Nadal, aquest any, miri que sigui de veritat un arbre i que sigui ben verd. Molta 
sort i moltes gràcies. 
 
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Ferran Falcó; passo la paraula al 
portaveu del grup d’Esquerra Republicana-Avancem-Més, el senyor Oriol Lladó. 
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SENYOR LLADÓ: Bon dia Dolors, bon dia alcaldessa. A mi també em fa molt feliç poder 
pronunciar això, com el senyor Mañas i diria com a bona part dels ciutadans d’aquesta 
ciutat. Bon dia regidors i regidores. Bon dia Maite, bon dia Mario. Bon dia companys i amics 
de les entitats que correu per allà darrera. Bon dia veïns que ens segueixen per televisió de 
Badalona o que ens estan seguint ara des de la plaça. El soroll que ens acompanya avui i 
que s’escolta en la solemnitat d’aquest Saló no el veiem com el símptoma d’una ciutat 
fatalment dividida. És la mostra, en tot cas, d’una Badalona viva que es resisteix a tota 
etiqueta i que avui, i és veritat i ho hem de reconèixer, se’ns presenta més ferida del que 
voldríem per una política irresponsable. La gent que hi ha a la plaça avui, ara mateix, ens fa 
arribar missatges contraposats, alguns en la forma d’un somriure, vehicle d’alegria i 
compromís en allò que ens uneix, en el molt que ens uneix. I d’altres arriben en forma de 
legítim desacord, o directament com a mentides i insults. La bona notícia és que avui 
acabem, o si em permeteu, avui comencem a acabar, un parèntesi trist en el qual la 
convivència en aquesta ciutat ha estat convertida en instrument electoral. Però això no va 
de punt i final, sinó de començar de nou, de reexplicar-nos, de refer, de recomposar, de 
recosir. Algú pot pensar que els crits d’aquest matí a la plaça de la Vila seran la banda 
sonora d’aquest mandat que inaugurem avui, que això serà així fins al 2019, s’equivoquen. 
No respondrem amb més crits als crits, ni amb més insults als insults. Respondrem amb la 
mà i el cor oberts, oberts a sumar i incloure, fins i tot i potser especialment, a aquells que 
avui més ens criden. No podem governar per nosaltres, no governarem per nosaltres, 
governarem per tots i per totes. I ho farem amb respecte, amb empatia, amb 
responsabilitat. És per això que ens han escollit i és per això que avui som aquí. Ara toca la 
política de peu pla, que superi el màrqueting polític que tant de mal ens ha fet aquests 
anys, ara és el temps de la política a peu pla, feta i practicada per una bona colla de nous 
regidors amb una llarga experiència política, encara que no sempre amb llarga experiència 
en aquest Saló de Plens. És urgent afavorir els espais de trobada en aquesta ciutat dividida 
per una autopista, sagnant metàfora de les dues badalones encara avui. I en aquest context 
tenim l’obligació de generar confiances i enfortir les complicitats, mentre abordem les raons 
de fons d’allò que ens passa, la creixen desigualtat, els sonor i dolorós silenci d’un projecte 
de ciutat absent de fa massa temps. Des d’avui mateix ens disposem a assajar de nou un 
pacte social que reivindica i recupera espais comuns i ho fem en el camí que també 
transcorrem com a país, en l’horitzó proper de la República Catalana, la República de tots, 
de Badalona a Catalunya i de Catalunya a Badalona. Badalona al costat del país, com 
sempre, també avui, i amb una veu pròpia, perquè el govern que comença a caminar avui 
sintetitza mirades molt diferents, del nostre independentisme o d’alguns dels companys de 
Guanyem, al federalisme d’altres companys de Guanyem, d’Iniciativa, d’Esquerra Unida i 
Alternativa o del PSC. L’esforç de síntesi que ens obliguem a fer i al qual serem lleials com 
a govern, és una inversió de futur. Tant important és per al procés constituent que 
transitem, cridar alt i clar independència, com treballar per vestir una alternativa real i 
il·lusionant de societat, dotar-la, en definitiva, de contingut. Sense un projecte proper i 
sensible i exigent de ciutat i de país, la paraula independència, per bonica i interpel·ladora 
que ens pugui semblar a alguns de nosaltres, no serà més que una promesa que 
progressivament perdrà brillantor i potser interès, independència per fer què? Aquest 
govern del qual formarem part, vol demostrar que un ajuntament pot i ha de marcar la 
diferència. Que hi ha una manera diferent de governar al costat de la gent i amb la gent. 
Que la Corporació Municipal pot ser un instrument de canvi i transformació, i això és clau 
en el procés constituent que ens ocupa, en el camí de la República Catalana. En poc 
temps, veurem la convocatòria de consells de participació ciutadana, i l’augment notable de 
la partida social del pressupost. Seran algunes de les primeres mesures, en vindran més. 
La notícia és que torna la política a Badalona i torna en forma d’àgora. Alguns aspectes, 
sense ànim d’exhaustivitat que caldrà entomar aquest mandat. L’aposta clara per l’educació 
pública, que en una ciutat com la nostra és i ha de ser molt més encara, garantia de 
cohesió i competitivitat com a projecte col·lectiu, amb el català com a llengua de trobada. 
Que s’escolti la nostra veu a l’Àrea Metropolitana avui en ple procés de canvi i revisió, un 
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procés que cal aprofitar, reivindicant el nostre pes a la comarca i al país. El potenciament 
dels districtes de Badalona que volem convertir en la primera frontera d’una nova manera 
d’entendre la política, cercant la implicació real de la ciutadania, la pràctica d’un urbanisme 
de pedra viva, de contrastable retorn social a disposició del veïnat i  al servei d’una 
reactivació econòmica que cal que sigui prioritària. L’autopista que hem de desbordar, amb 
un projecte de ciutat, saludable, atractiva i justa i a escala humana. La reivindicació dels 
laterals de la C-31 per assegurar-nos que finalment l’eterna promesa de tants governs, 
esdevé un fet i que actuem de forma ambiciosa sobre al desvertebració de la trama urbana. 
El reforç del nostre patrimoni i el nostre capital natural que tantes oportunitats ens ofereix, 
la cultura a Badalona, actor cívic que cal ajudar, perquè hi podem tenir i hi tindrem segur un 
fabulós aliat. Consolidar-nos també en el mapa del país amb propostes innovadores 
d’economia social, de cooperativisme, de transparència, de participació, ja és hora de ser 
exemple de coses bones. Esquerra Republicana-Avancem-Més ha donat els seus tres vots 
a Dolors Sabater candidata de Guanyem-Badalona en Comú i participarà en un govern que 
vol ser fort i obert, que vol mirar més enllà i també i a la vegada fixar-se en el detall. Un 
govern compromès amb la ciutadania, un govern que és una porta oberta a una democràcia 
potent, que és la que esdevé invitació i instrument de transformació i no pas la que reserva 
el dret d’admissió. Esquerra Republicana-Avancem-Més ha donat els seus tres vots a la 
Dolors perquè lideri amb la dolça força de la seva insubornable veu, aquest trajecte 
compartit. Compartit a dins entre les forces que conformen i conformaran el govern. 
Compartir també el Saló de Plens als partits que ens ajudarà segur en la governabilitat 
d’aquests quatre anys que endevinem clau i transcendents. I el més important, un lideratge 
que serà compartit amb la gent, que no tindrem ni al darrera, ni al davant sinó al costat, i 
això governar amb la ciutadania és el que mesurarà l’èxit de la tasca que ens proposem. 
Visca Badalona i visca la república. 
 
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Oriol Lladó; ara té la paraula el PSC, en 
el seu portaveu Àlex Pastor. 
 
SENYOR PASTOR: Bon dia, en primer lloc agrair la presència de Màrius Díaz, de Maite 
Arqué, representants del nostre teixit associatiu, representants de forces polítiques, 
familiars, amics que ens han volgut acompanyar en el dia d’avui. regidors i regidores, 
alcaldessa, avui comença un nou camí, avui donem un pas cap a un escenari molt diferent 
al que teníem fa justament quatre anys i en aquest nou escenari caldrà posar la màxima 
sensibilitat social, però també tot el sentit comú possible i responsabilitat que es mereixen 
els veïns i veïnes de Badalona. La nostra obligació com a representants polítics de 
Badalona, com a representants de tots els veïns i veïnes, no és dividir la societat des de 
l’odi, es tracta d’unir, es tracta de ser responsables i es tracta sobretot de saber que aquí el 
que estem fent és tenir una responsabilitat institucional que està per sobre de qualsevol 
interès partidista. La nostra responsabilitat és aprendre les necessitats d’aquesta ciutat i 
defensar les nostres polítiques, amb fermesa i convicció, sense que això tingui res a veure 
amb la manipulació política viscuda i que tant hem patit a Badalona els darrers quatre anys. 
Com exemple posaré la Plaça de la Vila, avui hi ha dos bàndols i cadascun defensa el seu 
posicionament. Dos bàndols que a la Constitució del Ple tenim un cert espectacle que es 
podria assemblar a un derbi, tenim un cordó de seguretat amb Mossos d’Esquadra, amb 
Guàrdia Urbana, una cosa inconcebible en un festa en la democràcia, com és la constitució 
d’un Ple Municipal. Sobretot perquè a una banda i en l’altra de la Plaça de la Vila hi ha 
persones que tenen les mateixes necessitats, persones amb les mateixes preocupacions, 
Badalona és plural, és diversa, és heterogènia, però per això mateix, no podem deixar que 
Badalona per molt heterogènia que sigui no oblidem que són de famílies humils. Per tant, 
han de tenir una resposta, moltes d’elles tenen carències econòmiques, moltes d’elles 
estan per sota de l’umbral de la pobresa energètica, que no poden pagar ni la llum, ni 
l’aigua, ni el gas, i a això hi hem de donar resposta. Tots esperem que a aquest Ajuntament 
la seva gestió sigui transparent, que sigui un govern honest i eficaç, honest i eficaç, però 
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sobretot que doni respostes als problemes reals de la gent. Problemes com garantir que el 
100% de les beques menjador es donin a aquells nens que les seves famílies no poden 
pagar, per que estem en això, hem treballat el programa i això és una mesura per 
començar a implementar-ho. Esperem que també s’ajudi en el material, material costós, per 
exemple els llibres de text gratis, no fem populisme,  anirem a socialitzar-los els llibres de 
text i ho farem pel bé dels nens i nenes de Badalona. I tenim la seguretat que la gent gran 
podrà tenir coberta la teleassistència sanitària, una cosa que maig hagués hagut de deixar 
de ser gratuïta. Lluitarem pel pitjor problema que tenim, l’atur, tenim gairebé un 18% d’atur, 
tres de cada quatre parats de Badalona cobren 426 euros o menys, aquest és el mal 
endèmic que tenim ara mateix, i no s’ha afrontat si no que no s’hi ha apostat des de 
l’Ajuntament per poder aplicar polítiques actives d’ocupació. Per tant, nosaltres i serem 
breus, serem garants d’aquest canvi de govern des d’una oposició constructiva i positiva, 
però no valdrà dir només allò que es podia fer, sinó que s’haurà de fer. El grup municipal 
Socialista sempre ens hi trobareu per construir un projecte en clau local, un projecte pels 
veïns i veïnes de Badalona, per construir una Badalona millor, per construir una Badalona 
de tots i per a tots. Gràcies.  
 
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Àlex Pastor; passo la paraula al senyor 
José Téllez, portaveu de Guanyem-Badalona en Comú. 
 
SENYOR TÉLLEZ: Gràcies alcaldessa, moltes gràcies Dolors. Bon dia regidors i regidores, 
amics i amigues, companyes i companys, família, públic assistents, molt bon dia poble de 
Badalona. De entrada vull felicitar en nom del grup municipal de Guanyem-Badalona en 
Comú l’elecció de la nova alcaldessa de Badalona, la companya Dolors Sabater, en segon 
terme també vull donar les gràcies des d’aquí a les 15.645 persones que van donar-nos 
suport a les eleccions municipals del passat 24 de maig. No voldríem que aquest semblés                 
que fos un agraïment protocol·lari perquè no ho és, decidir votar la nostra candidatura el 
passat 24 de maig, no era una cosa fàcil, una organització que ha estat una cursa de fons 
en quatre mesos, un pressupost molt modest de 20.000 euros tret exclusivament de petites 
aportacions voluntàries de veïns i veïnes de la ciutat, sense aparició als mitjans públics, 
vetats per la direcció sectària de la casa, amb poc més que dos mil cartells, 30.000 diaris i 
50.000 fulletons informatius. No és un agraïment protocol·lari quan ara des d’aquest grup 
municipal volem agrair la confiança dels 15.645 votants i sobretot l’esforç del centenar ben 
llarg de voluntàries i voluntaris que han col·laborat de manera desinteressada a la nostra 
campanya. Estem contentes i contents a l’haver augmentat a Badalona 5 punts la 
participació a les darreres eleccions, tres punts per sobre de la mitjana estatal i nacional, 
considerem que la nostra aposta per la participació vinculant, la horitzontalitat i la 
transparència en campanya hi han tingut molt a veure. Fa quatre anys, un dia com aquest, 
la majoria dels membres d’aquest grup municipal érem a la Plaça de la Vila, participàvem 
activament en un moviment social que es va anomenar 15-M, Badalona indignada. Varem 
néixer molts dies abans de les eleccions municipals del 2011, no van néixer per protestar 
contra cap candidat en concret, si no contra un sistema de representació que consideràvem 
que s’havia desconnectat massa dels interessos de la majoria de la població. Fa quatre 
anys cridàvem ningú ens representa i encara avui pensem igual, els cinc regidors i 
regidores de guanyem Badalona no representem ningú, els moviments socials i les entitats i 
organitzacions socials, algunes avui presents de les quals formem part i en continuem 
formant part ens representen a nosaltres. El Consell de la Joventut, la FAVB, les AMPAs, la 
Comissió de Festes, la Comissió de Cultura de LLefià, Òmnium, l’ANC, els tècnics de 
Movistar, L’Ateneu de Sant Roc, La Rotllana, la PAHB, Deixem de Ser Invisibles, l’Agora 
Ciutadana, el Casal Antonio Sala i Pont, aquests, tots aquests i molts que em deixo són els 
i les nostres representants. La nostra lleialtat i servitud es deu únicament i exclusivament 
cap a ells, el poble. Sovint, en aquest mandat les forces municipals avui representades en 
aquest Ple han menystingut la capacitat i representació dels moviments socials que han 
crescut amb força, amb nombre i organització aquest últim mandat. S’han ridiculitzat els 



 
 
 
 
Secretaria General 
 
 
 
 

Sessió núm. 9/13-06-15                                                                                              15 

perro flautas de l’acampada del 15-M, els rojos separatistas de les concentracions de la 
Plaça de la Vila, els radicals de la vaga general o els del megàfon del Ple alternatiu. Doncs 
bé, aquests activistes que sovint han estat ridiculitzats per portaveus de forces avui aquí 
representades han irromput a la Casa Consistorial de Badalona. Tot i així som conscients 
de la nostra corelació de forces en aquest Ple, però el que venim a aportar aquí, és la 
nostra experiència de molts anys en moviments socials que s’han coordinat en xarxes 
àmplies, unes xarxes que han aglutinat molts sectors socials i geogràfics de la nostra ciutat. 
Aquesta experiència nostra per crear consensus, generar complicitats, rebutjar sectarismes, 
compaginar diferents formes de treballar i diferents tradicions polítiques es veu plasmada 
avui en la votació del Ple. La Dolors és avui proclamada alcaldessa  tot i no ser la candidata 
de la llista més votada, perquè hem sabut reflectir aquesta capacitat de treball de la unitat 
popular, per trobar en el mínim comú denominador, el màxim comú multiplicador i arribar a 
construir un projecte real a la seva màxima expressió. El resultat de les eleccions del 24 de 
maig ens varen col·locar en posició de lideratge d’una manera de governar alternativa per 
aquesta ciutat. El programa amb el qual ens varem presentar responia a les quatre crisi que 
al parer nostre patim a la ciutat. Tres d’aquestes crisi són compartides amb la resta de país, 
la crisi de representació democràtica, la crisi socioeconòmica i una crisi constituent i és que 
a Badalona al nostre parer, la tercera ciutat de Catalunya, no pot quedar al marge del 
procés constituent que viu el nostre país. La quarta crisi pròpia de la nostra ciutat és la 
manca de cohesió entre el nostre veïnat provocada per discursos que s’accentuen les 
coses que es divideixen i no tot allò  que tenim en comú. Per fer rotllar un programa que 
doni respostes a aquesta crisi necessitem en aquest mandat de la mateixa manera que fins 
ara, una ciutat que es mantingui viva, alegre i combativa, potser ara més que mai. La nostra 
filosofia com a líders de govern serà recordar la cançó de la revolució dels clavells, “O povo 
é quem mais ordena” i la màxima zapatista, “mandar obedeciendo”. Per això demanem a 
les entitats avui presents, a les entitats que avui són a la plaça, com a govern, que 
continueu construint unitat popular, que continueu fent Plens alternatius, que continueu 
obrint espais de contra poder i auto gestió que continueu demostrant que el poder no està 
en aquest Ple si no que està fora al carrer. El nou govern us demanarà la mà estesa, però 
també que mantingueu sempre el puny tancat. Sabem que serà inevitable que en aquest 
mandat les sessions del Ple siguin crispades, portin polèmiques i hi hagi confrontació, no 
ens trobareu aquest grup municipal, entrar en el joc de les provocacions i les 
desqualificacions gratuïtes, trobareu discrepància i confrontació estrictament programàtica. 
No només no ens robareu el somriure, si no que treballarem per una Badalona 
democràtica, habitable, pròspera, sostenible, justa, inclusiva i educadora. En definitiva des 
d’aquest grup municipal i des del govern que liderarem, treballarem per una Badalona que 
sigui encara més feliç. Moltes gràcies regidors, regidores, moltes gràcies alcaldessa. 
 
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies senyor Téllez; té la paraula el portaveu del Partit 
Popular Xavier Garcia Albiol. 
 
SENYOR GARCIA ALBIOL: Gràcies senyora alcaldessa. Bon dia a tothom, regidors, 
regidores, veïns, homes i dones que ens estan veient per televisió, que estan a  la Plaça de 
la Vila. El primer que voldria fer és un agraïment a aquells 30.559 veïns que el dia 24 de 
maig van donar suport a la candidatura, van donar suport al projecte que amb els meus 
companys representava i que va tenir el suport majoritari en gairebé tots  i cadascun dels 
barris de la nostra ciutat. Per tant,  a tots ells moltes gràcies. Com també vull agrair amb 
tota la sinceritat a aquelles persones que el dia 24 de maig no em varen votar, aquelles 
persones que el dia 24 de maig varen votar d’altres candidatures, però que al llarg                                  
d’aquestes tres setmanes me’ls he trobat pel carrer, m’han enviat correus, hem rebut 
trucades, mostrant-nos el seu suport més enllà de la discrepància política i més enllà de les 
diferències ideològiques que hi pugui haver. Per tant, a tots ells moltes gràcies. S’acaba de 
constituir un nou Ajuntament i Badalona en aquests moments té una nova alcaldessa, té 
una nova alcaldessa d’acord amb el procediment legal que s’ha seguit, que es segueix en 
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aquest país. Per tant, aquesta nova alcaldessa i el futur govern té tota la legalitat del món, 
ara bé, també haig de dir amb tota sinceritat que per primer cop aquesta ciutat té un 
alcalde, una alcaldessa que no és de la força més votada. Per primer cop amb trenta i 
escaig anys de la història d’aquesta ciutat, Badalona està en mans d’una persona que no 
ha rebut el suport majoritari dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. el dia 24 els 
veïns de Badalona van parlar de manera molt clara, molt clara i varen dir a 30 de 34 barris 
de la nostra ciutat que dipositaven la confiança de manera majoritària a la nostra 
candidatura, a 30 de 34 barris. A mi em sorprèn quan jo he escoltat avui aquí i en els 
darrers dies, determinats discursos de partits que ara formaran part probablement del 
govern en els propers dies, parlant de desigualtats, parlant de suport a aquells que pitjor ho 
estan passant dels barris més humils, que no s’han mirat els resultats electorals, 
precisament en aquests barris on els veïns ho estan passant pitjor és on la candidatura que 
jo represento ha rebut major suport. Aquesta és una lectura de la realitat, a partir d’aquí el 
que avui estem vivint en aquesta ciutat és legal? sí, però entenem amb tot el respecte que 
la legitimitat no la tenen vostès. Avui a diferència de fa 4 anys aquí h ha una oposició que té 
molt clar el que és la responsabilitat institucional en una ciutat, avui aquí hi ha un grup de 
10 regidors que han rebut més confiança el dia 24 que no pas fa quatre anys. Fa quatre 
anys els veïns de Badalona, 26.000 veïns ens varen donar el suport, en aquests moments, 
en aquestes eleccions han estat 30.000 veïns els que han apostat pel nostre projecte, però 
nosaltres ara som conscients que les lleis són om són i ens toca fer el paper de l’oposició, i 
e farem amb contundència, però amb lleialtat institucional. I en aquests moments jo vull 
dirigir-me als nou consellers que m’acompanyen en el meu grup municipal i els vull 
demanar que aixequin el cap i la mirada i que mirin a la cara dels consellers que tenim al 
davant, asseguts a la nostra esquerra, avui estem a l’oposició, però amb ells hi tenim 
moltes diferències, la principal és que nosaltres hem guanyat les eleccions i ells no i això 
per a nosaltres és motiu d’orgull i un al·licient per seguir treballant. Nosaltres hem rebut la 
majoria dels suports per part dels veïns, és cert que un acord en els despatxos ens ha 
apartat del què volia la majoria dels ciutadans, però els ciutadans estan del nostre costat. 
Per tant, a partir de demà començarem la nostra feina d’oposició com he dit, amb tota 
lleialtat, però també amb tota la contundència que sigui necessària. Senyora Sabater vostè 
és alcaldessa perquè ha rebut el suport de determinades candidatures, ha rebut el suport 
de la CUP, de Comunistes de Catalunya, de Podem, del Procés Constituent, de Revolta 
Global, dels Verds, d’Iniciativa, d’Esquerra Unida i Alternativa, d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, del PSC. De tots aquests vostès els tocarà governar la ciutat i jo espero que la 
facin amb la mateixa voluntat que la varem assumir nosaltres ara fa quatre anys, governar 
per a tota la ciutat, governar per intentar corregir unes desigualtats que estaven patents a la 
nostra ciutat, que segurament, no, segur que encara existeixen, però que de manera 
generalitzada els veïns de Badalona reconeixen que en els darrers quatre anys hem 
avançat en el camí adequat. En aquests moments voldria fer una referència al Partit 
Socialista, el Partit Socialista que legítimament avui ha votat a aquesta persona, la senyora 
Sabater com alcaldessa de Badalona, una persona que amb tots el respecte des d’un punt 
de vista personal, ens ho mereix, però que ens provoca serioses preocupacions des d’un 
punt de vista ideològic. Estem parlant d’una persona que ha manifestat clarament durant 
aquests dies i avui mateix amb absoluta legitimitat que el seu projecte és un projecte que 
ha d’encaminar Badalona cap al procés constituent de la república catalana. Vostès han 
donat suport a una persona que defensa aquests plantejaments. Per tant, senyores i 
senyors del PSC, vostès seran co-responsables del que passi a la gestió d’aquesta ciutat 
durant els propers quatre anys. Els veïns els han posat en el seu lloc, els veïns els han 
castigat l’oposició que han portat a terme, han castigat a Iniciativa per Catalunya, han 
castigat a Convergència i Unió i han castigat al Partit Socialista, van donar més suport a la 
candidatura que jo representava, i per tant, tots aquells que de forma legítima han donat 
suport a la candidatura de la senyora Sabater, seran co-responsables de la seva acció de 
govern en els propers quatre anys. Senyora Sabater vostè hereta un Ajuntament 
infinitament millor que el que varem heretà nosaltres a l’any 2011, vostè hereta un 
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Ajuntament sanejat, quan nosaltres varem heretà un Ajuntament en fallida. Vostè hereta un 
ajuntament on s’està reduint de manera notable l’endeutament, vostè hereta un Ajuntament 
on els darrers quatre anys les aportacions econòmiques destinades a Serveis Socials han 
augmentat un 68%, vostè hereta un Ajuntament que avui és el número 1 en transparència 
internacional a Catalunya i a Espanya quan fa quatre anys estava en els últims llocs 
d’aquesta classificació. Per això ens sentim molt orgullosos de la feina feta, ens sentim molt 
orgullosos del treball que hem realitzat al llarg d’aquests quatre anys, un govern en minoria 
amb  unes persones joves, amb ganes de treballar que no han escatimat hores d’esforç i 
dedicació, alguns treballant o alguns d’ells treballant des dels despatxos, des de l’ombra, 
perquè aquells que tenien responsabilitats politiques poguessin traslladar-les al carrer, i tot 
aquest aspecte el que ha significat és que avui la nostra ciutat i el nostre Ajuntament està 
en una millor situació que la que nosaltres varem heretà fa quatre anys. Ara té un repte per 
davant, aquesta ciutat no està dividida, aquesta ciutat i crec que aquesta paraula els pot 
sonar, està indignada. Aquesta ciutat està indignada de veure el que avui s’ha fet en aquest 
Saló de Plens, que insisteixo és legal, però una part molt important dels ciutadans entenen 
que no és legítim. Jo els puc dir que els 10 regidors que estem aquí i finalitzo, treballarem 
amb lleialtat, donarem suport a aquells projectes que siguin bons per a la ciutat de 
Badalona, però no permetrem i no participarem de convertir Badalona en un instrument al 
servei de projectes independentistes com s’ha estat plantejant en els darrers dies. 
Badalona  ha tingut un govern durant 4 anys que s’ha dedicat a treballar únicament i 
exclusivament pels interessos de la ciutat i pels interessos dels veïns deixant de costat 
ideologies i deixant de costat sigles polítiques, esperem que aquesta sigui la línia que 
vostès segueixin en els propers quatre anys. Com es desviïn d’aquesta línia d’actuació, 
com el que pretenguin és utilitzar l’Ajuntament i la ciutat de Badalona per projectes que van 
més enllà de la ciutat i que el que pretenen és que la nostra ciutat sigui un instrument al 
servei del procés independentista els puc garantir, que ens tindran a front. Moltes gràcies, 
els desitjo que tinguin encert en aquesta nova etapa perquè em sembla que ens farà falta a 
tots. 
 
SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, moltíssimes gràcies senyor Xavier Garcia Albiol. 
Seguidament em dirigiré a vostès, permetran que ho faci des d’una miqueta més de 
proximitat (s’aixeca de l’escó presidencial i baixa situant-se d’esquena a la taula i al nivell 
del públic assistent). 
 
Badalonins i Badalonines, membres de les entitats i de la societat civil, regidors i regidores, 
exalcaldes i exalcaldessa i altres autoritats. El nou Ajuntament ha sorgit de la voluntat 
popular. Ha rebut un mandat de qui té la sobirania municipal, dels ciutadans. Conscients i 
fidels a aquest mandat no solament governarem en benefici del poble, sinó que ho farem 
comptant amb la participació contínua de tothom. Aquestes paraules no són meves, les 
manllevo del discurs que l’alcalde Màrius Díaz va pronunciar al primer Ple de l’Ajuntament 
democràtic, i no era aquí en aquest Saló de Plens, en aquesta Sala, la il·lusió col·lectiva per 
la recuperació de les llibertats després del franquisme van fer que aquell Ple, d’un ja llunyà 
27 d’abril del 1979, se celebrés en un Pavelló de la Plana ple de gom a gom. Han passat 
gairebé quaranta anys, Badalona ha canviat molt, moltíssim i ha millorat en molts aspectes, 
però bona part dels anhels i dels somnis que ens feien bategar en aquell temps, en aquell 
temps crucial per a la història de la nostra ciutat i del nostre país, malauradament, no s’han 
complert. Volíem construir una societat que fos justa, de ciutadans lliures, que posés la 
persona al centre de les preocupacions i que eradiqués les desigualtats. Pensàvem que la 
democràcia de què ens havíem dotat ens hi portaria. Però amb el temps, aquest sistema 
polític i econòmic se’ns ha anat corrompent, i se’ns ha mostrat ineficaç per preservar els 
drets bàsics i la radicalitat democràtica. També volíem endreçar i equilibrar una ciutat que 
havia crescut molt ràpid i de forma desorganitzada. Preteníem que aquella Badalona plural 
es cohesionés, recuperant memòria històrica i patrimoni, compartint llengua i cultura en 
l’espai comú i reparant els estralls d’un urbanisme caòtic. Pensàvem que la democràcia de 
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què ens havíem dotat ens hi portaria, i malgrat són molts els canvis i les millores 
aconseguides el sistema s’ha mostrat ineficaç per assolir-les. Badalona és avui una ciutat 
amb més desigualtats que anys enrere, amb una part molt important dels seus veïns i 
veïnes que pateixen durament els estralls d’una crisi i d’un sistema que no funciona. Que 
han vist com les polítiques públiques que s’han dut a terme, s’han preocupat més de 
rescatar els bancs que de rescatar les persones. Darrera dels índex d’atur, de les xifres de 
desnonaments, de les dades de persones que viuen al llindar de la pobresa hi ha històries 
particulars, hi ha noms i cognoms de conciutadans nostres que ho estan passant molt 
malament. Badalona és avui també, una ciutat que manté importants desigualtats 
territorials, i que no pot parlar encara de cohesió social generalitzada, i ja s’ha dit, ho han 
esmentat molts grups, ferides com l’autopista i la manca dels laterals en són un clar 
exemple quaranta anys després. Respecte a aquesta mancança territorial i de cohesió i de 
justícia, les nostres institucions han resultat poc eficaces per combatre-ho. Ens han 
decebut, les institucions ens han decebut. Sentim que no han estat a l’alçada. Des del 
carrer ens mirem aquestes institucions pensant, sentint que s’han oblidat de vosaltres, de 
nosaltres, del bé comú. I avui això a Badalona, avui això pot començar a canviar perquè 
aquella voluntat de començar de nou, de capgirar el model social, polític i econòmic, 
aquella voluntat d’aquell capgirament que vivíem a la transició, aquelles ànsies de canvi, i 
tots els somnis compartits, han confluït altra vegada com ho van fer fa quaranta anys. Però 
aquesta vegada les nostres lluites seguiran a les places i a l’hora governarem al Saló de 
Plens. Hem estat massa anys delegant, massa anys permetent que entre la institució i el 
carrer hi hagués una frontera. Quan em vaig presentar vaig dir que em presentava per 
portar el carrer a la institució i per retornar la institució al carrer, a la Plaça. Hem estat la 
paraula no dita o silenciada, i ara serem la revolta en un sol crit. Veïns, veïnes, el poder per 
transformar les coses el tenim cadascun de nosaltres, la ciutat la construïm cadascuna de 
les persones amb la veu, amb l’opinió, amb el criteri, amb la participació, la implicació, la 
ciutat és la seva gent, i tota la vida que genera la seva gent. Badalona és una ciutat molt 
viva, una ciutat amb un gran patrimoni i un gran potencial humà i cultural, associatiu, 
reivindicatiu. La ciutat es teixeix des de baix, la ciutat es cus des de baix, es cusen moltes 
de les seves fractures gràcies a les xarxes humanes, gràcies a aquestes xarxes plenes 
d’entitats que teixeixen, que connecten, que construeixen, que fan ciutat. L’Ajuntament és la 
casa del comú. Aquesta casa del comú ha d’acompanyar i ajudar a enfortir aquestes 
xarxes, aquest patrimoni, perquè són la solidesa de la ciutat, els fonaments. Avui aquí, en 
aquest nou Ajuntament entrem per primera vegada en la política institucional una bona colla 
de veïns i veïnes que com tots vosaltres han sorgit de la lluita als barris, de la lluita al 
carrer, dels moviments associatius, dels moviments revindicacions, de la defensa dels 
drets, moviments i implicació en tasques culturals, socials, esportives, de moviment veïnal, 
de marxes i grups de defenses de drets, de partits polítics. Som persones forjadores de la 
consciència de la unitat popular. Som ciutadans que hem estat escollits per vosaltres per 
entrar a l’Ajuntament, i tindrem un peu a l’Ajuntament per gestionar-lo de forma eficient i 
amb transparència. Però aquests peus que tindrem a dins de l’Ajuntament, si en tindrem 
uns quants que són els que ens heu votat i heu fet que entréssim, en tindrem mils al carrer, 
en seguirem tenint mils al carrer, continuarem sent barri, associació i veïnat. Sou tots 
vosaltres que dia a dia batalleu per construir aquesta ciutat somniada, els qui ens 
representeu amb les vostres lluites i ens seguireu representant. Ara és el moment d’una 
nova forma de fer política en la que les persones treballem sobretot només per les 
persones. És un canvi de paradigma que no és propi només de Badalona és aquest 
moment d’una política diferent, que està sorgint arreu. No és un invent d’aquí, nosaltres 
som un exemple més de com aquesta nova forma de fer política, que un cop ha perdut la 
confiança en les institucions, s’apodera i pren veu a la institució, és la nova forma de fer 
política que vol donar resposta i donarà resposta a les necessitats reals de les persones i a 
l’objectiu propi de l’existència de la política i de la política municipal i dels ajuntaments. 
Aquest nou govern està format per un equip de gent preparada. No us deixeu enganyar 
pensant que aquesta pluralitat el farà feble, al contrari. No us deixeu enganyar pensant que 
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si hi ha gent novella és símbol de feblesa, al contrari, el treball per cohesionar aquestes 
propostes, aquestes alternatives, ha exigit un treball de cohesió i de solidesa que faran 
d’aquest govern un govern que està realment preparat per afrontar la responsabilitat i la 
feina que li és encomanada. Aquest nou govern que està preparat, posarem tota la nostra 
capacitat de treballar, tota la nostra formació i l’estima per la ciutat, al servei d’aquest 
Ajuntament que és avui símbol de la unitat popular. Els regidors i regidores i jo mateixa com 
a alcaldessa treballarem amb humilitat, amb humilitat i generositat, però amb un esperit 
desbordant per fer una Badalona millor. Volem ser un govern que tingui la màxima ambició 
de canvi, però que sigui al mateix temps radicalment humil. Màrius em faig meves les teves 
paraules per deixar clar que no només governarem en benefici del poble sinó que ho farem 
comptant amb el poble, amb la vostra participació, les entitats socials, culturals, esportives, 
les associacions de veïns, les federacions de comerciants i d’empresaris, les assemblees i 
agrupacions d’afectats, els joves, els partits polítics, i tots els badalonins i badalonines, tots 
i totes sense cap exclusió. Cadascuna de les persones sense exclusió són necessàries per 
construir aquest canvi a la ciutat, per construir aquesta ciutat que ha de sortir d’aquesta 
situació i ha de projectar-se cap al futur, cap a un futur digne i just, i per fer-li recuperar 
l’autoestima, l’autoestima i l’espai que li pertoca a aquesta tercera ciutat catalana que forma 
part de l’Àrea Metropolitana del Barcelonès. Aquesta autoestima perduda al llarg dels anys i 
que cal que la recuperem, que la fem vibrar en cadascun, no dins d’aquest Ajuntament, no 
dins de les entitats, sinó en cada un dels veïns i veïns que formen la ciutat de Badalona. 
Però aquest ha de ser un projecte col·lectiu, sense desercions. Aixecar Badalona és feina 
de tots, de tothom, i som-hi, mans a la feina. Ara avui ens toca aquesta acte institucional, 
però la voluntat és començar a treballar com ja estàvem treballant des de fora, posem-nos 
a la feina des de dins i des de fora, per fer sortir Badalona, per fer-la anar endavant. És per 
això que ara vull estendre la mà a totes les formacions polítiques d’aquest Consistori. 
Guanyem Badalona en Comú, amb acord de govern amb ERC-MES-Avancem i Iniciativa 
Esquerra Unida, volem treballar també amb tothom, és un govern obert, especialment amb 
el Partit Socialista, amb qui compartim bona part del programa i així ho hem comprovat tot 
aquest temps que s’ha dedicat a les negociacions que s’han fet en base al programa, no en 
base a repartiment de quotes de poder, sinó en base a acords de programa. Com que 
compartim bona part del programa pensem que podem establir acords de governabilitat i 
aquí agraïm el gest d’avui votant-me com alcaldessa. També a Convergència Democràtica 
per la confiança que diposita en la meva persona, però també estenc la mà a Unió 
Democràtica i a Ciutadans amb qui podem coincidir en alguns objectius del programa. La 
majoria aconseguida avui aquí per aquesta pluralitat de forces que han fet possible la meva 
elecció com alcaldessa, i per tant, el relleu a l’Alcaldia, posa en valor la generositat, posa en 
valor el sentit de responsabilitat de les forces polítiques que els badalonins i badalonines 
amb els seus vots han fet entrar a l’Ajuntament. I deixeu-me aquí que faci una petita 
resposta a aquest missatge que tant es va repetint d’il·legitimitat, recordant que qui guanya 
unes eleccions no és la força més votada, sinó que és la que pot configurar una majoria en 
el seu govern, aquesta és la força que guanya unes eleccions, la que pot construir, la que 
pot sumar aquest suport per constituir-se amb una majoria per poder formar govern i poder 
liderar el govern de la ciutat. Hem parlat de generositat, generositat i esforç de les persones 
que ens han ajudat a arribar on som ara. La generositat de les forces polítiques que han fet 
possible que una nova forma de fer política comenci també a Badalona, que han fet 
possible que aquest procés d’actualització democràtica que com he dit, s’està vivint arreu, 
arribi també a Badalona per transformar-la, i no caure altra vegada en aquest procés que 
ens ha portat la degradació de les institucions democràtiques. Serem capaços d’arribar a 
acords i de trobar punts en comú, amb el conjunt de Badalona, també amb les entitats, les 
associacions, el veïnat representat directament en els nous òrgans de democràcia directa i 
participativa, a través d’audiències públiques, de democràcia directa, a través del poder que 
tindran els districtes. I ho farem fent servir la capacitat d’escoltar als altres, d’admetre la 
crítica, de sumar i no restar, de buscar per sobre de tot el bé comú, allò que de vegades cal 
que tots hi perdem una mica perquè tot hi guanyem molt. Potser cometrem errors, no som 
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professionals de la política i pretenem ser-ho, i quan alguna cosa no surti bé serem els 
primers en reconèixer-ho, i també us demanem que vosaltres ens feu saber els errors que 
fem, perquè dels errors se n’aprèn i els errors i els problemes sempre són oportunitats. Per 
aconseguir-ho doncs, necessitem ser molt transparents en el nostre dia a dia, i hem de ser 
capaços de demostrar, de demostrar-vos-ho, de demostrar-ho a tothom. Respondrem a la 
vostra confiança perquè sinó no tindria sentit tot el que hem fet per passar del carrer a la 
Institució, nosaltres no defraudarem aquesta confiança. S’ha acabat, s’ha acabat el temps 
de governs que actuen d’esquena al poble, d’esquena a la ciutadania, d’esquena a les 
necessitats reals de les persones, perquè us demanem especialment a tots els ciutadans, a 
totes les veïns i veïns que sigueu corresponsables d’aquest govern, d’aquesta governança 
de la ciutat. Ser corresponsable vol dir que participeu activament, que seguiu participant, 
que no delegueu, van ser massa anys de delegar, massa anys de deixar de ser actives les 
entitats al carrer, de deixar de ser crítics i prepositius i de pensar que els polítics ho havien 
de solucionar tot. El poder és al carrer, el poder és del poble, el poder és de tots i totes, de 
cadascun de nosaltres, i això és el que no podem perdre. I per tant, aquesta 
corresponsabilitat que us demanem, ara que som a dins la institució i no deixarem de ser al 
carrer, és una corresponsabilitat que us convida a tots els que sou aquí a dins representant 
entitats, que evidentment no hi podeu entrar totes perquè és una Sala de Plens petita, però 
hi sou en representació de les moltíssimes entitats i del teixit, del fort teixit associatiu que té 
la ciutat, i tots els que esteu a  la plaça, també els que esteu protestant, tots els veïns i 
veïnes. Nosaltres governarem per tothom i escoltarem a tothom. I aquest apoderament de 
la ciutadania és una necessitat per construir aquest projecte comú que farà sortir a 
Badalona d’aquest moment de crisi, d’emergència que esta vivint, tant a nivell social, com 
democràtic. Aquest govern tractarà als ciutadans com el que són, dones i homes amb ple 
dret, dones i homes adults amb sentit crític i criteri propi, i tractarà els joves i els infants 
també com a ciutadans amb dret a opinar i a participar, amb dret a contribuir 
participativament a la transformació de la ciutat. No exclourà ningú, aquesta ciutat no 
exclourà ningú d’aquest poder de decisió, tampoc als més vulnerables. Moltes vegades les 
ciutats quan fan polítiques per donar veu als més vulnerables és quan realment assoleixen 
un benefici per a tothom. Aquest apoderament doncs, que serà també per als més 
vulnerables i per totes les persones que sense cap exclusió, ens porta a dir-vos també que 
no us enganyarem. No us enganyarem ni amb falses promeses, no ens trobareu amb 
discursos postissos, no farem que oblideu els problemes reals, no us intentarem enganyar 
perquè oblideu els problemes reals que teniu deguts a la precarietat, els problemes que 
teniu en el barri, els problemes que teniu al barri, els problemes que existeixen a la ciutat no 
els farem oblidar enganyant-vos amb falses promeses. Afrontarem junts les dificultats i 
celebrarem les victòries col·lectivament. Resumint, us necessitem. Us necessitem a totes i 
a tots. També estenc la mà al govern sortint que ara passarà a l’oposició, al govern del 
Partit Popular, amb tot el respecte pels seus votants, i això ho he dit en moltes ocasions i 
ho vull reiterar aquí en aquet discurs d’investidura, que de cap manera s’ha d’entendre 
aquesta majoria al Ple que no dóna l’Alcaldia al govern sortint no és una falta de respecte a 
les persones que han votat. Per construir una Badalona de totes i tots, senyors, que no 
divideixi a les persones segons els seus orígens, condicions o creences, sinó que vetlli pel 
benestar de tothom sense importar res més, sense exclusions ni privilegis, en això ens hi 
trobarem. Però mai més, mai més, permetrem que de la divisió se’n faci política, que de 
l’exclusió se’n vulgui treure rèdit electoral, que de l’odi se’n faci bandera. Mai més enlloc 
contra ningú. Deia que seríem humils, ambiciosos, generosos i alhora implacables, serem 
implacables amb la corrupció, amb aquells que usen el bé comú per enriquir-se, pel benefici 
públic, amb els que s’enriqueixen a costa dels més desafavorits. Aquest govern està format 
per persones honestes, que no som aquí per enriquir-nos. Per això, prendrem com una de 
les primers mesures, la reducció dels nostres sous. La supressió de les dietes i la reducció 
de tots aquells privilegis que en tot cas, si de cas haurien de ser-ne mereixedors tots els 
ciutadans i no només uns quants. El nostre únic privilegi serà servir Badalona des de la 
màxima institució de la ciuta, la casa comuna, la casa de tots. I això vull que quedi molt clar, 
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ho hem dit ja moltes vegades, però ho vull repetir, aquesta casa de tots, aquesta casa 
comuna no exclou a ningú, ni pel seu origen, ni per la seva creença, ni per la seva ideologia 
política, ni pel seu vot. La política que farem serà inclusiva, escoltant absolutament a 
tothom, i tenint en compte absolutament a tothom. També reduirem el cost econòmic de 
l’estructura política de l’Ajuntament i aplicarem transparència total en les contractacions 
públiques. Alhora que iniciarem un procés d’auditoria dels comptes municipals i de les 
empreses públiques, radicalitat en aquest aspecte. Volem portar aquesta mirada de 
radicalitat perquè no hi hagi cap dubte sobre les finances de l’Ajuntament, sobre com es 
destina el diner públic que gestionarem de manera participativa a l’hora de prendre 
decisions, però que no quedi cap dubte que el diner públic és de totes i tots i no hi haurà 
cap tipus d’aprofitament en aquest sentit. Retornarem també la veu, la veu, la veu que ha 
estat apagada durant, sobretot en aquest darrer mandat, retornarem la veu als consells de 
participació que han estat emmudits. No només per recuperar-los com els tenim organitzats 
i els tenim aprovats aquí, sinó fins i tot per superar-los, perquè les maneres de participar 
han de ser més grans que les que acaben en  els propis consells de participació que té 
aquesta ciutat, però de moment, de moment hem de fer que aquells consells que teníem 
tornin a ser i tornin a donar veu a les entitats, a la gent i als barris, a la gent de tota la ciutat, 
a tots els homes i dones que tenen coses a dir a l’hora de fer política. Convocarem, però 
per començar ja anuncio que el que convocarem amb més urgència serà el Consell Escolar 
Municipal, perquè necessitem d’aquest Consell per poder fer front a totes les mesures que 
calen per poder començar un curs escolar amb absoluta normalitat, un curs escolar com 
pertoca i fent costat al dret bàsic d’educació i de qualitat, i amb tot el que tenim pendent en 
aquest tema que és important per a Badalona. Mireu, en els propers sis mesos s’elaborarà 
un pla d’actuació municipal mitjançant un procés participatiu, serà amb la ciutadania, la 
ciutadania ajudarà, la ciutadania decidirà ordres de prioritats, decidirem moltes mesures 
entre totes i tots, entre la ciutadania i els treballadors i treballadores municipals, a qui 
valorem i a qui volem escoltar. Però la ciutat necessita respostes urgents, per això des 
d’ara mateix fixarem la nostra prioritat absoluta en un pla d’emergència social dotat d’una 
partida pressupostària per ajudes socials, que ens permeti garantir els serveis bàsics, els 
que són de més emergència, per a totes les famílies que es troben en situació de 
vulnerabilitat. Començarem a combatre els desnonaments, els desnonaments des de les 
institucions, no només des de la força del carrer com hem fet fins ara, sinó que 
començarem a combatre aquests desnonaments també des de la institució. Previ a les 
ordres judicials tindrem actuacions d’ofici municipals, previ a aquestes ordres judicials i 
eliminarem de forma immediata el copagament de la teleassistència. També garantirem el 
servei de menjador als casals d’estiu per als infants de famílies amb situació vulnerable, 
entre d’altres mesures urgents. Alhora, volem impulsar, com no pot ser d’altra manera, 
l’ocupació, sabem que l’atur és la principal causa d’empobriment, la principal causa de 
precarietat, i per tant, escoltarem tots els agents implicats en aquesta formació d’atur, en 
aquesta reactivació econòmica que necessita la ciutat, i aportarem, a part d’un consell on hi 
haurà tots aquests agents, per treballar conjuntament. Per tant, els agents que poden 
aporta creació de nous llocs de treball. També un partida extraordinària als plans 
d’ocupació. Fomentarem l’economia social i cooperativista, i establirem una taxa zero per a 
l’obertura de noves activitats econòmiques. Però també en aquest camp revertirem aquelles 
situacions injustes promovent la remunicipalització dels serveis que han estat privatitzats. 
Estudiarem i promourem aquesta remunicipalització dels serveis que han estat privatitzats i 
també la no contractació de serveis amb cap empresa, com seria l’exemple Movistar, que 
no garanteixi els drets bàsics de tots els seus treballadors. En la situació laboral dels 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament no volem precarietat laboral de cap tipus ni 
tampoc privilegis. Aquesta serà també una línia de treball important d’aquest govern. Mireu, 
parlo en plural i parlo a nivell personal, com a alcaldessa, que és com m’estic dirigint avui a 
vosaltres, no volem i no vull governar a cop de titular, ni a cop de titular, ni a cop d’impacte 
mediàtic. Badalona ja ha ocupat massa temps per vergonya de tots, aquests platós de 
televisió que extrafan la realitat de la ciutat, que l’extrafan i l’estigmatitzen i que posen 
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l’accent en coses i es magnifica un model de ciutat que no és ni el que tenim ni el que 
volem. Per tant, nosaltres, no farem aquest ús del plató mediàtic. Però entenem que hi ha 
actuacions que fa anys que caldria que s’haguessin iniciat i no volem esperar ni un minut a 
dur-les a terme. Per això n’anuncio algunes que algú pot pensar que ho estic fent per 
guanyar-me un titular i no, és perquè hem fet acords programàtics i hem vist que hi ha 
mesures que són realment urgents i que també simbolitzen quin serà el tarannà d’aquesta 
política que tinc l’honor d’encapçalar. En el camp de la convivència i de la gestió de la 
diversitat ens cal refer tanta feina que s’ha destruït. Badalona era un exemple nacional i 
europeu en les polítiques públiques i l’acció de les entitats en l’làmbit de la convivència. 
Teníem molta feia feta, una convivència, una diversitat que no pot se considerada com una 
amenaça, la diversitat no és una amenaça, sinó que és una riquesa i un potencial per a la 
ciutat, sempre i quan les polítiques que fan realment la fractura social, les polítiques que 
realment divideixen la població, que són les polítiques socials, el que fa realment que la 
ciutadania, els veïns i veïns de Badalona tinguin una fractura, és la seva capacitat 
econòmica, la seva capacitat de fer front a les seves necessitats. Per tant, la seva pobresa 
o la seva riquesa, que els pobres siguin cada cop més pobres i els rics cada cop més rics, o 
en tot cas, la pobresa augmenti, és realment el motiu de fractura de la diversitat. Per això, 
impulsarem un pacte ciutadà per la tolerància, la diversitat i el civisme que ens retorni als 
espais de diàleg que s’haurien d’haver abandonat i que situï un altre cop el català com a 
llengua de trobada i de cohesió social. Aquest govern serà taxatiu en les polítiques de 
defensa del model d’escola pública i en català i en el rebuig total a la llei Wert, perquè 
aquest sistema és el que ens ha garantit, és el que ens ha ajudat a tenir la cohesió, el que 
ha ajudat a què les persones no ens dividim en motiu de la llengua d’origen que tenim, sinó 
que ens dotem d’igualtat d’oportunitats en funció del nostre accés a la llengua del país on 
vivim, el nostre accés a les dues llengües oficials de la ciutat on vivim. Això és fonamental i 
a això no hi podem renunciar, perquè l’escola, ara com ara, l’escola és la plataforma més 
plural, és l’espai de convivència més plural i des d’on es pot treballar d’una manera més 
igualitària a favor de l’equitat i la igualtat d’oportunitats. En l’àmbit urbanístic treballarem per 
una ciutat habitable. Buscarem l’acord de tots i totes dins i fora del Ple, per desencallar la 
construcció dels laterals de l’autopista i iniciar el projecte de transformació d’aquesta via. Fa 
més de quaranta anys que tenim això al damunt, no podem embarcar-nos amb d’altres 
projectes abans de solucionar aquest, hem de centrar-nos en les prioritats, i aquesta és una 
prioritat que està absolutament avalada per les persones, per la veu popular de la ciutat. 
Per això, revisarem el planejament urbanístic en tràmit també, de grans obres ja en marxa, i 
estudiarem la supressió temporal d’algunes llicències de grans centres comercials. Tot això 
que estic anunciant, ho farem però amb la plena participació, que aquest serà un eix 
transversal de la política d’aquest govern, la participació, l’escoltar, el valorar, el no prendre 
decisions d’esquena a les persones implicades i al conjunt de veïns i veïns sobre les 
decisions que hem de prendre. Escolteu, pel que fa a l’espai públic, el compromís és ferm, 
realment l’espai públic l’hem perdut i volem tornar a què torni a ser públic, públic i 
accessible, públic accessible, el tema de les barreres arquitectòniques és una vergonya en 
el moment en què estem, després del 2006 haver aprovat el Pla de mobilitat. I aquesta 
accessibilitat no estic parlant només del tema físic, estic parlant de també eliminar les 
traves burocràtiques que han convertit l’espai públic on és difícil fer-hi vida comunitària. 
Parlo també de retornar, això ens ho demanen sobretot els nens, però ens ho demanen 
moltíssimes persones, retornar l’aigua a les fonts, retornar l’aigua a les fonts aquestes són 
mesures a prop de carrer, ben a prop de casa, que són només indicadors, les anuncio 
només com a indicadors d’aquesta nova forma de fer, que és un govern del poble i per al 
poble. Aquesta és la Badalona de tothom que volem construir, una ciutat sense barreres ni 
físiques ni mentals, sense perjudicis, que sàpiga evolucionar i créixer per fer-se més gran i 
més forta. Una Badalona moderna que sàpiga mirar el futur, adaptar-se, transformar-se i 
avançar-se als nous temps. Una ciutat valenta que no tingui por a plantar cara als seus 
problemes, que sàpiga posar-se reptes i superar-los amb l’esforç col·lectiu. I una Badalona 
que participi activament amb la construcció de la Catalunya del futur. La nostra ciutat ha 
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d’aportar la seva mirada a aquest procés, aquest procés està passant, això està passant, 
nosaltres no podem, Badalona no pot quedar al marge, si hi ha un procés constituent cap a 
una República Catalana que ha de permetre disposar d’un país socialment just i lliure, 
aquest procés va néixer als carrers, i no ha de tenir més límits que allò que 
democràticament vulguin els ciutadans, el límit el posaran els propis ciutadans, cap tribunal 
pot declarar nuls cinquanta mil vots de badalonins i badalonines que el nou de novembre 
vam exercir la ciutadania. Estem parlant d’apoderament de la ciutadania, de cada persona, 
cada persona té dret no només a decidir sobre el què passarà en el seu barri, en el seu 
entorn, sinó a tenir criteri i a poder opinar, no quedar al marge d’aquestes decisions. 
Escolteu, acabo per on potser hauria d’haver començat, presentant-me, presentant-me a 
tots vosaltres als que sou aquí, als que sou a la Plaça de la Vila i als que ens sentiu per 
ràdio o per la televisió. Parlo mirant massa sovint el paper, intento no perdre el fil, perquè si 
em poso a improvisar, sabeu que sóc una persona que puc explicar-vos moltes coses. Per 
tant, em cenyiré al que tinc ganes de transmetre-us sobre mi mateixa, que estic aquí en 
aquests moments en un dia com a avui, sent investida alcaldessa i dirigim-ne a tots 
vosaltres, els que heu votat la formació per la qual he entrat a l’Ajuntament, els que no l’heu 
votada directament però us hi sentiu representats mitjançant les formacions que m’han 
donat suport i també i molt especialment les persones que no m’heu votat i que esteu 
disgustats pel fet que jo ara en aquests moments estigui sent la vostra alcaldessa. Em dic 
Dolors Sabater Puig i vaig néixer a Badalona fa 54 anys, sóc veïna del barri del Manresà, 
sóc professora d’Institut a LLefià i he patit com tants de vosaltres els estralls de la crisi i les 
retallades injustes i indignes. No he format mai part de cap partit polític, tothom és lliure de 
les seves eleccions i amb respecte absolut, només faltaria per a totes les persones que fan 
tantíssima feina des de la militància i la pertinença a partits, a formacions polítiques, però jo 
no he estat mai en un partit polític, perquè he fet política activa, sempre, des d’entitats 
transversals, des d’un espai de transversalitat i de pluralitat. He estat activa en moltes 
activitats i treballant per a totes aquelles causes que he considerat justes i m’he implicat per 
fer una ciutat millor des d’aquest fora, des d’aquest treball, cosa que comparteixo amb 
tantíssimes i tantíssimes persones de la ciutat. Avui i en els propers 4 anys com alcaldessa 
de Badalona la meva causa, la causa per la qual lluitaré seran els 220.000 badalonins i 
badalonines arrodonint aquesta xifra, tots ells, sense cap exclusió, els que ens heu votat, 
els que han donat suport als partits que avui m’heu fet confiança, i als que no em vareu 
votar i avui us sentiu decebuts i frustrats i esteu expressant aquesta decepció i aquesta 
frustració amb llibertat d’expressió, que estem respectant des d’una posició absolutament 
democràtica. Aquest govern i jo mateixa m’hi comprometo públicament i solemnement, 
treballarà per a tots i cadascun de vosaltres i també per a totes aquelles persones a qui per 
anormalitat democràtica no hem donat el dret a vot. La meva causa som nosaltres, la nostra 
causa som totes i tots. Sóc la Dolors i em sento molt honorada de ser la vostra alcaldessa i 
quan això s’acabi d’aquí quatre anys, quan tot això, aquest procés que comencem ara 
continuarà, però en el meu cas, personalment el deixaré, perquè el meu compromís ha 
estat a priori, que és un compromís temporal, per donar exemple de la necessitat de la 
regeneració, de què tots i totes podem passar per aquí, aquesta és una cosa que qualsevol 
persona que es senti amb aquesta responsabilitat pot assumir-la i pot venir del carrer, 
tornant al carrer. Quan jo torni, tornaré al meu institut, amb els meus alumnes i seguiré 
lluitant, seguiré lluitant des de fora, per tot allò que crec just, seguiré lluitant des d’allà on 
faci falta i em sentiré, ja m’hi sento, però encara m’hi sentiré més després, absolutament 
agraïda pel privilegi que meu concedit. M’agradaria personalment i amb tot el bagatge que 
porto, dels anys que fa que, com aquell 79 somiem amb aquest canvi, amb aquesta societat 
millor, amb aquesta Badalona cohesionada i justa. M’agradaria contribuir a un canvi 
necessari a la ciutat, un canvi a la manera de fer, sentir i viure aquesta ciutat que tant 
estimo i que crec fermament que pot millorar. Espero ajudar a recuperar l’autoestima del 
sentiment badaloní, en una Badalona més democràtica, habitable, pròspera, sostenible, 
justa, inclusiva i educadora, amable, honesta i atrevida, sense perdre mai el somriure, 
perquè tots i totes som Badalona. Moltes gràcies. Visca Badalona! i visca Catalunya! 
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Final. 
La Presidència dóna per acabada la sessió a les catorze hores i setze minuts, de la qual 
com secretari general accidental, dono fe. 
 
    El secretari general acc. 
    (Resolució 18-08-14) 
 
 
 
 
    Albert Müller i Valentí  
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