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A ple estiu
La cara i la creu de l’estiu: la platja i els incendis forestals. El nou Cos de Bombers Municipal en tasques
de prevenció i defensa: bones idees de bomber!
Cadires adaptades per banyar-se en una platja accessible. Però les Nits d’Estiu, passeu-les al Museu. I
per la Festa Major d’Agost, castell de focs... a la Rambla.
I Coinre reclama: més pisos tutelats. L’Hospital, noves fites: qualitat, proximitat i atenció integral. També
la seguretat ciutadana: la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra treballen junts. 
El C. F. Badalona, a Segona B. Una festa i un repte: a Segona A, quan? 
El Museu no para: amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, obre el proper mes de setembre
les portes de la Torre Codina.
I també les de la memòria col·lectiva: s’ha publicat un dossier didàctic Badalona un segle de ciutat. La
immigració. Que els estudiants ho estudiïn, i que els grans ho recordin. 

Grups municipals

Diagnòstic per compartir

Xavier García Albiol, president
del Grup Municipal del PP

Pillado por influencias en la política de vivienda. El
hombre de confianza de la alcaldesa, su jefe de
Gabinete en el Ayuntamiento, ha tenido que aban-
donar su cargo al descubrirse que, cuando era
responsable de la empresa municipal Engestur
S.A., facilitó un piso dúplex de promoción munici-
pal al novio de su hija; piso que posteriormente
fue escriturado a nombre de éste y de su hija.
Desde el PP de Badalona nos imaginamos la cara
que se les habrá quedado a los miles de badalo-
neses que en los últimos años no han podido
acceder a un piso de promoción pública cuando
han conocido esa información.

En esta misma revista he denunciado en varias
ocasiones la incapacidad del PSC para solucionar
los problemas reales que tenemos los badalone-
ses. Hoy ya conocemos algo más:  su política de
vivienda pública. ¿Se acuerdan del sorteo de
novecientos pisos que finalmente han quedado en
un centenar?
Pero ¿saben lo más curioso del tema? Estas per-
sonas llevan mandando en Badalona 25 años. ¿No
creen que es un tanto excesivo?

“El hombre de confianza de la alcaldesa ha renunciado a su cargo al descubrirse que,
desde Engestur S.A., facilitó un piso dúplex de promoción municipal al novio de su hija”
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Després de 25 anys governant a l’Ajuntament, els
socialistes han perdut l’oremus. No es parlen
entre ells, es miren de reüll, no s’escolten. Es tro-
ben dividits però estan convençuts que mai no els
tocarà passar a l’oposició. I per això passen hores
i hores preocupats de vigilar-se les esquenes, de
construir aliances que els permetin seguir on són.
No creuen que els ciutadans s’assabentin del que
fan, i sobretot, del que no fan. I per això van tirant
de veta, abusant de la seva majoria.
Els seus socis (ICV-EUiA i ERC) els ho posen fàcil.
Viuen instal·lats en l’estètica més conservadora.
La d’explicar que són “d’esquerres” com si això

fos suficient i els garantís l’excusa a la seva
manca de coratge i ambició. 
I els hem de dir que no és suficient. I que a
Badalona cal l’alternança. Per obrir finestres i que
entri aire nou, fresc, il·lusionat i disposat a fer rea-
litat el somni de tenir la millor ciutat metropolitana
de Catalunya. És possible, però també necessitem
que els ciutadans s’ho creguin.
S’ho creuen vostès? Fa massa anys que governen
els mateixos? S’ocupen més d’ells mateixos que
de Badalona? Els animo a pensar-hi aquest estiu,
i aprofito per desitjar que passin unes bones
vacances.

“A Badalona cal l’alternança, per obrir finestres i que entri aire nou, fresc, i
il·lusionat”
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Influencias en la política de vivienda de Badalona
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Ferran Falcó, president
del Grup Municipal de CiU


