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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,16
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 500
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 87
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,16

235

87

BADALONA MOCIÓ DE CENSURA A GARCÍA ALBIOL

aLa ciutat investeix el dia 8 el tercer
alcalde del mandat aL’aparició de García

Albiol als ‘papers de Pandora’ força una
oposició fraccionada a impulsar el relleu
aEl PSC s’assegura l’alcaldia però
desconeix els socis de govern
Sara Muñoz
BADALONA

Dos anys, 4 mesos i 25
dies. En aquest temps, poc
més de mig mandat, Badalona serà capaç d’investir
tres alcaldes diferents. El
juny del 2019, el ple proclamava el socialista Àlex
Pastor després d’un pacte
in extremis per barrar el
pas a l’alcaldia al popular
Xavier García Albiol. Pastor va protagonitzar el lideratge més raquític. Deu
mesos després, era enxampat en un control de
trànsit, begut i saltant-se
el confinament. La seva dimissió va catapultar García Albiol a l’alcaldia, per
sorpresa, després que els
partits d’esquerres fossin
incapaços de fer pinya. El
12 de maig del 2020 era investit. Semblava que Badalona tindria alcalde fins
al final del mandat, però el
popular no podia decebre
els hipotètics guionistes
d’aquest desori.
El 13 d’octubre es va fer
públic que l’expresident
del PP a Catalunya figura
als papers de Pandora. Segons va publicar El País,
García Albiol va rebre l’any
2005 un poder general
d’una societat de Belize
que es va tramitar a través
d’una gestora andorrana.
Cap jutjat l’investiga perquè, de moment, no han
aparegut beneficis sense
declarar. García Albiol
s’aferra a això per no dimitir. Es presentarà el 2023.
Però l’oposició, ara sí,
ha aparcat les mateixes diferències que durant
molts mesos semblaven

insalvables i divendres va
registrar la moció de censura contra García Albiol,
amb les setze firmes dels
regidors del PSC, Guanyem Badalona en Comú,
ERC, En Comú Podem i
JxCat. De moment, tothom veu amb bons ulls la
candidatura del socialista
Rubén Guijarro. El dilluns
8 de novembre, Badalona
estrenarà alcalde.
La incògnita, encara
ara, és quins partits integraran el futur executiu a
part del PSC. Els contactes
dels darrers dies s’han disfressat, en la majoria de casos, de “reunions informals”. S’han produït trobades entre els diferents
grups i també de cada partit amb les direccions nacionals, que sembla que
avalarien l’entrada dels
seus a un executiu liderat
pels socialistes. En Comú
Podem té tots els números
de ser-hi. ERC i Junts sembla que hi tenen un peu i
mig a dins i ja es parla de
repartiment de competències. El gran dubte és Guanyem Badalona en Comú.
No són cap secret les tensions acumulades entre
aquesta confluència i el
PSC. Els socialistes preferirien el seu rival fora del
govern –qualsevol aproximació facilita a García Albiol disparar contra un
pacte entre els socialistes i
la CUP, integrada a Guanyem–, però saben que els
de Dolors Sabater tindrien
la clau del ple i no els volen
emprenyats. Guanyem va
celebrar ahir una assemblea. Segueix preferint un
govern de concentració.

Regidors dels cinc grups registrant la moció;
una protesta contra García Albiol, i imatges de
les investidures de Sabater, Pastor i García
Albiol ■ ACN / JOSEP LOSADA / EFE / JUANMA RAMOS

Les sis alcaldies dels darrers sis anys

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dolors Sabater

Àlex Pastor

Àlex Pastor

Aïda Llauradó

b Va ser la sorpresa del
2015, liderant Guanyem Badalona en Comú. Un pacte
per desbancar García Albiol
la va dur a l’alcaldia.

b Sabater va presentar
una qüestió de confiança el
2018 i no va superar el tràmit. García Albiol va regalar
els seus vots al PSC.

b Les eleccions del 2019 es
van saldar amb un acord ‘in
extremis’ i Pastor va repetir
com a alcalde. Va durar deu
mesos.

b La cap de llista dels Comuns va ser l’alcaldessa accidental entre la dimissió
de Pastor i la investidura de
García Albiol.

El desgavell polític
d’aquest mandat, malauradament, no ha estat pas
una excepció a la quarta
ciutat del país. L’anterior

etapa, la del 2015 al 2019,
Badalona va tenir altres
episodis que han fet de la
inestabilitat política la
gran marca de ciutat. L’al-

caldessa Dolors Sabater va
veure com García Albiol
cedia els seus vots a Àlex
Pastor per derrocar-la. A la
ciutat, són molts els veïns

que es posen les mans al
cap veient un desconcert
tan majúscul. El president
de la FAVB, Julio Molina,
lamenta que aquesta ines-
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Les espatlles de
Marchena
Emma Ansola

El 30 de setembre del 2014, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), dirigit per Carlos Lesmes, escollia
Manuel Marchena com a president de la sala segona
del Tribunal Suprem, encarregada de jutjar els aforats.
Els jutges que hi arriben es beneficien d’un càrrec vitalici i no hi accedeixen pas per oposició sinó per designació del CGPJ i d’un acord entre el PP i el PSOE. Mar-

chena també va rebre el vot favorable de la vocal de
CiU, Mercè Pigem, que poc després va renunciar al
càrrec perquè va ser descoberta entrant a Espanya
amb diners en efectiu d’Andorra. Els càrrecs al Suprem són irrevocables i, llevat que ells decideixin marxar, s’hi poden quedar fins a l’edat màxima de jubilació, 72 anys. A Marchena encara li’n queden 10.

Les claus de la
inestabilitat

—————————————————————————————————

Hi ha algunes raons que ajuden a entendre el desori:

Lluites a l’esquerra
b Les ferides dins l’espai de
l’esquerra mai s’han acabat
de curar. La incapacitat per
tancar acords i barrar el pas
a García Albiol és la millor
prova d’aquest trencament.
A més, l’esquerra ha explotat tant el discurs del “tots
contra Albiol” que ha oblidat fins i tot explicar el seu
projecte i presentar-se com
una alternativa creïble al PP.

El ‘fenomen Albiol’
b Trenta-dos anys d’ajuntaments socialistes van donar
peu a un esgotament de
molts veïns que se sentien
abandonats pels seus. García Albiol va saber aprofitarho als barris de renda més
baixa, feus del PSC, amb un
discurs populista que vinculava inseguretat i immigració. Ja fa temps que va aparcar la sigla del PP per aparèixer com l’alcalde de tots.

Governs discontinus

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xavier García Albiol

Rubén Guijarro

b La incapacitat de l’esquerra per pactar va provocar, per sorpresa, que García Albiol fos proclamat alcalde el maig del 2020.

b El socialista compta amb
els vots necessaris per presentar la seva candidatura
quan es materialitzi la moció de censura.

tabilitat esquitxi directament el teixit associatiu.
“Tenim una classe política
incapaç de sumar, d’anar
tots a l’una, d’aconseguir

recursos. Els ciutadans ho
passem malament, ens
fan passar vergonya”, sosté. Anna Martínez, directora de la Fundació Salut

Alta, sap molt bé com el
caos polític afecta les famílies vulnerables amb què
treballa aquesta entitat.
“És impossible fer un treball a llarg termini. Ni connectar les famílies vulnerables amb la institució.
Anem sobrevivint com podem esperant que algú lideri les polítiques municipals. Volem que es governi
bé, les sigles ens són indiferents”, resumeix. Tant
Molina com Martínez reclamen a tots els grups que
“situïn el bé de la ciutat al
davant dels seus enfrontaments”.
El politòleg Ricard Vilaregut coneix molt bé l’entramat polític d’aquesta
ciutat atès que va ser el
coordinador del govern

que va liderar, durant tres
anys, Dolors Sabater. “Badalona és una Catalunya
en miniatura. Quan Catalunya implosiona, Badalona més. Si Catalunya està
fragmentada, Badalona
més”, descriu. Vilaregut es
refereix a algunes dinàmiques actuals que no faciliten les relacions entre els
líders polítics: “Ara no hi
ha reunions informals
constants, no comparteixen dinars, no es miren als
ulls com caldria. S’ha perdut la informalitat però
també els espais per generar confiança.” I conclou:
“A Badalona sempre plou
sobre mullat.”
El degà del Col·legi de
Professionals de la Ciència
Política i la Sociologia, Jor-

di Pacheco, remarca que
“les dues realitats que té
Badalona, una més concentrada al centre i voltants i una altra a la perifèria”, provoquen que “les dinàmiques en aquesta ciutat siguin diferents de les
de qualsevol altra”. Recorda que les polèmiques entre Pastor i García Albiol
“podien no haver passat i
estaríem parlant d’una altra realitat”, i també que el
fenomen Albiol fa que la
política badalonina no es
pugui comparar amb l’entorn metropolità. “Ha sabut jugar bé les seves cartes”, sosté. Finalment, Pacheco es mostra convençut que Badalona serà una
peça més en el tauler de joc
de la política catalana.

b No hi ha continuïtat al govern des del 2011, quan el
PSC va perdre l’alcaldia en
favor de García Albiol. Cada
mandat hi ha un executiu diferent i fins i tot se substitueix abans no expiren els
quatre anys. Tampoc hi ha
majories sòlides. Els darrers
governs han fet camí en minoria, amb les dificultats
que suposa per a la gestió.

El PSC i l’alcaldia
b El PSC és un partit que ha
demostrat que fa tot el que
està a les seves mans per
tenir l’alcaldia. El 2018 la va
conquistar amb els vots del
PP, el mateix partit que ara
expulsarà del govern gràcies al suport de la resta de
grups municipals.

Majoria unionista
b La majoria independentista a l’Ajuntament de Badalona és encara molt lluny
(ara hi ha 7 regidors de 27).
Si les forces sobiranistes volen governar, estan obligades a arribar a acords amb
el PSC.
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BADALONA MOCIÓ DE CENSURA A GARCÍA ALBIOL
Rubén Guijarro Candidat a l’alcaldia de Badalona (PSC)

“Aquest cop la cosa no va
de partits ni de cadires”

AVAL NACIONAL · “Prioritzarem Badalona per sobre de tota la resta, actuant amb responsabilitat. Tots ens comprometem
que els temes supramunicipals no afectaran aquest nou camí que ha d’enfilar la ciutat” EL FUTUR GOVERN · “La meva idea
és que el govern sigui el més ampli possible, i en això estem treballant. Vull la màxima estabilitat que es pugui”
SORTIR A
LA FOTO

Sara Muñoz
BADALONA

L’

aparició de Xavier García Albiol als anomenats papers de Pandora ha forçat una moció
de censura a Badalona. Si no hi
ha cap canvi inesperat, el socialista Rubén Guijarro serà investit alcalde el 8 de novembre,
amb els vots de l’oposició actual.
Se li acut cap element que encara podria espatllar la seva investidura?
A diferència d’altres vegades,
aquest cop la cosa no va de partits ni de cadires. Estem en la que
probablement és la crisi institucional més greu de la nostra democràcia i crec que tothom ha
pres consciència que les conductes que no són exemplars com les
que ha tingut l’actual alcalde no
són acceptables. Per tant, més
enllà de les diferències polítiques
dels diferents grups, el que hi ha
és un interès perquè l’ombra de
la corrupció desaparegui de la
ciutat i obrir un nou temps per a
Badalona fora de la vergonya que
estem vivint aquests dies.
El PP l’ha pressionat per mirar
de frenar la moció o li ha recordat que el 2018 els van regalar
l’alcaldia?
En cap moment. Des del primer
dia vam demanar la dimissió
d’Albiol i encara amb més força
quan es va saber que mentia.
Ha parlat amb García Albiol?
No he pogut. Ho he intentat i no
ha estat possible.
Què li volia dir en persona?
M’hauria agradat dir-li el mal
que està fent a la ciutat i la mala
imatge que estem donant, i que
és millor apartar-se.
Si García Albiol dimitís, s’obriria
la porta perquè el PSC donés suport a un altre candidat del PP?
Ara mateix l’escenari és un altre
i aquesta opció no la considerem. Hem de trencar aquesta

Rubén Guijarro, davant l’ajuntament de Badalona ■ ACN

etapa que ha tacat el nom de la
ciutat i recuperar la normalitat
institucional.
Les negociacions poden derivar
en un pacte entre unionistes i
independentistes a la quarta
ciutat del país. Les direccions
nacionals l’avalen?
Segur que sí. Prioritzarem Badalona per sobre de tota la resta,
actuant amb responsabilitat.
Els acords signats per setze regidors així ho deixen clar. Tots

ens comprometem que els temes supramunicipals no afectaran aquest nou camí que ha
d’enfilar la ciutat.
Per tant no veurem cap canvi
de cromos amb la Generalitat?
Això no va d’estratègia electoral, no va de contrapartides. És
un tema seriós que ens prenem
de manera responsable.
Quines formacions voldria dins
el seu govern?

Rubén Guijarro
(Barcelona,
1982) va començar la seva
militància a les
joventuts del
PSC i des de
sempre ha destacat com un
dels cervells de
la delegació local. Es va estrenar com a regidor el 2015, però
ja coneixia la
maquinària municipal, ja que ja
hi havia treballat
com a càrrec de
confiança. A ell li
agrada poc sortir a la foto. Prefereix situar-se a
la sala de màquines del partit, però a poc a
poc s’ha convertit en l’home fort
del PSC, sobretot després de la
marxa accidentada de l’exalcalde Àlex Pastor, i
ara afronta amb
orgull el repte
que té al davant.
Gran apassionat del futbol,
Guijarro va créixer al barri de
Llefià.

La meva idea és que el govern sigui el més ampli possible, i en això estem treballant.
Guanyem Badalona en Comú on
el prefereix?
Vull la màxima estabilitat que es
pugui, però per ara prefereixo actuar amb prudència.
Amb García Albiol a l’oposició,
el debat sobre la seguretat estarà en la primera línia. Quin és
el seu model de seguretat?

El model del PP està caducat
com demostren els índexs de
delinqüència. Hem d’introduir
elements tecnològics per tenir
una policia del segle XXI, dotar
el cos del material necessari i tenir una policia de proximitat. I
fer que els agents sentin que
respectem molt la seva feina.
Tot el seu model de seguretat
es basa a reforçar la policia?
Òbviament també és incidir en
la convivència, en el respecte,
en l’educació, en la millora de
l’espai públic...
Els darrers anys, la classe política ha fet passar massa vergo-

❝

M’hauria agradat
dir-li a Albiol en
persona el mal que
està fent a la ciutat

nya als veïns de Badalona?
És possible i m’entristeix que sigui així, perquè jo també soc veí
de Badalona. Per això m’ofereixo a tancar aquesta etapa.
Què li ha dit Salvador Illa?
A Salvador Illa li agraeixo que
hagi respectat l’autonomia local
a l’hora de prendre decisions.
Quines seran les primeres accions del nou govern?
M’agradaria consolidar la dignitat. Assentar les bases d’una
ciutat que mira al futur i entomar projectes clau com la zona
del Gorg, els polígons industrials, la C-31, el hub de salut de
Can Ruti... i fer una política de
proximitat.
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ERC i Junts, encallats per la
taula de diàleg amb l’Estat

a Junqueras insta Junts a designar-hi els seus membres entre l’equip de govern per poder iniciar la
confrontació amb La Moncloa a Sànchez li retreu que s’oblidi que han estat vetats i li diu que enganya
Redacció
BARCELONA

ERC i Junts continuen
sense trobar el desllorigador que els permeti arribar a un acord pel que fa a
la representació de totes
dues formacions en la taula de diàleg amb el govern
espanyol. Com a conseqüència d’això, els líders
dels dos partits, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez,
van tornar a protagonitzar ahir un nou intercanvi
de retrets.
El president d’ERC,
Oriol Junqueras, en una
entrevista al diari Ara, assegurava que la “millor”
manera de “confrontar”
amb el govern espanyol és
participar en la taula de
diàleg i demanava a Junts
que designi els seus representants entre els seus
membres del govern, ja
que és una “paradoxa” que
aquesta formació no participi en les reunions: “Quina paradoxa que els que
no es volien asseure [el govern espanyol] els hàgim
obligat a asseure’s i aquells
que es volien asseure no
ho facin.”
La petició de Junqueras
va obtenir resposta des de
les xarxes socials. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va retreure a
Junqueras que el que era
“paradoxal” era que oblidés que els membres de-

Junqueras, en un acte a Lleida organitzat per ERC de cara a les municipals ■ EFE

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Quina paradoxa que
els que no es volien
asseure els hàgim
obligat a asseure’s i
aquells que es volien
asseure no ho facin”

“Paradoxal és que
s’oblidi que hem estat
vetats, siguem clars
i no enganyem i,
sobretot, no ens
enganyem”

PRESIDENT D’ERC

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

Oriol Junqueras

signats per la seva formació havien estat “vetats” i
que aquestes declaracions
no ajuden a la unitat de
l’independentisme. Sànchez va llançar la diatriba

Jordi Sànchez

des del seu compte de
Twitter.
Actualment, en la taula
de diàleg només hi està representada ERC amb el
president, Pere Aragonès,

i els consellers Laura Vilagrà i Roger Torrent. Junts
va declinar ser-hi quan se
li va rebutjar la seva proposta amb membres que
no són en el govern, a excepció del vicepresident
Puigneró, com ara el mateix Sànchez. Junts no va
oferir marge de maniobra
per consensuar la delegació amb el seu soci, ERC,
tal com s’apuntava en
l’acord de govern i Aragonès no ho va acceptar.
Junts va culpar del vet el
govern del PSOE, mentre
que ERC es va fer seva la
decisió d’apostar únicament per membres de l’e-

xecutiu.
Si bé el govern de Pedro
Sánchez probablement no
hauria acceptat mai asseure’s a una taula amb Jordi
Sànchez, Junts considera
que ERC va optar per fer el
joc brut que hauria protagonitzat el PSOE negantse a acceptar els noms. En
vista d’aquesta situació, a
la taula de diàleg Estat-Generalitat del 15 de setembre només hi van assistir
membres d’ERC i Junts
s’ha tancat en banda sobre
canviar els noms de la seva
proposta justificant que és
el partit qui ha de decidir
qui hi va. ■

Iceta fa oficial la seva
renúncia a liderar el PSC
Redacció
BARCELONA

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, va oficialitzar
ahir la seva renúncia com
a primer secretari del
PSC, després de retornar
els socialistes catalans a la
posició de “primer partit
de Catalunya”. L’ara diputat del PSC i president del

grup parlamentari, Salvador Illa, s’ha ofert com a relleu de cara al congrés de
la formació al desembre.
Es tracta d’un formalisme
concretat ahir en el consell nacional del PSC, perquè tots dos ja havien
anunciat les seves intencions després que Iceta renunciés a ser el candidat
del PSC en les eleccions al

Parlament del 14 de febrer passat en favor d’Illa,
que va encapçalar la llista
més votada. “Hem pogut
aturar la crisi i ressorgir.
Hem tornat a la posició de
primer partit de Catalunya, encara que molts havien certificat de manera
prematura i equivocada la
nostra desaparició”, va dir
Iceta. ■

Iceta, ahir en el consell nacional del PSC després de donar a
conèixer que ja ha iniciat els tràmits de la renúncia ■ ACN

TANTXTANT
Jaume
Argerich
—————————————————————————————————

Preparar-nos
per a la
inflació

F

a cinc mesos vaig comentar en aquesta
mateixa columna que
tornava la inflació. Les dades de setembre han confirmat que ja estem al 4%.
L’últim cop que vam estar
per sobre del 4% va ser
l’any 2007, i ens hem de remuntar al 1992 per trobar
una inflació per sobre del
5%.
Si bé aquesta dada es
troba ara dopada per l’energia, la tensió inflacionista
té recorregut. La disrupció
en les cadenes de subministrament global persistirà i
pot ser que no torni a origen. Un cop passada la primera onada de matèries
primeres i energia, ara començaran a pujar els béns
de consum o l’alimentació.
Els empresaris intenten a
curt termini gestionar els
riscos amb contractes de
subministrament a llarg termini, assegurances i plans
de contingència. Després
pensen en la forma i el
temps adequat per presentar increments de preu al
client. La competència pateix més o menys que nosaltres? Si apugem preus
ens seguiran? Ho fem linealment o de forma selectiva?
Tot això serveix per gestionar el primer sotrac però
la reflexió més important és,
en canvi, com preparar-se
per a una inflació persistent.
El deute encara és barat i la
perspectiva d’inflació el fa
més atractiu. Quines inversions podem fer i ens protegiran millor de la inflació?
Probablement, integracions
i automatitzacions de processos i desenvolupament
de nous productes. Cal
igualment revisar quins proveïdors tenim i on són. La
percepció del risc ha canviat
i, si són a l’altra banda del
món, més val que sigui per
una bona diferència de
preu.
Finalment, la inflació sol
atemorir els empresaris
perquè porta pujades salarials però, si juguem bé les
cartes amb clients i proveïdors i les decisions estratègiques d’integrar o externalitzar, això és la xocolata del
lloro. Encara més, suposa
l’oportunitat de tenir un millor equip.

