DISCURS ALCALDE XAVIER GARCIA ALBIOL
Badalona, 12 de maig de 2020

AGRAÏMENTS

Voldria que les meves primeres paraules com a Alcalde
fossin d’agraïment als meus companys del grup municipal
i al meu partit per la confiança que m’han mostrat durant
tot aquest temps. Gràcies, moltes gràcies. I ara a treballar,
els veïns ens necessiten més que mai.

Vull tenir també un record molt especial per a la meva
família, que a més avui, per les circumstàncies que ens
envolten, no m’hi han pogut acompanyar. Una família que
sempre ha estat al meu costat, tant en els bons moments
com en aquells que no ho han estat tant.

Moltes gràcies de tot cor.

Gràcies també a totes les persones que han estat i
segueixen al capdavant de la ciutat durant aquests
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moments tan difícils. El meu reconeixement per a metges,
infermers, tots els professionals sanitaris, serveis de
neteja,
bombers,

transportistes,
policia,

venedors

protecció

civil,

de

supermercats,

treballadors

de

l’Ajuntament, de Serveis Socials... No m’agradaria deixarme ningú: a tots els herois i heroïnes que des de fa
setmanes s’hi juguen la seva vida per a cuidar de la nostra.
Moltíssimes gràcies.

Vull deixar per al final un agraïment molt especial. Si hi ha
algú a qui vull agrair de forma molt especial el fet que avui
hi sigui aquí com a alcalde és als milers i milers de veïns,
homes i dones de tots els barris de Badalona, que sense
exclusió, de totes les ideologies i pensaments, m’han
transmès una enorme estima, recolzament i ànim durant
tot aquest temps. Em segueix emocionant rebre tantes
mostres d’afecte i de manera molt especial durant les
darreres setmanes. A tots, gràcies de veritat, no tinc
paraules per a descriure l’emoció que sento ara mateix.
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TANCAR UNA ETAPA
Senyores/senyors, avui Badalona tanca una etapa i obrim
una gran finestra a un present i a un futur que
necessàriament ha de ser més esperançador.

Posem punt i final a un període a la nostra ciutat,
especialment trist i lamentable. Un període on la
improvisació s’ha imposat al criteri; una etapa on l’interès
personal i polític ha estat l’eix principal d’actuació davant
la bona gestió i l’excel·lència al servei que mereixen els
ciutadans. En definitiva, possiblement l’etapa més grisa i
fosca de la nostra ciutat en els darrers vint anys.

Però ara no sóc aquí per parlar del passat i d’errors que ja
no tenen remei, la meva comesa ha de centrar-se en el
present i, sobretot, en el futur que ens toca viure.

És veritat que en són moltes les previsions i moltes les
notícies negatives que tots llegim diàriament sobre el que
està per arribar, però els hi puc assegurar que tinc el total
convenciment que entre tots ens en sortirem dels
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importants reptes que hem d’afrontar.

FUTUR TOTS JUNTS
Però això només ho aconseguirem si treballem tots en la
mateixa direcció. Per això, vull fer arribar un missatge molt
clar a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat: governaré
per a tothom. Pels que em van votar i pels que no.

Sóc més militant de Badalona que del meu partit polític. I
la meva alcaldia estarà centrada en que tots els veïns, de
tots els barris, sentin que tenen un Ajuntament que vetlla
pel seu futur i un Alcalde que treballa per millorar la seva
qualitat de vida.

Tinc molt clar que gestionar una ciutat com Badalona vol
dir fer millor el dia a dia dels seus veïns, millorar tots els
seus barris i fer-nos sentir orgullosos de la nostra ciutat. I
aquests són els tres pilars fonamentals en els que basaré
la meva acció de govern, i que estic convençut que
compartim tots, més enllà de les diferents sensibilitats
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polítiques que puguem tenir.

Sóc

conscient

que

avui

assumeixo

una

gran

responsabilitat, la més gran que un polític que estima la
seva ciutat pot tenir, i ho faig plenament conscient de tot
allò que esperen de nosaltres el veïns. Per sobre de tot
volen posar punt i final a una etapa marcada per la
confrontació, pel tots contra un. Si algú vol seguir instal·lat
en aquesta dinàmica, poden estar segurs que a nosaltres
no ens hi trobaran.

El nostre compromís és amb tots els veïns: aquest
Ajuntament serà de tots, per a tots i es posarà al servei de
tots els barris. Des d’avui mateix, no podem perdre ni un
minut, ja n’hem perdut suficient. Vivim un moment molt
difícil, els veïns necessiten més que mai tenir al costat un
Ajuntament que els ajuda, els acompanya i té cura del seu
futur.
Treballaré com a Alcalde en un projecte transversal, per a
una ciutat plural i diversa com és Badalona. I des d’aquesta
diversitat i pluralitat volem acostar-nos a tots els barris, a
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tots els veïns, per reconectar la institució amb els
ciutadans i que els ciutadans se la tornin a fer seva.

Senyors/es regidors vull comentar-vos una cosa en què
crec profundament: Badalona és una gran ciutat. Davant
dels episodis dels darrers mesos que han malmès la imatge
de Badalona, uns fets que no ens mereixíem, jo reafirmo
que ens hem de tornar a creure que la nostra ciutat és
motiu d’admiració i orgull, hem de tornar a ser capaços de
demostrar que no només som una gran ciutat en nombre
d’habitants, que també, sinó que som una gran ciutat amb
un ambiciós i qualitatiu projecte de futur.

Aspiro a construir una Badalona, o millor dit, recuperar una
Badalona que cregui en les seves possibilitats i sobre tot,
una Badalona que s’estimi molt més a si mateixa.

Sóc molt conscient que ens toca afrontar moments difícils
i complexos, amb un present i sobre tot amb un futur
incert en àmbits tan essencials com la salut i l’economia;
amb les conseqüències socials que això significarà per a
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milers de veïns. Per aquest motiu, tinc molt clar quina ha
de ser la nostra principal prioritat; no només del govern,
sinó també, espero, de l’oposició.

Viurem moments complicats, però tinc la seguretat que
ens en sortirem. En un dia tan important com el que estem
vivint avui, vull tenir unes paraules de suport per als
empresaris, comerciants, autònoms i per a tots aquells que
han hagut d’abaixar la persiana dels seus negocis per culpa
d’aquesta crisi. Aquest Alcalde i aquest govern faran tots
els esforços que calguin per a destinar els màxims recursos
possibles a facilitar-los que puguin tornar a recuperar la
seva activitat econòmica en les millors condicions.

Tot just sortint d’aquest Ple, el nou govern de la ciutat i
aquest Alcalde es posaran a treballar en una triple direcció:

Primer: recuperar la imatge de Badalona com a ciutat
d’oportunitats que ens torni a situar com a referent
metropolità i també al conjunt del territori.
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Segon: generar totes les accions necessàries per acostar
les dues realitats socials que els veïns perceben que té la
ciutat, com a conseqüència de les desigualtats socials i
territorials.

I tercer, de manera molt especial, la major part de la nostra
atenció estarà centrada en lluitar contra les conseqüències
que ja està provocant la pandèmia del Covid19 en l’àmbit
sanitari, social i econòmic.

GOBIERNO PARA TODOS
Señoras/es lo decía hace unos momentos, tengo muy
claras las ideas de lo que necesita Badalona y también de
aquello que no, por eso mi compromiso es firme: no voy a
utilizar el Ayuntamiento a favor de ningún interés
partidista ni ideología. Vamos a trabajar exclusivamente
por y para los vecinos de Badalona. Voy a gobernar para
todos, sin sectarismos, sin compadreos de ningún tipo,
anteponiendo Badalona por encima de todo.
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Porque tenemos grandes retos por delante, también
urbanísticos y de transformación de la ciudad. Y es el
momento de pensar cómo queremos que sea la Badalona
del futuro o nos quedaremos anclados siempre en la
inmediatez del momento.

Badalona necesita una tercera transformación que
vertebre la ciudad. Después de la primera etapa de los
ayuntamientos democráticos y pasados ya los lejanos
JJ.OO del ´92, debemos situar nuestro horizonte en la
remodelación de la autopista C-31 a su paso por la ciudad,
la finalización de los laterales, completar el Paseo
Marítimo o finalizar el Canal del puerto, entre muchos
otros proyectos.

Sin duda, grandes retos urbanísticos que necesitamos
potenciar para encarar de forma decidida el presente, pero
sobre todo el futuro que tenemos por delante.

Necesitamos ser valientes, ambiciosos y por eso estamos
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dispuestos a debatir, compartir y consensuar los grandes
retos que como ciudad tenemos y afrontamos. No
podemos pensar en la Badalona del futuro sin dar un salto
cualitativo en materia de movilidad, sostenibilidad, lucha
por el cambio climático y a favor del medio ambiente.

Tenemos el objetivo de convertirnos en una ciudad
moderna, que cuida de sus vecinos pero también de su
entorno, que no tenga que envidiar las posibilidades que
cualquier otro municipio similar al nuestro tiene.

En el ámbito de la seguridad y la convivencia quiero
transmitir un mensaje de esperanza y confianza a los
vecinos que sufren las consecuencias del incivismo y la
delincuencia.

Queremos que los vecinos vivan tranquilos en sus casas,
paseen tranquilos y salgan por la noche tranquilos. Por
eso, incorporaremos las medidas necesarias para
garantizar la paz social y la buena convivencia entre todos
los ciudadanos, sean de donde sean y vivan en el barrio
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que vivan.

Y todo este proyecto de ciudad no tendría ningún sentido
si no hacemos todo lo posible por luchar contra la violencia
de género. Un lacra social que sigue golpeándonos con
fuerza y que desde la Administración local tenemos que
combatir con los máximos recursos posibles.

OPOSICIÓ
Senyores/s regidors/es i especialment vull dirigir-me a la
senyora Sabaté, senyor Montornès, senyora Llauradó i
senyor Torrens: si vostès i jo parlem de política general o
de model de país amb tota seguretat no ens posarem
d’acord. Podríem estar discutint hores i hores sobre
Independència sí, independència no i, insisteixo, amb tota
seguretat no ens posaríem d’acord. Però estic segur que la
immensa majoria de veïns no ens han votat per això.

En canvi, però si parlem de Badalona, del què necessiten
els barris; del què demanden els veïns; de com podem
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afrontar el futur en les millors condicions, de la mateixa
manera estic totalment convençut que aquí sí, aquí sí que
ens posarem d’acord.

I això sí que és el que esperen els veïns de nosaltres. No els
hi estic demanant un xec en blanc, evidentment que no,
els hi estic demanant la seva col·laboració per tirar
endavant els grans projectes i reptes que com a ciutat
tenim per davant i que necessiten, obligatòriament, del
consens d’aquest Ple municipal.

I no dubtin que els nostres veïns i veïnes ens necessiten;
ens necessiten ara més que mai, per tant hem d’estar al
seu costat i hem d’estar a l’altura de les circumstàncies del
moment. En una situació tan excepcional com la que estem
vivint, no fer-ho seria una greu irresponsabilitat.

CONCLUSIÓ
Vaig acabant, tenim molta feina per davant. Sóc
plenament conscient, com els hi he dit abans, que hi ha
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veïns que ho estan passant malament i no poden esperar
més. No poden esperar els veïns i no pot esperar la ciutat.

Tenim per davant tres anys, tres anys intensos. Tres anys
en què aquest Alcalde i el govern municipal treballarem
sense descans per Badalona, pels barris i pels seus veïns.

Em comprometo a deixar-m’hi la pell amb l’únic objectiu
de que quan finalitzi el mandat, puguem girar el cap
enrere, i confirmar que, efectivament, aquesta etapa ha
servit per avançar com a ciutat, per ajudar els veïns i per
recuperar entre tots l’orgull de ser de Badalona, de viure
en una gran ciutat que mereix molt la pena.
MOLTES GRÀCIES.
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