
 

 

Badalona, eleccions municipals 2019 

COMUNICAT 

 

El federalisme sempre ha considerat que els municipis són el primer nivell, el 

primer pas, en la construcció d'un món federal. Sense caure ara en utopies, el 

municipi, la ciutat, és el lloc on es plantegen amb més claredat els problemes 

fonamentals de la societat actual, des de la contaminació ambiental fins a la 

integració de comunitats diverses, o la construcció de mecanismes democràtics 

innovadors. I a més les ciutats són l'hàbitat humà en expansió més constant: la 

meitat de la humanitat viu en ciutats. 

 

Les eleccions municipals del passat 26 de maig han de ser vistes amb aquesta 

perspectiva. Contra una visió reductora, administrativista, de l'activitat del món 

local, les recents eleccions municipals plantejaven alguns reptes essencials, des 

d'una perspectiva federalista.  

Es mantindria el vent de canvi manifestat en les eleccions generals del 28 d'abril? 

Aconseguiria la nova extrema dreta espanyola fer-se present en els nostres 

ajuntaments? A escala més local, podrien els partits separatistes aprofundir els 

seus resultats a l'àrea metropolitana? O encara més, donada la coincidència entre 

eleccions municipals i eleccions europees, podrien els populismes aprofitar aquest 

context favorable per augmentar la seva presència en els ajuntaments? 

 

Des del punt de vista de Federalistes d'Esquerres les respostes a aquests reptes 

han estat essencialment, respostes positives. És cert, però, que l'evolució del 

nostre sistema de partits fa que no hi hagi enlloc, o gairebé enlloc, partits polítics 

majoritaris, que puguin assegurar, sols, el funcionament de les institucions. Són 

necessaris acords, pactes, negociacions, que acabin donant lloc a governs plurals, 

compartits per forces polítiques diverses. I aquest element representa ja un primer 

pas cap a una visió més federal de les coses: més diàleg, més negociació, més 

forces polítiques implicades. Alguns poden considerar això una dificultat; però des 

del nostre punt de vista, més que un problema, constitueix una obertura cap a un 

millor panorama polític. 

 

Però si aquesta panoràmica general és correcte, té una excepció a la ciutat de 

Badalona. 



Els resultats electorals són concloents. La clara victòria de Xavier García Albiol 

amb 37.506 vots, (6.947 vots més que el 2015) és inqüestionable; el PSC 

augmenta els seus vots fins 19.902 (7.312 vots més); Badalona en comú Podem, 

obtenen 8.502 vots, (2.531 més que els que va obtenir la coalició ICV-EUiA a 

2015). Per la seva banda la coalició d'ERC-Guanyem Badalona, obtenen 24.470 

vots, i perd 987 vots respecte a 2015, on Guanyem va obtenir 15.645 vots i ERC 

9.812, aquesta reducció en termes absoluts i en termes proporcionals ha suposat a 

aquesta coalició la pèrdua d'un regidor. Per la seva banda, Cs perd el que tenia a 

favor del PP. 

 

Aquestes dades ens indiquen dues coses importants: Badalona és una ciutat no 

independentista, el 70% dels vots així ho manifesta, i és una ciutat d'esquerres, i 

bona prova d'això és que mentre que en les eleccions generals només va votar al 

PP el 6,47% (7.586 vots) a Xavier García Albiol el van votar 37.506 expressant amb 

rotunditat que ells no voten el PP sinó a la persona. 

 

Aquesta paradoxa ens condueix, gairebé de manera inexorable, a manifestar la 

contradicció existent entre els resultats d'aquestes eleccions i la realitat sociològica 

de Badalona: una ciutat clarament no independentista i d'esquerres. És per això 

que Federalistes d'Esquerres Badalona considera que la representació de la ciutat 

no pot quedar en mans ni de García Albiol ni de Dolors Sabater. 

 

Davant aquesta tessitura, caldrà definir algun tipus de coalició a Badalona dels 

partits d'esquerres i els pactes que facin possible la designació d'alcalde, o 

alcaldessa i, després, permetre una acció de govern regular i estable. Hi ha hagut i 

hi haurà especulacions i fortes pressions sobre quin ha de ser el sentit d'aquests 

pactes, però no està de més recordar que, si analitzem detingudament les dades, 

veurem que el bloc d'esquerra no independentista a Badalona, PSC i Badalona en 

Comú Podem, suma 8 regidors, mentre ERC-Guanyem sumen 7. Sembla clar que 

a Badalona la lògica de la seva composició sociològica ha de conduir-nos a fer 

alcalde, o alcaldessa, a una persona d'esquerres i no independentista. 

 

Federalistes d'Esquerres creiem que Badalona, necessita un govern de 

col·laboració entre forces d'esquerres, d'àmplia majoria que aspiri a un projecte 

d'inclusió social i de millora de la qualitat de vida dels sectors populars, que 

respongui a les necessitats d'emergència social i d'habitatge, que abordi amb 

projecció de futur les necessàries reformes urbanes i que en definitiva doni 

resposta als grans problemes de la ciutat. 

 


