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Nota de premsa 

 

Jordi Serra: “Badalona ens reclama un 
govern fort per afrontar el futur” 
 

Reunida aquesta tarda la Comissió Executiva de l’Agrupació Local del PSC de Badalona ha 
acordat per unanimitat fer públic el següent comunicat. 

El PSC de Badalona agraeix molt sincerament el suport dels 21.778 badalonins i 
badalonines que han donat el seu suport a la nostra candidatura encapçalada per l’actual 
alcalde de Badalona, Jordi Serra. Cal recordar que Badalona és la única ciutat de Catalunya 
en la qual els socialistes hem obtingut més suport electoral que a les Eleccions Locals de 
l’any 2007. 

Així mateix, la comissió executiva dona ple suport a la crida que va fer Jordi Serra la mateixa 
nit electoral a CiU i a ICV-EUiA per donar continuïtat a un govern municipal que en el darrer 
mandat ha fet una molt bona feina en benefici de la ciutat. Ningú no ha posat en dubte –ni 
abans ni durant la campanya electoral– que Badalona ha millorat amb el lideratge de Jordi 
Serra i la col·laboració decisiva i lleial de CiU i d’ERC. 

Així mateix, el PSC de Badalona també vol agrair el posicionament d’ICV-EUiA que avui 
mateix ha manifestat que donarà suport a la investidura de Jordi Serra independentment de 
la fórmula de govern que finalment es pugui acordar. 

Finalment, volem manifestar que, tot i que el PP de Catalunya ha estat la llista més votada 
gràcies a la populista i demagògica explotació de la estratègia electoral de vincular un fals 
increment de la delinqüència amb la immigració, Badalona ens reclama ara un govern fort 
per afrontar el futur; i PSC, CiU i ICV-EUiA estem cridats a superar les lògiques i 
legítimes diferències polítiques per continuar fent avançar Badalona amb totes les 
nostres forces, posant en valor els punts de coincidència, actuant tots plegats en clau 
badalonina, sumant i acordant, no en contra de ningú, sinó en benefici de la ciutat. 

 

Badalona, 24 de maig de 2011. 


