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Maite Arqué Exalcaldessa de Badalona del PSC. Ara demana el vot per ERC

DECISIÓ · L’exalcaldessa socialista es pronuncia en la recta final de la campanya
tot mostrant una certa decepció amb com l’ha tractat el PSC RETRETS · Combat
les crítiques convidant a qui les fa a preguntar-se per què la gent deixa el partit

exalcaldessa socialista de
Badalona s’ha pronun-
ciat en aquesta campa-
nya demanant el vot per

al candidat d’ERC.

Per què s’ha decidit a demanar el
vot per al candidat d’ERC?
ERC ha pactat amb Avancem, on
hi ha gent que mereix la meva ab-
soluta confiança. I acompanyen un
líder, l’Oriol Lladó, que és la perso-
na que pot facilitar aquest acord
entre les forces progressistes a Ba-
dalona que apostem pel canvi.

Va iniciar la campanya decidida a
no pronunciar-se. Què l’ha fet can-
viar de parer?
El paper d’aquestes persones, que
han estat molt ben acceptades
dins ERC, i per una cosa molt cla-
ra: a mi, dins del PSC, ningú m’ha
preguntat què faria. Ningú m’ha
convidat a fer un pas per col·labo-
rar-hi. Ni se m’ha preguntat què fa-
ria, ni si volia ser-hi. Al Pacte Local
pel Dret a Decidir, que vaig presi-
dir, jo els vaig tenir en compte. Pe-
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“El PSC m’ha deixat
de banda”
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rò jo he sentit que el PSC m’ha dei-
xat de banda.

Què critica del projecte socialista?
No entenc per què no hem avançat
en propostes concretes sobre el fet
dels desnonaments i les hipote-
ques. Com podem acceptar que la
gent, a sobre que li prenen el pis,
hagi de continuar pagant. Un altre
exemple: amb prou feines s’ha de-
fensat la llei de la dependència,
quan la va fer Zapatero.

En les darreres hores ha parlat
amb el candidat del PSC, Jordi
Serra?
No.

Però vostè encara és militant del
PSC?
Sí, sí, però deixaré la militància.

Alguns l’acusen d’incoherent i
deslleial. Què els respon?
Els convido a fer una reflexió de
per què la gent abandonem el par-
tit. Una persona com jo que ha do-
nat tant de la seva vida al PSC.

Responsabilitza el PSC del fet que
Badalona hagi caigut en mans del

PP?
La situació de tenir l’alcalde que
tenim la va provocar CiU. Sí que és
cert que els dos partits majoritaris,
el PSC i CiU, no van ser capaços de
fer un pas diferent i no van tenir
una bona estratègia política ni ca-
pacitat per posar-se d’acord. Bada-
lona necessita nous personatges
que, comptant amb ells, puguin li-
derar aquest acord.

El 2009 amb vostè de candidata,
el PSC va perdre tres regidors
mentre que el PP en va guanyar
dos. Quan parla de responsabili-
tats en el viratge polític que ha fet
la ciutat, també s’hi inclou?
És clar que sí. Sempre ho he dit.
Quan vam perdre tants vots hau-
ríem d’haver estat al costat de la
gent que sentia que l’havíem aban-
donat.

On la veurem a partir del 24 de
maig?
A casa meva. La meva prioritat, ac-
tualment, és la meva família. Ara
bé, si puc ajudar en alguna cosa, ho
faré sempre per la meva ciutat i
per Catalunya. [L’entrevista sen-
cera a www.elpuntavui.cat.] ■

Un viratge
personal
Maite Arqué, la
Maite, com la co-
neix tothom, es va
estrenar a l’Ajun-
tament de Bada-
lona el 1979. El
1999 va ser pro-
clamada alcal-
dessa socialista i
el 2008 va aban-
donar el consisto-
ri per deixar lloc a
Jordi Serra. Des-
prés de presidir el
Pacte Local pel
Dret a Decidir, dó-
na suport a Avan-
cem, on té molts
companys de
viatge.

Maite Arqué, en una imatge recent amb el cartell de la consulta a la qual va donar suport ■ M.M.

Fins a set caps de llista que
concorren a les eleccions
municipals de Badalona
que se celebren el diumen-
ge 24 de maig es veuran
aquesta tarda les cares en
un debat que organitzen
conjuntament la delegació
al Barcelonès Nord d’Òm-
nium Cultural i el diari El
Punt Avui. A l’acte, que
tindrà lloc a la seu del Cor
de Marina (Rambla, 11), a
partir de les cinc de la tarda,
hi participaran Xavier Gar-
cía Albiol (PP), Jordi Serra
(PSC), Ferran Falcó (CiU),
Àlex Mañas (ICV-EUiA-
EP), Oriol Lladó (ERC-
Avancem-MES), Juan Mi-
guel López (Ciutadans) i
Dolors Sabater (Guanyem
Badalona en Comú). De les
set forces, quatre tenen
actualment representació
a l’Ajuntament de Badalo-
na i les altres tres semblen
tenir serioses possibilitats
d’entrar-hi.

El debat, que és obert al
públic en general, serà
moderat per la periodista
badalonina Meritxell Or-
tiz. Els set candidats pre-
sentaran les seves pro-
postes en diverses matè-
ries i respondran a qües-
tions sobre infraestructu-
res, ocupació, immigra-

ció, transparència i orga-
nització municipal, i cul-
tura i patrimoni. A més,
respondran a qüestions
formulades per alguna
entitat de la ciutat i per al-
gun personatge destacat.
Finalment, disposaran
d’un minut per demanar
el vot als ciutadans. El
Punt Avui informarà àm-

pliament del contingut
del debat en la seva edició
de demà divendres.

Aquestes són les sego-
nes eleccions municipals
consecutives en què Òm-
nium Cultural i El Punt
Avui organitzen un debat
a pocs dies de la cita amb
les urnes. L’any 2011, hi
van participar cinc candi-
dats. L’acte d’aquesta tar-
da s’havia de celebrar ini-
cialment el dilluns 18, pe-
rò la data es va haver de
canviar per garantir la
presència dels set caps de
llista convidats. ■

a La trobada, organitzada per
Òmnium Cultural i El Punt Avui, té lloc
aquesta tarda al Cor de Marina

Set candidats
de Badalona
s’apleguen avui
en un debat
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Els set caps de llista de Badalona que aquesta tarda es
veuran les cares en un debat, al Cor de Marina ■ ORIOL DURAN

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

La data

21.05.15
Aquesta tarda, a partir de
les 5, els set candidats deba-
tran al Cor de Marina diversos
temes de ciutat.


