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multitudinàries a la ciutat  

Estem satisfets per l'anunci de Territori i
Sostenibilitat del perllongament de la 
L1 del metro a Badalona, en compli-
ment a la moció que el Partit Demòcrata 
va presentar en el ple del passat mes de 
juny. 

  

El passat 3 d'octubre, els carrers de 
Badalona es van omplir de gent. Més de 
15.000 persones es van manifestar 
en contra la violència viscuda l'1 
d'octubre durant la celebració del 
referèndum d'autodeterminació.

El Partit Demòcrata ha mostrat la seva 
preocupació per la paràlisi del govern i 
la seva incapacitat per arribar acords 
amb els acampats al bell mig de la Plaça 
de la Vila, després d'un mes en què dura 
el conflicte. 
  

D'acord amb tots els grups municipals del consistori, i amb 
l'objectiu de baixar la tensió, el Partit Demòcrata ha retirat la  
moció de reprovació a Xavier García Albiol demanant la 
seva renuncia com a regidor per les declaracios que va realitzar 
sobre l'actuació dels cossos policials de l'Estat Espanyol durant 
la celebració del referèndum de l'1 d'Octubre. Així mateix, 
tots els altres grups del consistori han fet el mateix i han retirat 
les seves respectives mocions en referència a aquest tema.  
    

Defensem el col·lectiu docent de la ciutat de Badalona davant 
dels atacs rebuts per part del regidor del partit popular Xavier 
García Albiol i les seves declaracions en què va afirmar que a 
l'escola pública catalana s'educa per odiar Espanya.   
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Àtesa la manca de manteniment històrica que pateixen les 
instal·lacions esportives de la ciutat, i els darrers episodis 
de legionel·losi al pavelló de Casagemes i al camp de futbol 
Badalona Sud, el Partit Demòcrata ha presentat una 
moció al ple demanant una avalucació de les necessitats a 
totes les instal·lacions, valorar-les econòmicament, dotar-les 
amb les partides pressupostàries per fer les actuacions que 
calgui i candelaritar-les. Mentrestant però, demanem una 
partida pressupostària amb la quantitat que calgui, per anar 
resolent amb eficàcia, totes les petites reparacions que vagin 
sorgint per no permetre més deteriorament.
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