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L’esquerra alternativa
suma forces a Badalona

a Les plataformes ciutadanes Guanyem Badalona i Per Guanyar Badalona acorden confluir en una
candidatura única a EUiA i Podem debaten la seva possible integració i ICV es troba massa lluny
Sara Muñoz
BADALONA

Els elements que els uneixen han pesat més que
aquells que els separaven i
les dues plataformes que
representaven l’esquerra
alternativa a Badalona
han decidit fer un pas endavant i unir-se en un únic
moviment, que encara no
té nom. Guanyem Badalona (col·lectiu en què, entre
altres, s’havia integrat la
CUP) i Per Guanyar Badalona (una amalgama de
moviments socials amb
representants de la PAH,
de Badalona es Mou i de
persones de l’entorn d’ICV
i EUiA, entre altres) han
decidit concórrer a les
eleccions del mes de maig
sota el paraigües d’una
única candidatura. En els
propers dies es desvelarà
si EUiA i Podem també
s’hi afegeixen.
En el cas d’EUiA, la formació afronta un difícil debat intern. En el darrer instant es van suspendre unes
primàries que enfrontaven

la candidata partidària de
mantenir l’aliança tradicional amb ICV, Maria Gallardo, amb l’aspirant que
es manifestava obertament a favor de portar la
gent d’EUiA cap a les noves
plataformes ciutadanes,
Montse Garcia. Un acord
entre totes les parts, discutit per alguns sectors, ha
frenat de moment el trencament que s’ensumava.
Oficialment, EUiA aposta
per la confluència i anuncia
que, si s’acaba integrant en
els nous moviments rupturistes, hi concorrerà amb
les dues candidates.
Fer aquest pas, però,
l’obligaria amb molta probabilitat a trencar una comunió històrica amb ICV.
Els ecosocialistes ho tenen
més difícil per encaixar en
el nou moviment ciutadà.
D’entrada, la nova plataforma tancaria les portes al
candidat d’ICV, Àlex Mañas, ja que el codi ètic acordat deixa ben clar que les
persones que ja han ocupat
un càrrec públic no podran
tenir un paper protagonis-

Una assemblea de Per Guanyar Badalona en una imatge d’arxiu ■ EL PUNT AVUI

ta. I Mañas ja acumula dotze anys de regidor. Pel que
fa a Podem, aquesta força
emergent ha apostat obertament per la confluència
de Guanyem Badalona i
Per Guanyar Badalona. Tot
fa pensar que s’hi afegiran
més d’hora que tard. Ahir
van encetar una votació telemàtica per decidir-ho.

Dormity.com arriba al centre de Barcelona
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Tindrà lloc al centre cívic de
Can Cabanyes (10 h), la primera assemblea organitzada
entre les dues plataformes.

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ALFORJA

Jordi Bailach, director de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, presideix
l’acte d’inauguració del 34è punt de venda de la cadena Dormity.com,
al carrer Diputació, 253, tocant a la rambla Catalunya

De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones
grans amb excel·lència, millorant cada dia.

Aquest any, 70.000 € d’inversió en millores, 33 professionals col·laborant, 56 persones ateses a les
nostres instal·lacions, 100.000 àpats servits i moltes ganes de seguir augmentant el nostre prestigi.
Gràcies per la vostra confiança.
Per celebrar aquests 25 anys, el 24 d’abril farem un sopar benèfic al pavelló esportiu d’Alforja amb un
menú esplèndid preparat pel nostre equip de cuina i amb actuacions culturals de les entitats d’Alforja.
Comptem amb la col·laboració de totes les entitats del nostre poble, de les autoritats a nivell nacional, de
tot Tarragona, del Baix Camp i d’Alforja. També ens agradaria que ens acompanyessin moltes persones
del nostre poble.
Aquest sopar serà benèfic i l’aportació serà de 30 €, que estaran destinats a dos programes:
al 25x1000 i al Programa “Dóna’ns aire”, amb el qual esperem aconseguir concentradors
d’oxigen per als nostres residents que ho necessiten.
178801-1105622A

client de la cadena, la marca líder en descans a Catalunya està present també als
barris comercials més concorreguts de
Barcelona, com són ara Gràcia, Sants, Bonanova, Diagonal, Eixample, Meridiana i
Sarrià-Sant Gervasi.
En el darrer trimestre del 2014, la companyia va traslladar la seva activitat logística al Parc Vallès de Terrassa, ampliant la
La cadena líder en descans a Catalunya superfície fins als 6.500 m2. Des d’aquí,
Dormity.com ha inaugurat el seu desè amb una flota pròpia de vehicles, l’emprepunt de venda a la capital catalana, en un sa emmagatzema i centralitza la distribuacte inaugural presidit pel director de Co- ció dels seus sistemes de descans a qualmerç de l’Ajuntament de Barcelosevol punt d’Espanya i Anna, Jordi Bailach. En el seu dis- “L’empresa
dorra.
curs d’inauguració, Bailach va fe- Dormity.com ven
Paral·lelament, i amb l’oblicitar la cadena “pel seu creixe- una mitjana de 130 jectiu de verticalitzar el
ment constant i ben fonamentat, matalassos al dia,
80% de la seva producció al
amb una oferta comercial inno- disposa d’una
llarg d’aquest 2015, la comvadora que aporta valor a la ciu- plantilla de més de panyia està ultimant la inautat i contribueix al teixit produc- 100 treballadors i va guració d’una nova fàbrica
tiu de proximitat”.
tancar el 2014 amb de matalassos a Rubí, que
David Sánchez, propietari i direc- una facturació de
disposarà de maquinària
tor general de la cadena, va ma- 15 milions d’euros” d’última tecnologia per fanifestar: “Per a nosaltres és un
bricar matalassos a mida i a
orgull obrir aquest punt de venda al shop- un preu democràtic.
ping line de Barcelona, i un esglaó primor- Els objectius d’expansió de l’empresa per
dial per acabar de consolidar la nostra a aquest 2015-2016 són obrir punts de
marca a la ciutat.”
venda al nord d’Espanya, concretament al
Seguint la filosofia de proximitat amb el País Basc i a Navarra.
178855-1106315A

La nova plataforma ciutadana prima les persones
per davant de les sigles.
Per això tothom hi aterra
a títol individual. Ningú hi
arriba amb la motxilla de
les sigles, ni té necessitat
de renunciar-hi. “Les organitzacions, com a tals, no
hi són. En tot cas donen
suport des de fora”, expli-

ca Laia Sabater, membre
de la CUP i portaveu de
Guanyem Badalona. Encara cal aprovar el codi
ètic, però sembla que no hi
haurà cap escull. Allò que
els distanciava, l’atorgament d’un paper secundari a la gent que ja havia estat a l’administració, sembla superat. malgrat que
Per Guanyar Badalona
disposa a les seves files
de exregidors com Carles
Sagués, Carme Martínez,
Pedro Jesús Fernández i
Jaume Oliveras.
El camí fins a arribar a la
confluència “ha estat dur
però molt enriquidor i el fet
que hi hagués dues plataformes paral·leles ha servit
per mobilitzar encara més
gent”, apunta Sabater.
Jaume Ventura, un dels
portaveus de Per Guanyar
Badalona, admet que hi
havia una pressió popular
que reclamava la convergència dels dos col·lectius,
alhora que subratlla que
el moviment sorgit “representa el 90% dels moviments socials de la ciutat, i
encara som a temps d’incorporar més gent”.
Les dues plataformes
també tenen molt clar que
tant el cap de llista com
els seus acompanyants a
la candidatura sortiran
d’unes primàries i que es
vol treballar amb mentalitat guanyadora. “Volem
guanyar les eleccions i posar fi al govern de dretes
de Garcia Albiol”, sostenen tots els actors. ■

Podeu reservar el sopar a l’adreça de correu fundaciocasalavisalforja@gmail.com o
al telèfon 977 816 021 després d’ingressar 30 € al compte del 25è aniversari del Banc Sabadell.
Us esperem el dia 24 d’abril del 2015, a les 21 h, al pavelló esportiu d’Alforja.
Gràcies, moltes gràcies!

