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PROU
L’escalada autoritària i repressiva de
l’Estat sembla que no tingui aturador. El
bloc nacionalista espanyol i reaccionari del 155 -PP, PSOE-PSC i Ciutadans-,
ha posat en marxa i amb tota virulència
els aparells judicials i repressius contra
qui s’atreveix a qüestionar les seves
estructures de poder, desbordant qualsevol límit d’un estat formalment democràtic amb l’objectiu de generar por,
paràlisi i desmobilització per garantir
que res canviï.

No es tracta únicament d’una croada
contra l’independentisme i els seus líders, sinó una veritable ràtzia contra
els drets i les llibertats. A la indecència
de tenir 9 dirigents polítics detinguts, i 7

exiliats per evitar una injusta presó, cal
sumar-hi cantants i tuiters condemnats,
llibres segrestats, exposicions prohibides, persecució d’humoristes i periodistes, criminalització dels CDR, etc.
L’Estat espanyol s’ha tret la careta de la
democràcia i ha mostrat el seu veritable rostre. El rostre d’un estat autoritari
i centralista, hereu i continuador del règim franquista, que sota la corona d’una
monarquia corrupta, sinistre i desligitimada, pretén perpetuar-se a sang i foc
en l’ Espanya una, grande y libre.
Cal dir PROU i plantar cara davant els
atacs de l’Estat contra la democràcia. Des del municipalisme alternatiu
seguirem treballant en la defensa de

les llibertats i dels drets, individuals i
col·lectius. Exigint l’anul·lació del 155
i la causa general contra el Procés, la
llibertat de tots els presos polítics, el retorn de les persones exiliades i la llibertat d’expressió.
Seguirem donant suport al legítim procés, pacífic i democràtic, a favor de
construir una República Catalana, com
a única garantia per deslliurar-se del
règim del 78 i poder iniciar un procés de
transformació polític i social que assoleixi una societat més justa, equitativa,
cohesionada i solidària partint dels valors republicans i dels drets humans.

Aturem LA REPRESSIÓ, defensem LA DEMOCRÀCIA!
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SMATSA
Des de fa temps planen moltes ombres sobre el contracte de recollida de residus i neteja viària adjudicat l’any 2012 a l’empresa
SMATSA. El nou govern municipal va detectar irregularitats suficients per iniciar la seva nul·litat demanant un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, però el fet que aquest contracte estigui
sota la custòdia de la jutgessa del Cas Mercuri va impedir que es
trametés l’expedient a la Comissió.
Els expedients
Descartada la via de la nul·litat, els esforços s’han centrat en fer complir el contracte, és a dir, l’oferta que va fer SMATSA per guanyar el
concurs. De moment s’han obert els següents expedients:
•
•
•
•
•

Reclamació del compliment del sistema de seguiment i control
Rescabalament dels imports facturats de més
Sancions per manca de neteja dels contenidors
Sancions per incompliment de neteja viària
Discrepància en les liquidacions econòmiques dels tres darrers anys

La reacció de l’empresa
La direcció de SMATSA està dedicant molts esforços a generar
un ambient de por a la plantilla, fent córrer falsedats i rumors. Per
exemple, que l’Ajuntament no paga puntualment o que s’acomiada-
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Què s’està coent a SMATSA?

rà una quantitat important de treballadors per culpa
d’aquests expedients.
Potser deixant-se portar per aquesta por, CCOO i UGT,
2 de les 4 seccions sindicals que tenen representació
(també en tenen CGT i USOC), van promoure una moció al darrer Ple municipal demanant la retirada dels
expedients i la constitució d’una taula de negociació.
La situació va ser surrealista pel fet de veure aquests
sindicats aliant-se amb els partits de dretes per defensar l’empresa i per demanar al govern que deixi de
fiscalitzar el contracte, un fet que no només seria irresponsable per qui té l’obligació de garantir el compliment d’un contracte i la qualitat d’un servei públic, sinó
que implicaria incórrer en un delicte de prevaricació.
L’actitud d’aquests sindicats i del PSC, Cs i PP generen molts dubtes sobre si realment defensen els interessos de la ciutat o altres interessos.

Tota la informació a web.sabadell.cat/contracteresidus

Menjadors escolars
A Sabadell es va crear fa anys la gestió unificada de menjadors escolars
per a garantir el servei a escoles públiques on l’AMPA no tenia capacitat
per gestionar-lo o que tenien dificultats especials pel nombre d’alumnes o
per estar a zones desafavorides. Fer-ho així era necessari per assegurar
que cap família es quedés sense aquest servei.
Des de la crisi iniciada el 2008, l’Ajuntament ha fet un important esforç per
a cobrir la seguretat alimentària i gairebé ha duplicat la partida de beques
de menjador atorgades a infants; la gestió unificada està servint uns 3.000
àpats diaris dels quals 2.260 són becats.
Tanmateix, aquests diners públics estan passant a mans d’una empresa que té com a objectiu bàsic augmentar beneficis
al preu que sigui. Es tracta de la multinacional SEHRS, que és qui té l’actual concessió de la gestió unificada de menjadors
escolar. L’empresa és propietat de Ramon Bagó, denunciat per irregularitats en contractacions milionàries de restauració
en hospitals, quan era president del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Fer efectiu el dret a una alimentació saludable i sostenible en els menjadors escolars
La realitat que voldríem és ben diferent a la que tenim. Els infants haurien de menjar hortalisses i fruita de proximitat, de temporada i, sempre que es pogués, ecològica. I la compra pública d’aliments s’hauria de fer amb empreses que aportessin un
plus al territori: ja sigui creant llocs de feina dignes, potenciant el rodal i el teixit productiu local o facilitant la incorporació
laboral de persones en risc d’exclusió.
Defensem que l’Ajuntament lideri l’aplicació de mesures socials i ambientals que afavoreixin la qualitat del medi, la salut
dels infants i l’economia social i solidària. Per fer-ho efectiu cal obrir diverses línies d’actuació: d’una banda empoderar,
assessorar i acompanyar les AMPA i les escoles perquè es gestionin el seu propi menjador i d’altra banda cal apostar per
les clàusules socials en la nova licitació de la gestió unificada de menjadors. Això últim ho facilitaria separant-ne en lots
la gestió, perquè poguessin accedir-hi petites empreses o entitats sense afany de lucre i dificultant així que el capitalisme
depredador sigui qui gestioni un servei tan bàsic com és l’alimentació de les nenes i els nens de la ciutat.

BEMBA,

gairebé 15 anys després,

]
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ABSOLTS

Gairebé 15 anys després dels incidents succeïts la matinada del 27 de
setembre de 2003 durant el comiat del bar Bemba, el passat mes de febrer es va celebrar el judici. El jutge del Jutjat penal núm. 2 de Sabadell
va decretar la lliure absolució dels 11 acusats.
Aquesta sentència tanca un període de falses acusacions, compareixences,
declaracions i moltes incerteses que han afectat injustament els joves encausats. Però sobretot cal remarcar que la sentència deixa palès que l’actuació política i policial va ser desafortunada i desproporcionada.
En la seva resolució el Jutge dona per provats fets com:
Que diverses unitats de la Policia Municipal van acudir al lloc per
atendre les queixes veïnals pels sorolls que ocasionaven les persones, però que es trobaven al carrer en un to festiu, sense cap comportament violent i que la situació per part de la PM estava controlada.
Que en el lloc van acudir l’alcalde Manuel Bustos i el seu germà Paco
Bustos, responsable de la PM. Presència que va provocar certa alteració en els joves, ordenant l’alcalde al seu germà la presència de la
Unitat de Reforç Policial de la PM –amb funcions antiavalots– i carregar contra el grup de joves. Fet que va provocar la dispersió i enfrontaments entre joves i agents policials per tot el centre de la ciutat, amb
la detenció dels onze joves encausats.
Que no es pot obviar que els altercats van començar a conseqüència
d’una decisió desencertada de les autoritats municipals que es van
personar el lloc. Fets corroborats pel llavors intendent de la PM i per
un agent de la PM que en la seva declaració van afirmar que els joves
es trobaven en un actitud festiva i no violenta.

Que les proves practicades durant el judici revelen que els agents policials haurien
pogut actuar de forma desproporcionada i
practicant detencions al marge de criteris
rigorosos de responsabilitat.
Aquestes conclusions refermen el que des de
l’Entesa per Sabadell ja vam denunciar l’endemà mateix dels incidents: que van ser clarament instigats i planificats pel govern del PSC,
amb Manuel Bustos al capdavant. Aquest episodi del Bemba va generar la campanya contra l’estil Bustos.
Des del primer moment l’Entesa ha fet costat
als joves encausats i als seus familiars, denunciant al carrer i dins la Institució municipal, que
l’únic responsable dels fets del Bemba havia
estat el govern del PSC i dels grups municipals
que li donaven suport.
Celebrem la lliure absolució de les 11 persones
acusades dels delictes d’atemptat i de lesions,
però no podem deixar de lamentar que els veritables responsables polítics d’aquells fets, el
llavors l’alcalde Manuel Bustos i els regidors
de govern Paco Bustos i Josep Ayuso, actual
portaveu del PSC, finalment no siguin jutjats
per les seves responsabilitats directes.

Nomenclàtor de Sabadell:
cal continuar la seva revisió
Durant el present mandat s’han executat a Sabadell dues tímides actuacions
per tal d’adequar el nomenclàtor i alhora fer efectiva l’aplicació de la Llei de
la Memòria Històrica. Concretament el
canvi de nom de l’antic carrer Alfons
XIII pel de la República i la retirada del
monument a l’alcalde franquista Marcet
de la plaça que encara duu el seu nom.
Tanmateix, les tasques de la Comissió
del Nomenclàtor creada per l’Ajuntament es van veure estroncades per la
polèmica creada a partir de la publicació d’un informe extern, de caire no
vinculant, que feia una sèrie de con-

sideracions respecte la denominació
d’alguns carrers i places de la ciutat.
Des de l’Entesa considerem que cal
donar continuïtat al procés iniciat de
substitució de la denominació de determinats vials i espais amb clares connotacions feixistes, racistes o simplement
de dubtosa legitimitat democràtica per
constar al nomenclàtor local, i fer efectiva algunes d’aquestes substitucions
abans de finalitzar l’actual mandat. Un
cas evident és el del carrer Marquès
de Comillas, un personatge que es va
enriquir amb la tracta d’esclaus, entre
altres negocis.

El canvi de denominació d’aquest carrer, el lateral del tram central de la Gran Via,
podria dedicar-se a homenatjar alguna
dona que hagi deixat petjada a la ciutat, tot plegat dins d’un procés de revisió consensuat a nivell de ciutat i que
comptés amb la participació dels grups
municipals i el major nombre d’entitats.
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De la negació i l’engany a la realitat

En aquest mandat s’han recuperat projectes importants que havien quedat empantanegats fruit del desinterès, falses promeses o d’interessos al marge de l’interès públic. Alguns d’aquests temes, en els que l’Entesa per Sabadell ha jugat un
paper destacat perquè fossin realitat, ja s’han desencallat o estan en vies de fer-se efectius.

Soterrament FGC
a Gràcia i a Can Feu

En marxa després de l’acord entre
l’actual govern municipal i el Govern de la Generalitat per fer realitat l’antiga reivindicació del soterrament, gràcies també al treball
de la Plataforma Soterrament FGC
Ara i altres entitats ciutadanes.
Enrere queden les falses promeses de Manuel Bustos i del PSC
l’any 2011 assegurant que el soterrament ja era cosa feta per després anunciar que no es faria o en
tot cas s’hauria de finançar mitjançant plusvàlues urbanístiques.

Zona Hermètica

Caserna de la Guàrdia Civil

L’any 2011, després d’anys de denúncies i mobilitzacions veïnals per
reclamar el dret al descans i la qualitat de vida, es va aprovar el “Pla
Especial de regulació dels usos
recreatius i de restauració del barri
de Gràcia” que fixava el cessament
de les activitats d’oci nocturn el
maig de 2016, sense que el govern
municipal d’aleshores donés alternatives al tancament dels locals.
Després de la sentència del Tribunal Suprem validant el Pla Especial,
l’Ajuntament ha notificat el tancament i precinte de locals i pràcticament ha cessat l’activitat. Ara cal
endegar un Pla d’oci de la ciutat.

Un equipament, pagat i construït per la ciutat i
cedit a precari a la Guàrdia Civil, però que ha
costat 20 anys recuperar. L’any 1998 l’exalcalde
Antoni Farrés la va escripturar a favor del consistori. El cúmul de despropòsits que posteriorment el PSC va practicar –requalificació, intent
de venda del solar per construir-hi habitatges,
conveni el 2006 amb el Ministerio de l’Interior per recuperar-la a canvi de donar 3 milions
d’euros i un solar de 5.000 m2...– han bloquejat
poder-ne tenir la possessió tots aquests anys.
El Ple municipal del mes de febrer va aprovar
l’anul·lació del conveni entre Manuel Bustos
i l’exministre Rubalcaba i posteriorment el govern va prendre la possessió formal de l’immoble sense cap cost per a la ciutat. Ara toca decidir a quin ús col·lectiu es destina.

Castell de Can Feu
L’any 2007 l’exalcalde
Manuel Bustos afirmava públicament i sense
cap mena de rubor que
“El castell de Can Feu
ja és de la ciutat”. Evidentment era mentida. El
seu propietari, la Immobiliària Mas Duran, en va
cedir l’ús mentre es tramitava una suculenta requalificació d’uns terrenys adjacents al castell, en base
a la qual pretenia obtenir importants plusvàlues.
Ara aquesta requalificació ha estat anul·lada i el govern municipal ha arribat a un acord amb la propietat, que cedeix la finca del castell a la ciutat a canvi
que li sigui condonat el deute de prop de 25.000 €
en concepte d’IBI que devia a l’Ajuntament.
Cal evitar la seva degradació i cercar quin pot ser l’ús
més adequat.

Estació Renfe Centre

Espai antic Vapor Cusidó

Després de més de 25 anys
d’incomplir l’obligació d’eliminar les barreres arquitectòniques i de múltiples promeses no complertes per
part d’ADIF i que van motivar
reiterades denúncies, mocions i accions directes per
part de l’Entesa, finalment
s’ha remodelat i s’han instal·
lat escales mecàniques i un
ascensor per garantir-ne
l’accessibilitat.

L’any 2012, un cop l’antic vapor va ser
enderrocat, l’Entesa va proposar obrir
al barri aquest solar de 4.500 m2 i donar-li ús provisional mentre no es materialitzava la plaça pública que estava prevista sense data al calendari.
El nou govern municipal va impulsar
el procés participatiu amb entitats
i veïnat de la Creu Alta per definir
aquest espai. Fa poques setmanes
han començat les obres que el convertiran en un parc arbrat amb zones
de lleure que mantindrà referències
al passat industrial.
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Gent gran i habitatge. Cap a nous models
La definició de “gent gran” depèn del context. L’envelliment
és un procés progressiu, una persona no es fa gran d’un
dia per l’altre. Serge Guérin, insisteix sobre el fet que l’edat
és una construcció social que evoluciona en funció de les
normes que es dona la societat. Per a ell, l’edat ha “rejovenit” per l’augment de l’esperança de vida i de la millora de
la salut i de la formació dels majors de 60 anys, sobretot als
països desenvolupats. L’OMS considera que una persona
és gran si té més de 60 anys.
Val a dir que a la nostra societat, una part d’aquest grup
de “gent gran” és un sector socialment actiu des dels anys
de joventut i maduresa. Són persones que van trencar amb
estereotips a l’ús d’èpoques anteriors molt més conservadores; la indumentària, el paper de les dones, el compromís
polític i social, l’accés a la cultura, etc. Bona part d’aquestes persones continuen lluitant i trencant tòpics i estereotips referits a l’edat.
A Sabadell hi ha més de 38 mil persones (18% del total d’habitants de la ciutat) més grans de 65 anys. Aquest col·lectiu,
malgrat la seva diversitat socioeconòmica i cultural té un
conjunt de dimensions comunes que val la pena tenir en
compte. Una d’elles, per exemple, la necessitat de repensar
el model residencial, el qual va des de l’habitatge individual
(adaptat o assistit), el cohabitatge, l’habitatge cooperatiu,
fins el model tradicional de residències per a la gent gran,
les de caire públic insuficients per abastar totes les demandes potencials de personal interessat.

Cal elaborar una estratègia i una visió de ciutat que contempli aquestes noves necessitats d’habitatge d’un sector cada
vegada més ampli com és la gent gran. Per començar cal
generar un debat sobre el canvi de model en relació a l’habitatge en la línia de considerar la residència com un espai
de serveis que complementi el concepte de llar.

Perquè SABADELL avanci
necessitem UN CANVI DE MODEL

Barraquisme a Can Llong

Des de fa mesos s’ha anat consolidant un nucli de barraquisme als espais lliures entre la Ronda Europa i la Ronda Oest
del barri de Can Llong. Uns terrenys, principalment de titularitat municipal, que s’han ocupat i parcel·lat sense cap tipus
d’impediment fins convertir-los en uns espais degradats.
No es tracta d’una zona d’horts urbans, sinó de parcel·les
marginals realitzades amb materials residuals, amb la presència d’animals domèstics i on s’hi realitzen barbacoes,
festes i altres activitats, algunes d’elles il·lícites.

Des de l’Entesa per Sabadell defensem la qualitat dels espais lliures del nostre municipi, formin part del Rodal o siguin
espais pendents d’urbanitzar i es fa difícil d’entendre que
des de l’administració s’hagi tolerat la seva consolidació.
Per aquest motiu fa més d’un any i mig l’Entesa va alertar
al Consistori que s’estava consolidant aquest nucli de barraquisme i va reclamar actuacions per eliminar-lo. Malauradament però, el nucli es manté intacte, quan no ha augmentat.

activitats
de l’
1 de març

Assemblea de l’Entesa

L’assemblea va començar explicant els canvis al Secretariat per a substituir les tasques
d’en Lluís Perarnau, ara regidor de la Crida. Es va acordar que en Pep López assumiria les
tasques internes de coordinació i l’Isidre Soler les de portaveu.

Entesa per Sabadell

Entesa per Sab
adell

Per últim, Maties Serracant va exposar els punts més rellevants de l’acció de govern municipal.
Sant Jordi
2018

Postals presos

Punt de llibre Sa
nt

Seguidament es van comentar les novetats del Cas Mercuri i en Lluís Perarnau va explicar
extensament els expedients oberts pel govern municipal a l’empresa SMATSA per incompliment de l’oferta que van presentar quan van guanyar el concurs d’adjudicació del Servei
de Neteja Viària i de Recollida de Residus.

Jordi ‘18
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Al darrer Sopar de Tardor l’Entesa vam iniciar una campanya a favor de la LLIBERTAT dels PRESOS POLÍTICS, distribuint unes postals
amb les adreces impreses per enviar-les a tots els que en aquell
moment estaven a la presó. La iniciativa va tenir molt bona acollida i
ens consta que se’n van enviar i se’n van rebre moltes.
Volem fer palès que Raül Romeva, en la seva darrera visita a Sabadell, ens va donar les gràcies pel suport que implicava cada postal
rebuda.

 

Per aquest motiu, i a causa dels nous empresonaments, hem fet una
reedició de les postals per distribuir el dia de Sant Jordi.
Persones empresonades a dia d’avui: Carme Forcadell – Dolors Bassa – Jordi Cuixart – Jordi Sànchez – Oriol Junqueras –
Joaquim Forn – Raül Romeva – Josep Rull – Jordi Turull

Molta gent petita en llocs petits fent coses petites pot canviar el món. (Galeano)
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A LA PER CANTAR?
El raper sabadellenc Alex Nicolaev, Elgio, ha estat condemnat
per l’Audiència Nacional a una pena de dos anys i un dia de presó, 4.800 € de multa i nou anys d’inhabilitació. L’acusen d’enaltiment del terrorisme per les seves cançons, en les que denuncia
la corrupció, els desnonaments, la violència policial, l’especulació, entre altres temes de crítica social i política.

qüestió les seves formes i les seves polítiques, mentre
alimenta i deixar campar qualsevol expressió feixista.

Aquesta condemna, a l’igual que les aplicades als també rapers
Pablo Hasél i Valtònyc, i a diversos dibuixants, escriptors i artistes
crítics amb el sistema, forma part de la deriva autoritària i repressiva d’un estat i d’un aparell judicial al seu dictat, que volen anul·
lar com sigui qualsevol tipus de llibertat d’expressió que posi en

Des de l’Entesa per Sabadell donem tot el nostre suport i encoratjament a l’Elgio i als altres condemnats
en les seves formes de denúncia de les injustícies a
la nostra societat, així com en la total defensa de la
llibertat d’expressió.
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