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16 mesos

de mandat perduts

Benvolguts lectors i lectores, veureu que en aquesta
ocasió no hem pogut mantenir la regularitat habitual
dels Butlletins. Com a la majoria, la pandèmia també
ha afectat la nostra activitat i la vida política municipal. Per això, sigueu comprensius si alguns dels temes
publicats responen a fets que han passat fa uns mesos,
però hem considerat que tenia interès mantenir-los.

COVID19...
Hem de reconèixer que a l’inici d’aquest mandat, el juny de 2019, el
marge de confiança que teníem cap al nou govern municipal de PSCPodemos era ben escàs perquè encarés amb credibilitat el futur de
la ciutat i les necessitats dels sabadellencs i sabadellenques.
Setze mesos després hem passat de la poca confiança a la
certesa que es tracta d’un govern incapaç de continuar impulsant
Sabadell. A l’absència de projecte de ciutat s’hi suma la manca
de capacitat política per a gestionar les moltes propostes que
van heretar del mandat anterior i per generar-ne de noves. Una
incapacitat que intenten dissimular amb molts titulars i molt fum
sense contingut ni recorregut. La Covid-19 ha estat l’altra gran
excusa per tapar la seva inoperància.
En 16 mesos no han estat capaços de visualitzar ni un esbós del
seu projecte de futur, ni tan sols del preceptiu Pla de mandat.
No han continuat la tramitació de plans molt rellevants iniciats
en el mandat anterior: Pla Local d’Habitatge, Pla de Mobilitat
Urbana... o simplement no han iniciat cap de les propostes dels
plans aprovats per l’anterior govern: Pla Director de la Bicicleta,
Pla d’Acció de Millora de la Qualitat de l’Aire, Pla d’Acció d’Energia Sostenible, Pla d’Actuació del Centre, etc.
No han estat capaços en 16 mesos d’iniciar els 53 habitatges
públics de lloguer a la ctra. de Barcelona i al c. De Francesc
Layret projectats pel govern anterior, ni d’iniciar les obres per
finalitzar el Passeig de la Plaça Major o les de la Masia de Ca
n’Oriac. En 9 mesos no han mogut ni un paper pel nou concurs
per la urbanització de l’Espai del Soterrament dels FGC, fins el
punt de deixar perdre el finançament europeu.
En tots aquest mesos els Plens municipals s’han caracteritzat per
tractar bàsicament temes de gestió o tramitacions provinents del
mandat anterior, però buits de propostes transcendents per la
ciutat. Els pocs que hi han passat han estat decebedors, com
el Pla post Covid amb actuacions molt allunyades de les que
realment són necessàries per adaptar la ciutat a les exigències
que la pandèmia ha posat de relleu. O la inconsistent proposta de
portar el Parc Natural de Sant Llorenç a la ciutat, sense incloure
però els espais afectats pel Quart Cinturó.
D’altra banda sí que han tingut interès per continuar afavorint
a SMATSA, congelant, amb la inestimable col·laboració de JxS,
la Comissió de seguiment del contracte de neteja, aprovar de
manera fraudulenta el fraccionament del deute que l’empresa té
amb la ciutat i endarrerir l’obligació d’instal·lar els enginys per fer
el seguiment dels equips.
En resum, en 16 mesos Sabadell ha quedat paralitzada per un govern que, en lloc de construir, desconstrueix.

El fràgil equilibri entre
les llibertats individuals i la seguretat
No deixa de ser inquietant com hem acceptat conceptes que no massa temps enrere ens haurien fet
posar els pèls de punta i la pancarta al carrer.
Hem assumit de manera positiva conceptes intrínsecament negatius i fets consumats d’aïllament, quarantena, restricció severa de moviments, de relacions
personals, familiars i socials sota la pressió de la seguretat i del bé comú. Les llibertats individuals s’han
vist restringides per la por i pel neguit de seguretat.
Segurament havia i ha de ser així, però també cal preguntar-se i analitzar quins són els efectes i l’impacte
psicològic de les decisions socials i personals que ens
han portat fins aquí.
La por és un sistema d’alarma que serveix per alertar del perill, en aquest sentit podríem parlar d’un
efecte positiu, però ¿què passa quan aquesta por
és alimentada pels mitjans de comunicació i els governs gairebé 24 hores al dia? Què passa si aquesta
por està sobre-alimentada? Quina hauria de ser la
resposta individual i social a aquesta situació?
Caldrà estar més que atents als efectes negatius
també per a la salut que el confinament i les restriccions comporten; ansietat, depressió, soledat,
sensació de vulnerabilitat i d’estrès, i caldrà estar
encara més alerta als possibles mecanismes de
control social que sota l’avís-amenaça de tornar-hi
poden fer que renunciem encara més a la crítica i
l’acció social. Això no pot passar i menys en un context social tan precari i incert con l’actual.
I també caldrà denunciar i lluitar per revertir la precarietat de serveis públics com la sanitat, l’educació, els
serveis socials, les cures, etc. que la pandèmia han
posat encara més al descobert. I continuar lluitant per
drets essencials com disposar d’una llar digna i d’uns
espais públics adequats i de la necessària qualitat
ambiental, sense els quals s’afavoreix la pandèmia.
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Ha passat durant el confinament
L’Artèxtil i la mala fe
sis vegades més elevat que el cost
pel qual l’havia comprat el darrer
propietari feia un any i mig, donant
a entendre que hi havia hagut irregularitats en la compra per part del
govern de transformació.

El mes de gener l’altaveu del PSC, El Periódico, llençava el titular “Los Mossos destapan
un pelotazo urbanístico del clan Jodorovich
en Sabadell” i apuntaven que l’Artèxtil havia estat comprat pel govern municipal, encapçalat per Maties Serracant, per un valor

Tot i que la “noticia” feia tuf de
mala fe del PSC per desviar l’atenció de la seva nefasta gestió en temes com SMATSA i CASSA, Junts
per Sabadell, Ciudadanos i bona
part dels mitjans de comunicació
també es van apuntar a la festa
acusatòria sense cap base.

L’alcaldessa Marta Farrés fins
i tot va atrevir-se a fer el ridícul
anunciant públicament que “intentaria recuperar els diners pagats de més”.
El mes de febrer el Secretari general de l’Ajuntament va informar
que la valoració de l’immoble, el
procediment per l’adquisició i
finalment la compra s’havia fet
tot correctament i que fins i tot
el preu d’adquisició havia estat
569.646,70 euros inferior al preu
de valoració.

El TSJC tomba l’acusació de Maite Morao
bilitat, sota l’acusació d’un suposat assetjament laboral per haver
estat canviada de responsabilitat
dins del procés de remodelació
de l’àrea, obviant que és una potestat de tot govern.

L’any 2015, l’excap de Planificació urbanística de l’Ajuntament de Sabadell,
Maite Morao, va interposar una denúncia
contra Maties Serracant, llavors Tinent
d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sosteni-

El Jutjat Social nº2 de Sabadell
va estimar la demanda i el maig
de 2019 –pocs dies abans de les
eleccions municipals– va condemnar l’Ajuntament de Sabadell
a indemnitzar Maite Morao amb
25.000 euros.

Recorreguda la sentència per
part de l’Ajuntament, el passat
mes de juny el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya TSJC, va
anul·lar l’esmentada sentència al
considerar “incompetent” el tribunal que l’havia dictat.
En aquesta ocasió qui va fer el ridícul va ser el portaveu de Ciudadanos, Adrián Hernández, qui va
demanar públicament que Maties
Serracant pagués de la seva butxaca els 25.000 euros.

Junts per Sabadell al govern?

Diuen que tot torna. L’any 1999 el PSC
de Manuel Bustos va integrar CiU en
el govern municipal amb la finalitat de
disposar de majoria absoluta i reduir al

màxim l’oposició. La contrapartida
va ser crear-los la regidoria especial del Pla Estratègic 2010. A
l’acabar el mandat va ser dissolta
i la feina feta a la paperera, però la
regidoria personalitzada va costar
a la ciutat 650.000 euros.

tida? Nomenar la seva portaveu
com a presidenta d’una Comissió
de seguiment de la concessió
d’SMATSA i col·locar dos militants de JxS com a assessors del
govern municipal amb un cost de
97.000 euros anuals bruts.

Ara, al 2020, el PSC de Marta Farrés, ha captat també els hereus
de CiU, Junts per Sabadell, per
apuntalar la seva majoria absoluta i restar oposició. La contrapar-

No negarem la legitimitat d’estar
directa o indirectament en un govern. Ara bé, tirar de beta del diner
públic per interessos partidistes
ja és una altra cosa.

Tractes de favor del govern PSC-Podemos a
Fraccionament del deute sota sospita
Se succeeixen els tractes de favor del govern
municipal PSC-Podemos a SMATSA. Al mes de
juny coneixíem el decret pel qual el govern municipal atorgava a l’empresa el fraccionament de
les liquidacions dels anys 2015 i 2016, després que
li fossin denegades en dues ocasions anteriors i
a pesar de constatar que no disposa de les garanties econòmiques, requisit imprescindible per
fer-ho. La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció interpreta que pot ser un cas de malversació
de diner públic, pel que estudia emprendre accions legals. D’altra banda, la constatació de falta
de garanties econòmiques per part de l’empresa
ve a reforçar una de les línies d’investigació de
la peça 28 del cas Mercuri: la irregularitat d’haver aprovat l’adjudicació (amb govern del PSC, el
2012) amb ple coneixement d’aquesta manca de
garanties econòmiques per part d’SMATSA.
Opacitat i més incompliments del contracte
El mes de setembre el govern municipal informa d’una resolució judicial del mes de gener

?

denegant les mesures cautelars que havia sol·licitat l’empresa sobre la
implementació del sistema GPS-Mawis en la neteja viària. Aquest és un
mecanisme imprescindible per fer un correcte seguiment de l’acompliment del servei, que a més enllaça amb la Instrucció Tècnica de Facturació per garantir que es compleix correctament el contracte. L’empresa
ha de facturar pel serveis efectivament realitzats, no pels equips posats
a disposició. Però a hores d’ara tampoc s’està aplicant aquesta ITF, amb
el perjudici econòmic cap a les arques municipals i la perpetuació dels
incompliments dels serveis de neteja viària establerts en el contracte.
El regidor responsable sembla defensar més l’empresa que la ciutat
Atenent a les explicacions donades per
Jesús Rodríguez, tinent d’alcaldessa de
Cohesió Territorial, a la Junta de Govern
Local, «ningú ha dit que el GPS s’hagi d’implementar ara», «s’està parlant
amb l’empresa per veure com es pot
anar incorporant aquest sistema», quan
aquests enginys s’haurien d’haver implantat l’any 2013. Sembla clar que
el govern actual no té cap interès per corregir les irregularitats detectades en el mandat anterior i permet la perpetuació d’un tracte de favor a
l’empresa que repercuteix molt negativament en una neteja clarament
deficient a la ciutat i uns sobrecostos que no s’haurien d’estar produint.

ARTÈXTIL

Possibles usos per a la ciutat i per al Vallès
Més de 8.000m2 al centre de la
Gran Via en un dels edificis industrials de referència de la
ciutat. Abans de definir-ne els
usos, caldria disposar d’un estudi de necessitats, d’oportunitats
i de viabilitat. Els espais vacants
a la ciutat són nombrosos, com
ho són també les necessitats.
Sens dubte, sobresurten les
seves potencialitats com a polaritat educativa per la seva
proximitat al Campus de la UAB,
a la unitat docent Parc Taulí, a
l’ESDI i a la Biblioteca del Vapor Badia, però cal tenir també

en compte les necessitats en
l’àmbit de la formació professional, d’àmbit comarcal, i en la
formació de formadors, com ja
s’apuntava des de la Regidoria
d’educació a finals del darrer
mandat. El potencial vincle amb
les activitats productives és un
element estratègic per la ciutat,
per la proximitat amb el Ripoll i
en un context de reconversió
industrial en el que la ciutat ha
de jugar el seu rol comarcal,
sense oblidar la importància de
la conservació i divulgació del
patrimoni industrial.

Hi haurà el debat i la reflexió necessària?

Parc del Nord

Bassa Sant Oleguer

Projectes realitzats
pel govern de transformació
El darrer mandat va ser molt prolífic en quant a la planificació, força productiu en la
definició de projectes però amb més d’una dificultat per executar-los. Amb molt poc
temps i sense projectes heretats dels mandats del PSC es va poder fer molta feina.
Ara la situació sembla ser a la inversa i, malauradament, projectes que es van deixar
a punt s’estan quedant al calaix.

Urgències a l’inici del mandat
Mur c. d’Onyar

Renovació integral de la Bassa pels
greus problemes estructurals que havia
deixat el govern socialista.
Nou mur del c. d’Onyar a Torre-romeu
que havia col·lapsat, reconvertint el carrer en un mirador.

Desencallar projectes
Carril bici av. de la Concòrdia

Castell de Can Feu

Acabar les obres d’urbanització del barri
de Can Llong. Inici del Parc de les Aigües
i de la Plaça Lisboa.
Iniciar l’execució del Parc del Nord, amb
la retirada de terres abocades, plantació
d’arbrat i definició de camins. Concurs de
projectes per un parc molt ambiciós que
ha de connectar amb el Ripoll.
Redacció del projecte del Portal Sud, que
ha de millorar l’accés més important al
sud de la ciutat.

Millorar i pacificar l’espai públic

Plaça antic VaporTurull

c. de Motllor i Pujal

Soterrament FGC

Plaça Espanya

Finalització de la Plaça Espanya. Reurbanització de la Plaça Major i del Passeig.
Aprovació del projecte per a recuperar
l’arbrat, la pèrgola i un espai d’aigua.
Concurs per a definir la urbanització i el
finançament europeu de l’Espai del soterrament FGC a Can Feu-Gràcia, encallat per
una demanda resolta el passat desembre i
pel poc interès del govern actual.
Pacificació del c. de Sant Pere. Projecte de
pacificació dels carrers de les Tres Creus
i de Sant Cristòfol –aturat per l’equip de
govern– i la del c. de la Indústria. Transformació d’un part de l’aparcament del Vapor
Turull (Construïm ciutat) i ampliació de la
Plaça Fidela Renom –també aturada.
Urbanització de les places a l’antic Vapor
Cusidó, Navacerrada, d’Indivil i Mandoni i de Montcortés. Aprovació del projecte de reforma de la Plaça Vall d’Aran
–aturat pel govern actual.
Pacificació del c. de Montllor i Pujal i parcialment dels carrers Llobet i de les Paus.
Important intervenció al Passeig de la Revolució.

Patrimoni: obtenció i conservació

Recuperació per a la ciutat de la Caserna
i de la Maternitat. Obtenció del Castell
de Can Feu. Adquisició de les fàbriques
de Sallarès Deu i l’Artèxtil. Definició de
la rehabilitació de la Masia de Ca n’Oriac (Construïm ciutat) pendent de la seva
execució. Recuperació de les naus en
desús de Can Balsach. Encàrrec dels treballs per a la consolidació de la segona
nau del Vapor Pissit.
Redacció d’un nou Pla de Protecció del
Patrimoni aprovat inicialment.

Per una nova mobilitat

Aprovació del Pla Director de la Bicicleta. Ampliació de la xarxa de carrils bici a
la Ronda Ponent, a l’Av. de la Concòrdia,
a la Rambla d’Ibèria i un tram al Passeig
de Can Feu que ha de continuar fins a
Sant Quirze i Terrassa per la N-150.

Més habitatge públic

Es van incorporar 214 nous habitatges
a la bossa d’emergència social a partir
de la compra, rehabilitació, etc. Es van
projectar i garantir el finançament de 21
nous habitatges de lloguer a la ctra. de
Barcelona i 32 al c. de Francesc Layret,
després d’haver rescatat VIMUSA de la
crítica situació en que l’havia deixat el
PSC. També es va projectar i garantir el
finançament de la rehabilitació de 10 habitatges dels mestres de l’escola Miquel
Carreras i 8 al c. Florit. Aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge –el govern
PSC-Podemos sembla no voler aprovar
definitivament.

Equipaments

Aprovació del projecte i fiançament de
l’Edifici de Suport a les entitats a la Plaça
de Jean Piaget, –ara aturades. Ampliació
de les Urgències de l’Hospital Parc Taulí
i obtenció de la nau de la fàbrica Cascón
González per a usos culturals.

Per una ciutat més habitable: invertim les prioritats
La situació que vivim des del març, i en especial els mesos de confinament, ha posat de manifest la urgència d’invertir les prioritats a les polítiques públiques. Hem après que els patis, balcons, terrats... tenen una importància cabdal en la qualitat de vida i
això s’ha de traduir en habitatges amb espais oberts, legislant, recomanant, orientant els promotors. Aquest objectiu pot semblar
una mica utòpic, però en tenim d’altres de més fàcilment aplicables, molts dels quals són competència dels governs municipals.

Les bicis prenen la ciutat
Un efecte col·lateral de les restriccions va ser una explosió de bicicletes a la ciutat. La
reducció del trànsit i l’escassedat d’alternatives lúdiques va fer que molta gent optés
per la bici. Cal aprofitar aquesta predisposició a fer servir la bicicleta –sigui com a
transport, oci o esport– per pacificar la ciutat, construint una veritable xarxa de carrils bici i recuperant la resta de carrers i places per a la convivència entre bicicletes
i vianants. També cal incrementar els espais d’aparcament al carrer, a les estacions, a
les escoles i altres equipaments.

Per quan els camins escolars?
Fa molts anys que reclamem camins escolars per tal que els infants puguin arribar de
forma segura i agradable als centres educatius i reduir emissions als entorns escolars,
però ara encara és més necessari disposar d’espais amples i en alguns casos l’Ajuntament ha accedit a tallar carrers a les hores d’entrada i sortida. Cal que aquesta mentalitat no sigui passatgera, sinó que es dissenyin circuits estables lliures de trànsit rodat.

Parcs i natura
Les ciutats ja no es poden conformar amb tenir un «pulmó verd», cal que l’arbrat i les
plantes ocupin l’espai i connectem la ciutat amb els espais naturals. A Sabadell tenim
un rodal de gran valor i l’hem de cuidar i preservar d’infraestructures que amenacen
amb destruir-lo. Quan ja pensàvem que ningú s’atreviria a reclamar-lo, el PSC torna
a treure la bandera del Quart cinturó, a la vegada que fa un discurs hipòcrita sobre la
mobilitat sostenible. Els parcs urbans, com ara Can Gambús, el Parc de les Aigües, el de
la Romeua o el Parc de Catalunya, han d’esdevenir també el centre de la vida social en
un entorn saludable.

Residències públiques : una inversió inajornable
Sabadell no disposa encara, malgrat dècades de reivindicacions, de cap residència pública per a gent gran. A més, la perspectiva no és massa positiva, perquè el govern municipal
del PSC-Podemos rebutja l’acord que havia assolit el govern de transformació amb la Generalitat per construir la residència del sud i gestionar-la al 100% públicament.
D’altra banda la pandèmia ha posat al descobert les febleses del sistema actual fins el
punt d’obrir investigacions judicials i de posar «en quarentena» una part de les residències
de la comarca. La manca de places públiques és un dèficit que arrosseguem i que requereix també substituir un model caduc molt qüestionat basat en grans espais on conviuen
moltes hores els residents per un altre centrat en l’atenció integral a la persona.
Altres models busquen la convivència, la participació i la relació a partir d’unitats més
petites i habitacions individuals dins d’un edifici més gran, models que garanteixen les
condicions laborals del personal i que respecten l’autonomia i la intimitat de les persones que hi viuen. Aquest disseny a més, facilita mantenir els espais de relació, que
s’han trobat tant a faltar, en cas de pandèmia o de situacions sobrevingudes, permeten mantenir actius física i cognitivament els residents. Pel contrari, el model actual
ha implicat que molts dels residents hagin vist reduïda dràsticament la seva capacitat
de moviments, les activitats, les visites de familiars i, en definitiva, la qualitat de vida.

Núm. 13

novembre 2020

Al·legacions presentades per l’Entesa
L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a diversos plans, les quals resumim esquemàticament:
Al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, PEMV
• Que les actuacions siguin en base als recursos de la Generalitat i no als del Ministerio de Fomento.
• Incloure una programació de les actuacions a partir de la seva priorització.
• Introduir actuacions que redueixin de manera efectiva les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• Més concreció en la xarxa d’infraestructures de transport públic.
• Oposició total al Quart Cinturó, a la Ronda Est i a l’Interpolar, infraestructures viàries incompatibles
amb la preservació dels espais naturals i la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
• Continuar la xarxa d’infraestructures ciclistes a la N-150 fins Barberà del Vallès i a la BV-1248 fins Matadepera.
A la modificació del Pla General, MPG-96, Germans Camps
• Que el subsol d’un nou passatge que es genera entre la Carrtera de Terrassa i el carrer de Sant Jordi
no esdevingui un aparcament soterrat de vehicles.
• Eixamplar la vorera de la Carretera de Terrassa en el front de la façana protegida que es manté.
Al Pla de protecció de patrimoni de Sabadell, PEPS
• Incorporar com a bé protegit el conjunt format per la barraca, el pou i la bassa de Juan Bros al Parc agrari.
• Incorporar com a bé protegit el Refugi antiaeri 13-D al pati de l’IES Pau Vila.
• Preservar la nau del Vapor de la O del carrer de Viladomat, que conté la sala de calderes.
• Concretar la preservació de les naus de llevant del Vapor Pissit i donar rellevància a les selfactines,
els embarrats i les cardes que formen un conjunt singular a la ciutat i a Catalunya.
• Elaborar un Pla d’actuació en el patrimoni municipal protegit per aturar la seva degradació i definir
els futurs usos.
• Elaborar un Estudi patrimonial de cada element protegit que defineixi què es protegeix i què no i com
s’hi pot actuar.
Podeu veure-les completes a l’apartat d’al·legacions del web de l’Entesa:

www.entesa.org /actualitat/al·legacions

Peça 25bis del cas Mercuri: acord per condemnar Paco Fernández
La Peça 25bis del cas Mercuri ha investigat l’ús
il·lícit de més de 32.000 € dels Consorcis del Consell Comarcal per part de qui va ser el seu gerent,
Paco Fernández, que entre els anys 2011 i 2012
indiciàriament va destinar a despeses personals.
Per aquests fets va ser acusat dels delictes de
malversació de cabals públics i de falsedat docu·
mental. L’exalcalde Manuel Bustos i la dirigent del
PSC, Magdalena Gallardo, van ser acusats a títol
lucratiu per finançar amb aquests diners viatges a
actes del PSC.
Tancada la instrucció i davant la dificultat de convocar properament el judici amb Jurat popular per la
Covid-19, la Fiscalia va proposar un acord entre les
defenses, l’acusació particular, exercida pel Consell Comarcal i l’acusació popular, exercida per Sabadell Lliure de Corrupció. Després que els acusats
reconeguessin els delictes l’acord es concreta en:
P
 ena de 3 anys de presó (1 any i 6 mesos
per cada delicte) per a Paco Fernández
R
 etorn dels 32.877 € malversats
6 anys d’inhabilitació especial per ocupació
o càrrec en qualsevol administració pública
4 anys d’inhabilitació per l’exercici del
dret de sufragi passiu

El president del Consell Comarcal intenta evitar l’ingrés a presó
A pocs dies de signar l’acord el president del Consell Comarcal i alcalde
de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, del PSC, va convocar una reunió
de portaveus dels grups comarcals del Consell perquè es posicionessin
sobre l’acord i a favor del no ingrés a presó de Paco Fernández. PSC,
Junts per Catalunya, Comuns, Ciudadanos i PP es van posicionar del no
ingrés.
Davant de l’escàndol que va representar que l’acusació particular que
exerceix el Consell Comarcal –la part que ha de defensar la institució
perjudicada– fos qui sol·licités el no ingrés a la presó del principal acusat, les CAM-AMUNT i ERC van denunciar públicament aquesta actitud
de complicitat amb l’acusat i de laxitud en la lluita contra la corrupció
i van sol·licitar la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar aquest
tema. L’actitud del president només es pot entendre per l’interès del PSC
d’evitar que es visualitzi que un excàrrec del seu partit entri a presó per
corrupció.
Una setmana després de l’escàndol públic que va representar aquell
posicionament, el Consell Comarcal va rectificar i va renunciar a sol·
licitar el no ingrés a presó com a acusació particular.
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Maties Serracant deixa l’acta de regidor i Lluís Perarnau agafa el relleu
Un compromís col·lectiu ineludible
Ningú és imprescindible i tothom és
necessari. Ho portem al nostre Codi
Ètic des del primer dia; 8 anys, per
assimilar-ho a dos mandats, que responen a un criteris,
la condició transitòria del càrrec, la necessitat del relleu
i la higiene que comporta en l’organització.
És necessari veure i viure les coses des de molts punts
de vista i alhora no dependre d’un càrrec institucional.
El pas per la institució ha de ser una part petita de la
nostra vida política encara que la seva intensitat sigui
enorme i els seus aprenentatges insubstituïbles. Des de
tot arreu es fa política i només així, amb una implicació
ciutadana més àmplia en la política local, aconseguirem
sortir-nos-en com a ciutat i com a societat.
Per mi ha arribat el moment de tancar l’etapa de
regidor però no és un adeu a la política (com no ho ha
estat pels darrers regidors i regidores de l’Entesa), ni a
la organització política que m’ha donat l’oportunitat
d’assumir aquesta responsabilitat política. Ara es
reincorpora en Lluís Perarnau que haurà tingut un
any de pausa per tornar amb tota l’energia per fer una
imprescindible tasca d’oposició.
Deixeu-me donar les gràcies per l’enorme confiança
de tota la gent de l’Entesa ja des de fa 10 anys, en la
confecció de la llista del 2011, i la confiança després
també de la Crida i de tantíssima gent de la ciutat
Poc podíem imaginar llavors, l’any 2010, tot el què
passaria. Bustos passaria a la paperera de la història
(pendent encara de judicis), el rei (aleshores Juan
Carlos I) seria pròfug de la justícia, Montilla seria el
darrer president constitucionalista i el seu successor en
el càrrec, a part de retallades, faria una consulta sobre
la independència que li comportaria la inhabilitació. 10
anys de canvis, i els que ens esperen.
Dels prop de 7 anys a la institució me n’enduc una pila
de reflexions, algunes convertides ja en deures, fruit
en bona part d’un balanç encara en maduració. La
feina de fiscalització i proposta feta des de l’oposició
i la feina feta a govern ha estat enorme i ha permès
consolidar línies de treball que marquen i marcaran
el futur de la ciutat en els àmbits socials, ambientals i
territorials i en la gestió interna dins
la organització municipal. Això no
treu un intens regust agredolç per
no haver arribat allà on desitjaríem

i haver pogut seguir treballant des del govern. Els
reptes sempre han de ser inabastables i segur que no
tot vam fer-ho prou bé, però cal també reconèixer que
l’administració no funciona prou bé, no fa bé la funció
que hauria de fer i això no és un patrimoni del nostre
ajuntament ni es deu només a les persones que la
conformen, sinó que és un element compartit amb el
conjunt del sistema d’administracions.
L’abisme que sovint es produeix entre el dins i el fora
de la institució, les dificultats en l’accés a la informació
i la incapacitat de poder participar activament en els
debats que s’hi produeixen, amb les frustracions que
es generen, la ineficiència, la improductivitat i la difícil
comprensió dels ritmes.
En un moment d’enormes exigències socials i
a les portes d’un canvi estructural, ens cal una
administració més capaç i efectiva. Per què no va ser
possible tirar tant endavant com volíem el projecte
de transformació? Per què l’administració no té més
capacitat de respondre a les voluntats del govern i del
Ple i, en definitiva, a les necessitats de la ciutadania?
L’administració no pot estar a la defensiva i ser cada
vegada més feixuga, sense el marge de llibertat i la
capacitat executiva necessària.
No podem avançar tan a poc a poc. No ens ho podem
permetre. Ens cal assumir el cost dels canvis i anar per
feina. Les situacions de vulnerabilitat i les emergències
no paren de créixer, l’emergència és ara.
El millor funcionament d’aquest sistema de poder i
gestió (el que tenim de moment) requereix de sinèrgies,
impuls i pressió des de molts àmbits. Les millors idees,
les millors propostes, no neixen i es desenvolupen dins
l’Ajuntament. Ciutadania, entitats de tot tipus, partits
polítics, tothom qui opina i participa a la ciutat, tothom
és necessari i ningú imprescindible, tothom s’ha de sentir
interpel·lat, necessitem més debat i més implicació.
I en aquests aspectes, en difondre idees i projectes,
impulsar el debat, generar discurs crític, fiscalitzar
el govern i la institució, l’Entesa té un paper
importantíssim. Cal fermesa en el compromís col·lectiu,
per no deixar ningú enrere i recordar que res d’això
seria possible ni tindria sentit individualment. Només
així podrem recuperar i garantir els drets fonamentals
pels quals tanta gent ha lluitat durant tants anys.
Maties Serracant Camps

activitats
de l’
19 de febrer

Debats sobre l’Emergència climàtica

11 de setembre

L’Entesa havia preparat un ambiciós programa de debats sobre l’emergència
climàtica per dur a terme durant el primer semestre de l’any, i que es va suspendre a causa de l’emergència sanitària. Només es va poder celebrar el primer, amb la conferència de l’investigador del CSIC i membre del Seminari Taifa, Carles Soriano i Clemente.
El debat es va centrar en la vinculació del sistema econòmic capitalista amb l’emergència
climàtica, en el marc del que el ponent va qualificar de crisi planetària per l’esgotament
dels recursos naturals com a conseqüència de l’acció humana. Soriano va afirmar que no
és possible resoldre l’emergència climàtica dins dels límits del sistema econòmic capitalista, sinó que l’única sortida és implantar un nou model socioeconòmic.

Campanya de la

Ofrena floral
A pesar de les limitacions per
la pandèmia i del desinterès
del govern municipal PSCPodemos per fer un acte amb
un mínim de dignitat com es
mereix la Diada, l’Entesa no
hi va faltar.

TRIEM LA VIDA

Aquest estiu la Crida per Sabadell va iniciar una campanya amb tres eixos:
SANITAT 100% PÚBLICA,
DE QUALITAT I A L’ABAST DE TOTHOM

RECUPEREM LA CIUTAT,
AIRE NET I ESPAI PER A LES PERSONES

RENDA BÀSICA UNIVERSAL
I PAPERS PER A TOTHOM

La campanya, que s’estendrà al llarg de la tardor i l’hivern,
pretén donar a conèixer la dimensió de l’impacte social de
la pandèmia de la Covid-19 i posa èmfasi en la necessitat
d’aplicar mesures des de l’administració i de mobilitzar-se
als carrers per defensar els drets de totes.

El passat dia 21 de juliol es va fer a la plaça Mestre Planes la
xerrada Renda Bàsica Universal i papers per a tothom, amb
Lluís Torrens, membre de la red Renta Básica, Essa Jaguraga, membre de la PAH de Sabadell, i Nani Valero, regidora
de la Crida per Sabadell.

#estilMartaFarrés NO Gràcies !!
Dos policies i cotxe oficial
a disposició de l’alcaldessa – febrer 2020
Després que el govern de transformació eliminés l’ostentació i les despeses
supèrflues de l’època Bustos, Marta Farrés torna a l’estil del seu mentor.

Destina 16.000 €
d’una partida per
a pal·liar el Covid-19
a la compra de
4 pistoles Tasser a
– Ple extraordinari 19 juny

www.entesa.org

Destina 7.084,11 € del Pressupost
municipal a pagar l’allotjament a
l’Hotel Urpí dels militars que van
estar a la Pista coberta – abril 2020

Coincidint en que el Jutjat nº 15 de Barcelona feia pública la sentència obligant a IKEA a pagar més de 500.000 € que havia eludit
pagar a l’Ajuntament en concepte d’IAE, Marta Farrés i part del seu
govern hi feia una visita i elogiava l’empresa amb aquest tuit:
– 30 de juny

“Visitem @IKEASpain de #Sabadell, una empresa internacional que col·labora amb la ciutat
entesaxsabadell@gmail.com

facebook.com/entesapersabadell

@entesaxsabadell

youtube.com/entesapersabadell

