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Manuel Bustos a presó
El passat 12 de gener, nou anys després que esclatés un dels casos de corrupció més greus de Catalunya, Manuel Bustos entrava
a la presó de Lledoners per complir la condemna de 3 anys de
reclusió imposada per l’Audiència de Barcelona en el judici de la
peça 30 del cas Mercuri, ratificada pel Tribunal Suprem i desestimat el seu recurs de súplica.

Una condemna exemplar.

Va ser condemnat per haver
comès, junt amb el cap de la Policia Municipal, dos delictes de
tràfic d’influències per haver maquinat la retirada d’unes multes
de trànsit a la seva parella i defraudar les arques municipals.
A més de la pena de presó, també haurà de complir 10 anys
d’inhabilitació per exercir qualsevol càrrec electe.

Defraudar les arques municipals és un delicte tipificat com a molt greu pel Codi
Penal, amb l’agreujant d’haver estat
comès per l’alcalde, que va actuar
amb absoluta impunitat i de manera
contrària a la integritat d’un càrrec
públic i a l’interès públic. També és
considerat un delicte molt greu que la màxima
autoritat municipal influeixi en un funcionari públic per obtenir un benefici personal. Es tracta doncs d’una condemna exemplar, en cap cas “injusta i desproporcionada” com algunes persones i el
propi Manuel Bustos han volgut fer creure.
Continua a la pàgina 2

La piscina surfera
que recorda el Zoo de Colobrers
El govern del PSC, amb l’inestimable suport de Junts per Sabadell, s’ha despenjat amb una «proposta» que competeix en surrealisme amb aquella idea
que van tenir fa 20 anys per instal·lar un Zoo al Torrent de Colobrers.
Ara pretenen construir una instal·lació privada amb restaurants, gimnàs i una
piscina d’onades artificials per a la pràctica del surf al costat de la Bassa de
Sant Oleguer. Amb aquesta finalitat volen adjudicar a dit una parcel·la pública a l’empresa promotora de la Surfcity.
Mentre l’alcaldessa es fa un fart de signar declaracions de bones voluntats
sobre temes ambientals, volen impulsar un projecte que implica una gran despesa energètica i un elevat consum d’aigua, a banda de privatitzar l’entorn
del Ripoll amb una instal·lació de nul interès social i de dubtosa demanda.
Continua a la pàgina 3

Imatge promocional

Cal aturar
la decadència
Tres anys de govern municipal del PSC
han situat progressivament la ciutat en
la buidor d’un aparador ple de llumetes
enlluernadores i fum, però sense cap
mena de contingut, per dissimular la incapacitat política per resoldre les necessitats reals de la ciutat, impulsar mesures efectives per encarar l’emergència
climàtica i la crisi de recursos i definir un
projecte pel futur de Sabadell.
No han estat capaços de complir ni les
pròpies promeses: comissaria de la Policia Municipal al nord; 500 habitatges de
lloguer; l’Escola de Música i Conservatori... Han paralitzat projectes en marxa: urbanitzar l’espai del soterrament, l’Oficina
de suport a les entitats... i han arraconat
plans estratègics de l’anterior govern:
d’habitatge, de millora de la qualitat de
l’aire, de mobilitat, etc. I el que s’executa
són projectes del mandat anterior: dues
promocions d’habitatge, el Parc del Nord
i el Parc de les Aigües i el Passeig de la
Plaça Major.
Pel contrari dediquen esforços a projectes com el Quart Cinturó per destruir el
Rodal, insostenibles com el “Surfcity” per
potinejar el Ripoll i malversar un recurs
tan escàs com l’aigua o a ser la “Capital
de la Cultura Catalana” tot i la manca de
política cultural i el desinterès per la història i el patrimoni de la ciutat.
Una situació a la que s’hi sumen unes
formes de governar d’èpoques passades, basades en el clientelisme i la penalització de la discrepància que porten
al desànim i desprestigien la institució
municipal.
Sabadell no pot continuar en el pendent
de la decadència i la manca de futur. Cal
continuar construint alternatives. I en
això a l’Entesa persistim, donant suport
al projecte de la Crida i treballant per la
ciutat i amb el teixit associatiu en un moment de grans reptes que fan necessaris
grans mirades cap el futur.
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Manuel Bustos
a presó

Ingrés a Lledoners

CAS

Judici peça 30

MERCURI

Tot un currículum delictiu. Aquesta condemna però, no ha

estat l’única. Manuel Bustos ja va ser condemnat a 16 mesos de presó l’any 2015 per un altre delicte de tràfic d’influències en la peça 5
(Montcada) del cas Mercuri, pena que li va ser convalidada per un
“curs de formació de bones pràctiques” i condemnat a títol lucratiu,
l’any 2021, en la peça 25bis (Consorcis del Consell Comarcal).
En els propers mesos haurà d’afrontar 4 judicis més de diferents
peces del cas Mercuri en les quals està imputat:
•	
Peça 25 – FMC. Pel delicte de malversació de cabals públics,
per haver realitzat despeses personals abonades per la Federació de Municipis de Catalunya i atorgar subvencions irregulars a la Fundació ACSAR.
•	
Peça 28 – SMATSA. Pels delictes de tràfic d’influències, prevaricació i frau electoral, per haver adjudicat el Serveis de
recollida de residus i neteja viària de manera fraudulenta, a
canvi de viatges, finançament de l’acte electoral del PSC, etc.
•	
Peça 31 – Consorci Residus. Pels delictes de tràfic d’influències,
malversació de cabals públics i prevaricació, per haver contractat a dit a persones vinculades al PSC al Consorci de Residus del Vallès Occidental. Se li demanen 8 anys de presó,
multa de 200.000 euros i 12 anys d’inhabilitació.
•	
Peça 31 – Pel delicte contra l’administració pública, per haver
organitzat una reunió per dissuadir a un empresari que volia
denunciar abocaments irregulars de terres. Se li demanen dos
anys d’inhabilitació.
En definitiva, ha entrat a presó per mèrits propis, després d’una llarga carrera delictiva, de la que només se’n coneixen les irregularitats investigades entre els anys 2010 i 2012.

Què hi diu el PSC? Des que va esclatar el cas

Mercuri el PSC mai ha reprovat la corrupció de
membres del seu partit i que l’afecten de ple. Utilitzant la cantarella de que “cal respectar la presumpció d’innocència” sempre ha evitat la més mínima
condemna ni els casos en què ja han estat condemnats en ferm. Mai tampoc no ha demanat perdó pels
perjudicis causats a la institució municipal i al conjunt de la ciutat.
Aquesta actitud va assolir el seu màxim quan
l’Audiència Provincial de Barcelona va demanar
el posicionament de les parts sobre el compliment
de les penes de presó imposades a Manuel Bustos i a Josep Miquel Duran. La Fiscalia i l’acusació
popular, exercida per la Plataforma Sabadell lliure
de corrupció, van posicionar-se a favor del compliment íntegre de les penes imposades. Pel contrari
l’Ajuntament, que exerceix d’acusació particular
com a part perjudicada, va inhibir-se, sota l’excusa
de la manca de consens a la Junta de Portaveus
municipals a l’hora de pronunciar-se. Una maniobra
barroera i mesquina del govern del PSC que, una
vegada més, va deixar clar quin és el seu veritable
posicionament envers la corrupció.
Ha quedat palès que el PSC no té cap intenció de
desmarcar-se de les actituds delictives comeses
per membres del seu partit. Tot el contrari, ha demostrat el seu nul interès en la lluita contra la corrupció, l’interès públic i la seva credibilitat democràtica.

La peça 6 — Can Xupa a judici
La Jutgessa del cas Mercuri ha acordat
l’obertura de judici oral de la peça 6 pels abocaments il·lícits de més de 53.000 m3 de terres
i runes a Can Xupa, una finca veïna de Ca
n’Alzina, qualificada també de valor agrícola i
de valor ecològic.
Seuran al banc dels acusats Jordi Soriano, Ricard Estrada, Joan Manau, Josep Miquel Duran, Xavier Izquierdo i José Manuel
González, pels presumptes delictes de tràfic
d’influències, prevaricació i contra el medi
ambient. Uns com a beneficiats i altres per,
presumptament, haver-los consentit i encobert, tot i tenir-ne ple coneixement, o per haver fet desaparèixer les reiterades denúncies i
no tramitar els expedients de disciplina oberts.

La sorpresa ha estat que la Jutgessa ha ordenat també que entre els acusats i l’Ajuntament de Sabadell avalin la quantitat d’ 1.152.924,20 euros
per fer front a les reclamacions del propietari de Ca n’Alzina, Quirze Elies,
pendent de judici per l’abocament de terres i runes, arran de la denúncia
que va interposar l’Entesa per Sabadell. Un aval que en cap cas hauria
d’assumir l’Ajuntament, sinó qui ho va tolerar: el govern del PSC.

Abocaments de terres a Can Xupa

Continuació de la pàgina 1

El Ripoll: de parc fluvial a parc temàtic?
Al febrer el govern municipal va presentar el document d’Estratègia de recuperació del Ripoll 2030. Aquest document,
en part continuista de la feina feta pel Govern de transformació el passat mandat,
però molt incomplet, incorpora propostes molt necessàries com ara millores en
el cicle de l’aigua i en la gestió de les espècies vegetals i animals, la restauració
de camins i recuperació d’espais degradats, millora de passarel·les, parcs, etc.
En la presentació d’aquest document
però, van amagar deliberadament la
instal·lació del surf.
Tanmateix, cal recordar que en el passat mandat es va establir un programa
d’actuacions que preveia una inversió de
32 milions d’euros en 5 anys. Han passat
ja 3 sense que el govern de Marta Farrès
hagi tirat endavant aquestes actuacions
i ara tenen la barra de presentar un nou

document que es basa en finançament
únicament dels fons Next Generation.
Què passarà si no rebem aquests fons?
D’altra banda, l’acaldessa va parlar
que volien que al Ripoll «passessin
coses», afirmació que ens comença a
fer por quan veiem que una d’aquestes
coses –per cert, portada amb el màxim
secret– és la piscina surfera, que en
realitat és un centre comercial i turístic
de promoció privada plantat al Ripoll
com un bolet i sense cap mena de connexió amb el projecte de Parc Fluvial
i amb un impacte molt negatiu a nivell
de mobilitat i de sostenibilitat.
On ha quedat doncs el projecte de Parc
Fluvial? I quin paper jugaran les peces
patrimonials (Molins d’en Torrella, d’en
Font, Mornau, Xic... què tenim al riu i es
van enrunant? Acabaran totes convertides en restaurants?

SÍ al Ripoll!
El govern municipal, en el seu estil insultant i prepotent, no admet la crítica i
persegueix la discrepància. En opinió de
l’alcaldessa (article al Diari de Sabadell)
diu que encarem «els projectes i la vida»
des de la frustració i el ressentiment.
L’Entesa per Sabadell defensa tots els
projectes que considerem positius per
la ciutat des de l’optimisme, l’esperit crític i constructiu i l’estima per la ciutat. I
en el mateix sentit ens oposem fermament a tot allò que considerem negatiu,
que va contra l’interès públic, regressiu
o innecessari. Diem SÍ al Ripoll i a la natura, diem SÍ als equipaments que poden
resoldre les necessitats de la ciutadania
i millorar la qualitat de vida, fomentar valors culturals, socials i solidaris. Volem
un Ripoll viu, sostenible i per a tothom.

Neix la Plataforma en defensa del Riu Ripoll. Davant d’aquesta

barrabassada, diverses entitats de la ciutat, liderades per l’Adenc i el Moviment Veïnal del Sud, han constituït una plataforma per defensar el riu Ripoll
i els seus valors naturals en el marc del Parc Fluvial.

1.000 arbres són molts o pocs?
L’Ajuntament ha llençat una campanya institucional anunciant que plantarà 1.000 arbres a Sabadell. La cosa d’entrada sona bé, però, són molts
o pocs 1.000 arbres en una ciutat com Sabadell?
Podem recórrer a l’estudi que ha fet en Miquel
Puig, membre de la Plataforma d’Entitats per un
Urbanisme Sostenible (PEUS), per descobrir que
ara mateix amb aquesta xifra només ompliran la
meitat dels escocells que tenim buits als carrers
de la ciutat, ni més ni menys que 2.000!
A més, una part d’aquest arbrat anirà a parcs de
la ciutat, de manera que ni tan sols omplirem el
50% dels espais buits.
I encara ens prenen més el número si tenim en
compte que l’Ajuntament està fent desaparèixer
molts arbres a diferents punts de Sabadell formigonant els escocells. Uns quants forats que
s’estalviaran de replantar.

C. de Francesc Layret

C. de Permanyer

C. de Pau Claris
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Els sense llar,

invisibles pel govern municipal
Al desembre del 2020, segons la Taula de Sensellarisme, a Sabadell
hi havia 180 persones sense llar deambulant i dormint als carrers de
la ciutat, el perfil d’aquestes persones és el d’home, de quaranta i
pocs anys i en la majoria de casos immigrant. L’extrema vulnerabilitat que pateixen aquestes persones potencia el risc d’arribar a patir
problemes de drogodependència i de salut mental.
L’exclusió residencial es pot donar per causes estructurals, jurídiques, laborals, econòmiques... i no es reflecteix només en les persones que pernocten al carrer, també inclou aquelles persones que
malviuen a fàbriques o locals abandonats en condicions de risc inclús per a les seves pròpies vides. La taxa de persones sense llar a
Sabadell és important i els Serveis Socials municipals en son coneixedors i fins ara no s’ha desenvolupat cap política, per part del govern municipal, que es plantegi abordar aquesta situació des d’una
perspectiva de mig i llarg termini, generant recursos tant habitacionals com tècnics que dignifiquin la vida de les persones sense sostre.
L’única política que s’ha desenvolupat han estat les diferents operacions fred que han limitat les actuacions a uns mesos a l’any i
que han recaigut fonamentalment en la Creu Roja i altres entitats
locals on l’Ajuntament ha ofert alguns espais a l’escola Martí i

Pol (en ple confinament total), Molí de Sant Oleguer
(quan el confinament era nocturn).
Són moltes les veus en el món de les ONGs del sector, com de col·lectius professionals, que reclamen
un alberg a la ciutat que sigui un projecte d’acollida
estable que vagi mes enllà de l’aixopluc necessari,
combinat amb d’altres serveis que ajudin a dignificar
la vida dels sense sostre.
Quan a finals de 2020 i març de 2021 es va obrir el Molí
de Sant Oleguer es van generar unes expectatives que
el govern municipal de seguida va frustrar no escoltant
les veus ciutadanes que reclamaven un alberg a la ciutat. Tancant el Molí de Sant Oleguer l’Ajuntament va
“retornar” al carrer la majoria de persones que havien
estat ateses i tornaven a la seva vida de sense sostre.
Amb aquesta decisió, una vegada més, el govern municipal ha menystingut veus com la de la Taula de Sensellarisme que aplega entitats i professionals del sector.

Residència per a la Gent Gran del Sud, altre cop a la via morta
La Residència per a la Gent Gran del
Sud és una llarga reivindicació ciutadana perquè Sabadell disposi d’una
residència de titularitat pública, que resoldria el greuge de ser l‘única ciutat de
Catalunya de més de 200.000 habitants
que no disposa d’un equipament públic.

Maqueta residència

Una demanda que ha viscut tot tipus de
propostes, anuncis i promeses. L’any
2006 és va signar un conveni entre
l’Ajuntament i la Generalitat, governada pel Tripartit, per construir-la. El 2008
es va cedir a la Generalitat el solar del
carrer de Diego Almagro. L’any 2010 la
Generalitat va aprovar la dotació pressupostària per a la seva construcció i el
PSC ja va donar la residència com a cosa
feta. La realitat és que res de res.
Per tal de facilitar la seva construcció,
el febrer de 2019, el govern de transformació i la Generalitat van signar un
protocol de col·laboració per construir-la, amb 102 places assistides i 25

de centre de dia. La construcció anava a càrrec de l’Ajuntament, per mitjà
de Vimusa, i havia d’entrar en servei
abans de finalitzar el 2022. La Generalitat finançava la gestió i retornava la
inversió feta a l’Ajuntament.
Sota l’excusa que havia de ser la Generalitat, i no l’Ajuntament, qui havia
de construir-la, el PSC i la FAVS i la
Plataforma per la Residència del Sud,
van criticar i van oposar-se al protocol
de col·laboració que garantia la construcció de la residència pública.
Què ha aconseguit el PSC 3 anys després? Res, que la residència pública
per a la gent gran continuï en via morta.

Interins, fixesa ja !
Aquesta és la consigna que durant mesos van abanderar els milers d’interins d’arreu de
Catalunya i l’Estat de les diferents administracions públiques. S’ha arribat al fet que la temporalitat al sector públic és superior a la registrada al sector privat, fins al punt que els tribunals europeus han catalogat aquesta situació de “frau de llei”. Treballadors que tripliquen o
més els tres anys de durada del seu contracte amb l’administració. La llei “Iceta” prioritza
la regularització de les places abans que el reconeixement del dret de les persones.
L’Ajuntament de Sabadell està tancat en una mera funció de gestió del marc legal i no es pot dir que CCOO i UGT facin de
contrapunt a una llei que les seves direccions van pactar amb el govern de Madrid. Tot i aquesta postura de l’acció sindical
majoritària, s’ha de destacar l’esforç que està desenvolupant la COS (Coordinadora Obrera Sindical) en mobilitzar als i les
interines i fer de contrapunt en les negociacions. Qualsevol interpretació s’ha de fer sobre el reconeixement dels drets dels
treballadors/res que pateixen l’abús de la temporalitat. Les places no tenen drets, les persones sí.
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El contracte de neteja a la corda fluixa
L’Ajuntament aprova la revisió d’ofici de la concessió
El Ple municipal de febrer va aprovar l’expedient per iniciar la revisió d’ofici de la concessió del Servei municipal de neteja i recollida de residus, que el govern del PSC va
adjudicar a l’empresa SMATSA l’any 2012. Es va aprovar per unanimitat, tot i que alguns
grups municipals ho van fer a contracor per no incórrer en un delicte de prevaricació.
El govern municipal es va veure obligat a porta-ho al Ple gràcies a la perseverança de la Crida per Sabadell que va interposar un contenciós administratiu davant la posició del PSC i de Podemos que, tot i ser-ne coneixedors, es van negar a
investigar les greus irregularitats de la concessió que el govern del quadripartit havia denunciat l’any 2016.

Irregularitats detectades
• El Servei es va adjudicar com a concessió quan havia de ser un contracte de servei
• El contracte no es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea
• La durada de la concessió es va fer per 15 anys més 5 de pròrroga, enlloc dels 4 més 2 anys
• Es va imposar una fiança de 600 mil euros i no de 12,8 milions d’euros com corresponia
• Es va eludir el risc d’explotació
• Es va obviar que l’empresa era insolvent
Unes irregularitats recollides en els informes dels serveis jurídics i de Secretaria municipals i apunten que no van ser casuals sinó deliberades per afavorir l’empresa.

Vinculació amb el cas Mercuri
Aquestes irregularitats però no són més que una petita part
del tèrbol afer de la concessió del Servei, en el que estan
implicats el PSC i la direcció d’Smatsa. La peça 28 del cas
Mercuri investiga els presumptes delictes comesos per
aconseguir que Smatsa s’adjudiqués la concessió del Servei: viatges, favors, diners, finançament de l’acte final de la
campanya electoral del PSC, etc. Unes actuacions il·lícites
que seran jutjades en el propers mesos i per les quals seuran en el banc dels acusats un total d’11 persones: Manuel
i Paco Bustos, els responsables d’SMATSA Gervasio R. Rodríguez, Eugenio A. Díaz, tres funcionaris municipals i altres
càrrecs de l’empresa concessionària.
En l’escrit de conclusions de la peça 28, la Jutgessa instructora ho deixa ben clar: l’adjudicació del Servei a favor
d’SMATSA va ser indiciàriament fruit de les maniobres delictives planificades, organitzades i dirigides pels responsables del PSC i de l’empresa, amb la col·laboració dels
funcionaris municipals.

Qui haurà d’assumir les conseqüències?
Iniciada la revisió d’ofici –l’acte administratiu que pot
anul·lar un acord si és contrari a l’ordenament jurídic– i da-

vant l’evidència de les irregularitats, tot fa pensar que el
contracte acabarà per declarar-se nul, després de passar
per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. I si es
declara nul, l’Ajuntament haurà de rescindir la concessió a
l’empresa Smatsa i obrir un procés per determinar la nova
forma de gestió del Servei.
El PSC, Ciudadanos i algun mitjà de comunicació han exhortat a l’elevat cost per la ciutat que tindria anul·lar la concessió del Servei, en un clar intent d’esvair la possibilitat,
més real que imaginària, que SMATSA acabi perdent la
concessió.
Arribat al cas que es rescindís el Servei a SMATSA, seria
propi del gènere de l’absurd que l’empresa que va resultar
beneficiada obtenint la concessió en base la comissió de
delictes contra l’Administració pública, fos indemnitzada
per l’administració que va sortir perjudicada.
Més aviat el contrari, posats en aquesta conjuntura, seria
l’Ajuntament qui podria demandar una indemnització per
danys i perjudicis als responsables que van aprovar la
concessió del Servei de manera fraudulenta: els membres
de la Junta de Govern Local del 12 de juny de 2012.
Seguirem atents als esdeveniments.
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El Quart Cinturó amenaça de nou el Vallès
Tot i trobar-nos en un context de patir les conseqüències de l’emergència climàtica i energètica,
el Ministerio de Transportes enlloc d’abandonar
el projecte del Quart Cinturó i determinar de nou
les prioritats d’inversió en les xarxes de transport, opta per ressuscitar-lo.

Torna a caducar l’informe ambiental
L’avaluació ambiental del Quart Cinturó entre
Terrassa-Granollers ha tornat a caducar i això
suposaria una nova oportunitat per revisar el
model de mobilitat, territorial i energètic, però
Madrid pretén tramitar l’estudi informatiu i el
projecte saltant-se la legislació ambiental. Tota
una demostració de menyspreu pel procediment
ambiental per part l’Administració de l’Estat.
La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que
fa un seguiment exhaustiu del projecte, ha interposat un recurs per aturar-lo de nou en la via administrativa, tal i com va fer el 2012. Ara el Ministerio no
podrà finalitzar i portar a aprovació inicial l’estudi
informatiu i haurà d’iniciar de nou tota la tramitació
i arxivar l’expedient de l’Estudi Informatiu.

El PSC resa pel Quart Cinturó
Mentrestant, el govern municipal del PSC segueix apostant per tirar endavant el projecte del
Quart Cinturó, amb el maquillatge ambiental habitual. Mentre amb una mà signen declaracions
d’emergència climàtica, amb l’altra posposen la

implementació de Zones de Baixes Emissions i supliquen per una inversió de l’estat
que no faria res més que destruir els darrers espais naturals del Vallès, augmentar
el trànsit de vehicles i les emissions de gasos
contaminants i d’efecte hivernacle. Mentrestant, les
inversions estatals en la xarxa ferroviària de rodalies segueixen també
posposant-se i arribant en comptagotes.
És l’hora de posar de nou en evidència l’enorme irresponsabilitat política que suposa seguir apostant pel Quart Cinturó. Sabadell, i el Vallès
en el seu conjunt, necessita inversions en transport públic i protegir els
espais naturals i agraris com un patrimoni bàsic per a la sostenibilitat
ambiental i econòmica.

La Campanya Contra el Quart Cinturó fa 30 anys!
Enguany fa ja 30 anys de les primeres accions de la Campanya Contra
el Quart Cinturó. 30 anys de lluita constant, dient No al Quart Cinturó i a
l’hora proposant mesures en positiu sobre la xarxa ferroviària i posant
en valor els espais agroforestals de la plana del Vallès i el Rodal de
Sabadell. 30 anys essent espai de trobada de totes les entitats compromeses, emplaçant partits polítics i defensant el seu posicionament
al carrer i per la via administrativa i judicial. I malgrat els anys, la lluita
segueix ben viva. I amb el temps, cada vegada s’evidencia més el valor
dels arguments de la Campanya, la defensa d’una sostenibilitat que fa
30 anys no era gairebé a l’agenda política i ara és ja una emergència.
La Campanya celebrarà aquests 30 anys amb un acte central el diumenge 29 de maig a Sabadell. Estigueu atents a les convocatòries que
es faran!!!

Escultures,

poques i descuidades
Sabadell no destaca pel nombre i la
qualitat de les expressions artístiques
i dels referents culturals que representen les escultures i bona part de les
que tenim es troben en mal estat per
manca de manteniment. Algunes, fins
i tot, estan tan deteriorades que comporten un risc. Sort en tenim de que
serem Capital de la Cultura Catalana.

A Campoamor

Pg. del Comerç

Sabadell a Mozart
Pl. Laietana

Al nou any
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La Casa Duran.

Un Bé Cultural
d’Interès Nacional menystingut pel PSC
Res d’això no ha tingut en compte el govern del PSC a l’hora de plantejar
un projecte que pretén ubicar l’oficina de Turisme i la seu de la Capital
de Cultura Catalana a l’espai de la Saboneria i convertir el pati de llevant
en un espai obert. Un projecte que no considera que es tracta d’un Bé
Cultural d’Interès Nacional, que no disposa del preceptiu estudi patrimonial previ i que obvia el que determina la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Català i les normatives d’obligat compliment que l’afecten.
L’Entesa per Sabadell ha presentat consideracions i al·legacions al projecte, que de manera sintètica són:
•	Que es redacti l’Estudi Patrimonial previ que obliga la Llei del Patrimoni Cultural Català.
La Casa Duran és l’element patrimonial més
important i més emblemàtic de la ciutat. Conserva gairebé intacte l’estructura original de
quan va ser construïda entre els segles XVI i
XVII i a més del valor arquitectònic és un referent excepcional de l’evolució econòmica,
cultural, social i política de Sabadell.
Després d’una intensa campanya ciutadana
per evitar l’enderroc que pretenia l’alcalde
Marcet, la Casa Duran va ser declarada Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 1958
i és l’únic bé patrimonial de la ciutat que té
aquesta consideració. Gaudeix del nivell de
protecció més elevat i qualsevol intervenció
ha de seguir el procediment establert per la
Generalitat de Catalunya i aplicar la normativa d’àmbit català d’obligat compliment.

•	Que s’invalidi l’informe tècnic que informa favorablement el projecte sense tenir en compte que la Casa Duran és un BCIN i que estigui
protegida pels Plans de Protecció del Patrimoni.
•	Que es desestimi ubicar l’Oficina de Turisme i la seu de la Capital
de Cultura Catalana a la Saboneria, ja que no s’ajusta a cap dels
possibles usos previstos pel Reglament d’ús de la Casa Duran.
• Q
 ue es desestimi el tancament de la galeria de la Saboneria, al ser
una intervenció no autoritzada pel Pla de Protecció del Patrimoni i es
desvirtuaria la funció que tenia relacionada amb tasques agràries.
•	Que es reconsideri l’eliminació de la tanca del pati de llevant i la reconversió en un espai obert, ja que el pati i la tanca formen part del conjunt i
la desaparició de la tanca implicaria la pèrdua d’una referència històrica
i conseqüències negatives per a la protecció de la Casa Duran.
Les consideracions i al·legacions les trobareu a l’apartat
d’Al·legacions del web de l’Entesa.

Mercat de Campoamor. Segueix la lluita per la seva supervivència
El passat 11 de gener, l’Associació de Paradistes van presentar una moció al Ple Municipal per intentar garantir la continuïtat del Mercat de
Campoamor. Demanaven que la bonificació del 50% de les taxes corresponents, que s’aplica només durant el primer any, es mantingués vigent fins a la finalització de les obres del futur projecte del Mercat i que
s’apliqués a tots els paradistes, tant als actuals com als futurs.
Tot i que hi van votar a favor la Crida per Sabadell, ERC i Cs, la moció va
ser rebutjada pels vots en contra del PSC, JxS i la regidora Marta Morell.
A pesar dels intents del govern del PSC per tancar el Mercat, les veus
que s’alcen per demanar la continuïtat i la seva millora continuen augmentant. Han aconseguit tenir sis parades funcionant i dues més que
obriran el mes d’abril.
Des de l’Entesa per Sabadell mostrem la nostra solidaritat i el suport a la lluita incansable de l’Associació del Poble del Sud i de l’Associació de Paradistes per aconseguir el manteniment, modernització i dignificació del Mercat.
Per la seva localització i l’espai central que ocupa al barri pot ser un eix
fonamental de dinamització social i econòmica. També per recuperar el
paper cívic de cohesió que ofereix un mercat.

Acte reivindicatiu del Mercat 5.02.2022

activitats
de l’
Reprenem les trobades de l’Entesa
El 21 de març vam recuperar les trobades presencials de l’Entesa, després
d’aquests dos anys de pandèmia, que
han limitat molt l’activitat associativa.
Lluís Perarnau, regidor de la Crida per
Sabadell, va explicar els trets princi-

pals d’un mandat caracteritzat per la
recuperació del clientelisme, la manca
de debat i l’actitud del PSC de fer oposició a l’oposició, així com pel paper
de crossa que està jugant ara mateix
Junts per Sabadell un cop s’ha arraco-

nat Marta Morell, que ha estat expulsada de Podemos.
A continuació es va encetar un debat sobre la situació política de l’esquerra a la
ciutat i les perspectives de futur a 14 mesos
de les properes eleccions municipals.

L’alcaldia no ha de ser un àlbum de fotos
L’alcaldessa Marta Farrés, com ja va fer el seu antecessor Manuel Bustos, ha convertit les fotos en el
pal de paller de la seva campanya electoral permanent, suplint amb imatges la manca de propostes polítiques per a la ciutat. Sembla que és més important
la foto-souvenir de la cosa que la cosa en si mateix.
Qualsevol acte institucional genera tot un àlbum de
fotos seves, fins i tot deixant en segon terme l’objecte
del propi acte. Però no en té prou amb això. També
té prou temps lliure per visitar establiments comercials, restaurants i el que faci falta per fer-se la foto

fent un ús de la institució
banal i superficial.
Si, tal com pretén el PSC, aquestes fotos
són una manera de donar suport al comerç
local, com tria els establiments on va? Només va als que són de la seva corda política? I als que no ho són, no els dona suport?
Tot plegat sembla una manca d’ètica
flagrant i una manera d’utilitzar els
recursos municipals, l’Ajuntament i
la pròpia alcaldia pels interessos partidistes del PSC.

No hi ha “Cas Artèxtil” perquè no hi va haver cap delicte
La Fiscalia ha arxivat les diligències d’investigació Penal iniciades
arran de la denúncia de l’exregidor del PP Esteban Gesa per la compravenda de l’Artèxtil. La denúncia apuntava possibles delictes de
prevaricació, malversació i blanqueig de capitals. El PSC, fidel al seu
estil, es va abraonar contra el govern de transformació amb falses
acusacions i bajanades, com que recuperarien els diners pagats de
més. Ciudadanos, JxSBD i la Marta Morell també es van apuntar a
la festa difamatòria.
Ara, l’escrit de la Fiscalia deixa palès que, després de les investigacions realitzades, no hi ha cap indici de delicte. Fet que ja sabíem.
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