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Sanitat: l’efecte COVID sobre
l’atenció primària

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest de manera crua els dèficits que arrossega la sanitat pública catalana: falta de professionals, mancances laborals i salarials, finançament mancat de 5.000 M€ anuals, etc.
La COVID s’ha emportat moltes vides i ha fet canviar la vida de tothom i,
especialment, però especialment la dels sanitaris. En pocs dies es van
canviar les funcions de metges i infermeres als hospitals i als CAP. Es
van deixar les tasques habituals per atendre la pandèmia i va quedar al
descobert el dèficit crònic de professionals, de llits hospitalaris, d’UCI,
d’espais en els CAP, de l’atenció sanitària a les residències, etc. La dedicació vocacional de molts professionals va fer possible afrontar el
desbordament de malalts i la superació de les reiterades onades.
Aquesta situació ha comportat que els pacients no COVID quedessin
desatesos, que les malalties cròniques (diabetis, cardiopaties...) no
tinguessin el seguiment adequat i que malalties agudes, i molt especialment les menys greus, se n’hagin vist molt afectades. És a dir, els
malalts no COVID han estat molt perjudicats.
El Departament de Salut va iniciar actuacions per millorar la situació, com
l’ampliació de llits, la reordenació de les funcions dels professionals sanitaris, la incorporació de nous especialistes, incrementar l’atenció domiciliària, entre altres. Però també han fet altres canvis no tan positius:
•	Cita prèvia a través de les noves tecnologies: ara cal explicar el motiu de la consulta a un administratiu (anomenat gestor clínic) del CAP
perquè la derivi al personal sanitari. Entre aquest professional i el
pacient no hi ha cap codi deontològic que vetlli per la confidencialitat
de les dades, fet del tot inacceptable i probablement il·legal.
•	El canvi de relació entre els pacients i els professionals comporta
una despersonalització de l’atenció sanitària: consultes virtuals i/o
telefòniques, informació dels resultats de proves clíniques donada
per WhatsApp, e-consulta (de Lamevasalut) o, com acostumen a dir,
“si no li diem res, és que està bé” .
Alguns d’aquests canvis, poden ser útils per a poblacions joves, poc
usuàries del sistema sanitari i amb habilitats en les noves tecnologies
(tot i que saber accedir al sistema és important, però no suficient). Però
per a la majoria de la població, de més edat, amb més malalties i, generalment poc habituada a les tecnologies, aquestes “millores” suposen
una gran dificultat i una pèrdua de qualitat en la continuïtat assistencial
amb els professionals de referència.
Continua a la pàgina 2

Xecs Regal,
20 € d’electoralisme
per cap
El govern municipal PSC-Podemos en col·laboració amb la Cambra de Comerç, ha dut a
terme la campanya SBD.VAL.MÉS, que «regala» a cada llar familiar un Xec Regal de 20
euros. Segons l’alcaldessa Marta Farrés amb
“l’objectiu d’afavorir el consum a les botigues
i a la restauració de Sabadell i posar fre als
efectes de la pandèmia, promoure l’activitat
econòmica, la generació de llocs de feina i de
progrés col·lectiu. Alhora també donar un petit
suport a la despesa de les famílies”. Cal reconèixer que ningú fins ara s’hauria imaginat
que 20 euros ajudessin a pal·liar tants dèficits.
Una campanya amb una despesa prevista
de 3,3 milions d’euros a repartir: 1,66 milions
a càrrec del consumidor i els altres 1,66
de l’Ajuntament. Però, què hi ha realment
darrera d’aquesta acció, que acabem pagant
doblement la ciutadania, el 50% a través dels
impostos i l’altra 50% de manera directa.
Té cabuda a les polítiques municipals una
subvenció universal que no té en compte
la situació diferencial de les famílies? Com
es materialitza aquesta acció de donar «un
petit suport a la despesa familiar»? No és
agosarat pensar que seran precisament
les famílies amb més nivell socioeconòmic
les que rebin més fàcilment la informació i
tinguin accés a l’app, que d’altra banda no
deixa de ser una barrera digital també per
gran part de la gent gran.
No volem ser pas malpensats, però darrera d’aquesta pretesa iniciativa per millorar
l’economia comercial i familiar, potser no hi
ha res més que una campanya electoralista
estil PSC, veritables especialistes en organitzar amb recursos públics campanyes populistes amb finalitats partidistes.
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La racionalització del funcionament de la sanitat pública no pot anar en detriment de la qualitat assistencial, la despersonalització i la pèrdua de confidencialitat. En aquest sentit, i sense renunciar a les noves tecnologies, defensem que cada ciutadà
pugui ser atès pel seu metge i infermera quan ho demani, sense esperes i que pugui continuar fent les gestions en el mateix
CAP si ho necessita. Això no es resol únicament amb tecnologia, sinó que calen més professionals, millors condicions laborals
i més inversió per posar el sistema a l’alçada de les necessitats de l’assistència bàsica i hospitalària.
La sanitat pública és un bé molt preuat, aconseguit amb moltes lluites al llarg del temps i ara, amb la pandèmia, s’han tornat
a posar al descobert les seves mancances. Defensem i lluitem per una sanitat pública, universal i de qualitat!!

Una proposta realista per a l’Escola d’Infermeria
El govern municipal de PSC-Podemos
i Junts per Sabadell, van aprovar en el
Ple del mes d’octubre cedir la totalitat
de l’Artèxtil a la Universitat Autònoma
de Barcelona, per ubicar-hi una Escola d’Infermeria vinculada a l’Hospital
Parc Taulí.
Ha estat una decisió presa a la lleugera,
sense el mínim rigor exigible, a partir d’un
únic escrit de mitja pàgina del rector de
la UAB, sense cap programa ni proposta
que especifiqui quines són les necessitats i l’espai que requereixen, sense la
transparència de saber a càrrec de qui
anirà el finançament de l’adequació, i
en absència de la més mínima reflexió
sobre quin podria ser el millor ús per a
l’Artèxtil i quines altres opcions hi havien
per ubicar l’Escola d’Infermeria.
A banda de les formes per com s’ha pres
la decisió, l’Artèxtil no és la millor opció.
Allunyada de l’Hospital Taulí, al qual
l’Escola ha d’estar vinculada, i amb unes

dimensions, 7.600 m2 de superfície, desproporcionades. Però el què més posa
en qüestió que es pugui transformar
en centre educatiu són les condicions
que el Pla de Protecció del Patrimoni de
Sabadell fixa per a l’Artèxtil, que li atorga un nivell de protecció global i unes
condicions d’obligat compliment: No
autoritza la modificació o ocultació del
sistema estructural tipològic de cobertes…No autoritzen noves distribucions
interiors que malmetin o desvirtuïn els
ritmes tipològics, estructurals de cobertes o compositius de façanes....etc.
Unes obligacions que pràcticament fan
inviable ubicar-hi una Escola.
L’Entesa per Sabadell sempre ha defensat que la UAB ampliï la seva presència
a la ciutat i ofereixi especialitats formatives vinculades a la sanitat. En el programa electoral de 2007 ja plantejàvem la
creació d’una Escola d’Infermeria i una
Escola de Treball Social a la Caserna de

Naus Pilar Bosser

Ara plantegem una nova proposta
per ubicar l’Escola d’Infermeria. Concretament a les naus Pilar Bosser,
de propietat del Consorci Hospitalari
Parc Taulí, actualment destinades a
aparcament, junt amb el solar veí, de
propietat municipal i també destinat
a aparcament. La proposta consistiria en situar l’Escola un edifici docent de nova planta amb façana a la
Gran Via i a les naus Pilar Bosser i un
aparcament soterrat amb una plaça
en planta baixa. La conversió del carrer de Francesc Izard en carrer de
vianants connectaria el conjunt educatiu amb el Parc Taulí.
Considerem que es tracta d’una proposta més realista i més viable que a
l’Artèxtil.

Carrer vianats

Proposta ubicació Escola d’Infermeria

Parc Taulí
Solar municipal

la Guàrdia Civil, davant per davant de
l’Hospital Taulí.

Naus
P. Bosser
Plaça

Edifici nova planta

Gran Via

Espai públic
La transformació de l’espai públic, l’aposta per la mobilitat sostenible i el verd urbà continuen essent una assignatura en la
que Sabadell té molts deures pendents i en la qual el govern municipal suspèn de forma evident. Entre els darrers exemples,
el de l’aparcament al Passeig, la lentitud en l’execució dels carrils bici cap a Terrassa i Sant Quirze, la inacció per finalitzar
el Pla de Mobilitat o la seva obsessió per destruir el Vallès amb el Quart Cinturó.
La Plataforma d’Entitats per un Urbanisme Sostenible “PEUS” es va
presentar el mes de setembre en
el marc del Festival Regadora amb
l’objectiu d’integrar diverses entitats, col·lectius i persones a nivell individual preocupades per la qualitat de l’espai públic a Sabadell.
Ja sigui des dels àmbits veïnals, ecologistes, escolars o específicament des de la preocupació
per la mobilitat, cada dia som més a Sabadell
que compartim l’objectiu de viure en una ciutat
saludable, caminable, ciclable, verda, resilient al
canvi climàtic, inclusiva, equitativa i integradora. Els coneixements, sensibilitats i experiències
diverses els volem posar al servei d’un projecte
de transformar la ciutat gris d’avui en una ciutat
verda demà.
Pel fet d’haver participat en diversos espais de
representació institucional compartim la frustració amb aquests processos participatius convocats i gestionats per les respectives regidories
de l’Ajuntament, ja que no esdevenen espais de
reflexió o de construcció de projectes. PEUS
busca generar espais de reflexió i propositius,
autogestionats en l’àmbit de l’espai urbà sense

renunciar els canals de comunicació amb les institucions públiques.
PEUS es proposa esdevenir un espai
de referència aportant el coneixement acumulat al llarg dels darrers
anys, generar sinèrgies entre les entitats i persones i promoure la transferència de coneixement. Per això
s’impulsaran accions diverses, ampliant el nombre de persones implicades buscant generar una massa
crítica amb capacitat d’incidència
real en aquestes temàtiques.
Així, més enllà de compartir i divulgar
reflexions i propostes i participar en
actes en els que ens convidin, PEUS
estarà amatent a les accions municipals per revisar-les des d’un punt de
vista crític i constructiu. Col·laborant
i fent xarxa amb les entitats afins,
es desenvoluparan campanyes amb
temàtiques concretes, com la que
es va presentar amb el Metrominuto
que s’emmarca en l’objectiu de fer
de Sabadell una ciutat caminable.

metrominuto
Sabadell

PEUS vol treballar per aconseguir
que Sabadell sigui una ciutat per
a les persones, una ciutat de barris, una ciutat verda, saludable,
caminable i pedalable, una ciutat
amb espais públics de qualitat, inclusiva, segura, d’economia propera i integrada al territori.

Camins escolars
La campanya #Revolta escolar
va marcar el darrer curs escolar,
amb la posada també en marxa d’iniciatives com el bicibus a
l’escola Samuntada. La reivindicació de camins escolars segueix
sent una de les reivindicacions
més significatives en l’ús de l’espai
públic, afavorint no només la seguretat i la mobilitat sostenible, sinó

també la qualitat de vida als barris i generant comunitat.
Malgrat el govern ha volgut defensar
algunes actuacions en aquest àmbit, el
cert és que l’acció municipal es limita a
tirar endavant, amb lentitud, algunes ac-

tuacions puntuals ja previstes. Mostra
de la seva desídia és l’endarreriment del
treball “Memòria tècnica dels camins
escolars i la millora dels entorns escolars a Sabadell” definit en el mandat anterior i adjudicat ja fa més d’un any.

Arbrat
Mentre el govern pretén vestir de verd a cop de titular la seva actuació en l’espai públic, és evident que el balanç continua essent
negatiu també en aquest àmbit. Malgrat disposar d’un Pla Director
de l’arbrat viari aprovat l’abril de 2019, s’acumulen els escocells
buits (prop de 2.000 a la ciutat) amb noves tales que no semblen
respondre a cap criteri. Alhora, enlloc de plantar els arbres pendents, tapen amb formigó i pavimenten alguns escocells sense
valorar els beneficis del verd i la infiltració de l’aigua. Per molt que juguin amb els números, el balanç del mandat serà més
vermell que verd, i sort n’hi haurà de l’aportació arbrada del Parc del Nord i el Parc de les Aigües definits en el mandat anterior.
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21,4%

El preu de la llum
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A LA FACTURA DE LA LLUM?
Font: CNMC

segons els costos de producció. El preu diari es fixa pel sistema marginalista,
o sigui l’últim preu que entra en el sistema marca el preu de cotització del
total. Dit d’altra manera, tota la producció eòlica i fotovoltaica del dia amb
costos molt baixos, es pagarà al mateix preu que la necessària per completar
el còmput diari generada amb centrals de cicle combinat que utilitzen gas.
Estem suportant uns preus del corrent escandalosos i se’ns explica que és pels augments
del cost del gas i de la demanda d’emetre
emissions de CO2, com si el preu pagat fins fa
uns mesos fos gaire racional. Recordem que
el “Reino de España” sempre s’ha caracteritzat per imposar una tarifa elèctrica situada
entre les quatre o cinc més cares de les 38
cotitzades en el mercat europeu. Sense anar
més lluny el 2020 estava per sota d’Alemanya,
Dinamarca, Bèlgica i Irlanda, no cal dir que
les economies i la rendes d’aquests països no
tenen res a veure amb la nostra.
Què vol dir això? Que amb el preu del corrent històricament hi tenim incloses partides
que són prebendes a les grans empreses de
l’oligopoli o despeses que no s’han recollit
als pressupostos generals de l’Estat com la
moratòria nuclear, la subvenció al carbó, la
transició a la competència, etc.
Però si cada any augmenta la generació
d’energia de fonts renovables (l’any passat ja
era el 43% del total) amb un baix cost de producció perquè no necessiten combustibles
fòssils, per què s’incrementa el preu de la tarifa? Bàsicament perquè no paguem l’energia

El preu del gas puja (no pararà de fer-ho) i el pas a les fonts renovables de
la mà de les empreses de l’oligopoli no ens lliura del jou del preu, arran de
la perpetuació del sistema actual. En definitiva, estan fent un canvi energètic però no un canvi de model, els quatre grans pretenen continuar decidint el preu del corrent des del màxim control de les plantes de producció
d’energia renovable. Amb la paradoxa que l’oligopoli com més producció
renovable instal·la més hi guanya.
Ara que la tecnologia ho permet si volem reduir el rebut de la llum i alhora ser
proactius en un canvi de model on es defensi un sistema de fixació de preus
diferent i al servei de les majories, es promoguin instal·lacions d’energies renovables de proximitat que facin innecessàries les línies de Molt Alta Tensió
(MAT) i les fonts de producció siguin gestionades per ens públics o comunitats energètiques al servei de col·lectivitats concretes, ens cal fer un pas endavant i més enllà de promoure les instal·lacions fotovoltaiques individuals,
cal impulsar les instal·lacions col·lectives i les comunitats energètiques. Veritables llavors d’un apoderament social de l’energia i en conseqüència gèrmens d’un nou model energètic al servei de les majories.
No podem perdre temps, el moment és propici per posar fre al domini absolut de l’oligopoli. La incertesa generada per la magnitud d’aquest canvi,
acompanyat d’una legislació obsoleta que forçosament haurà de canviar
de paradigma ens juga a favor. L’increment de la consciència col·lectiva
respecte a tractar el subministrament del corrent elèctric com un servei
bàsic junt amb la sensibilitat de sectors polítics vers un apoderament social
de l’energia, facilita que ens organitzem per fer de les subvencions facilitades pels Next Generation uns recursos emprats en revertir la situació. A
Sabadell hi ha condicions per fer una comunitat energètica a cada barri,
només cal que aquest sigui el nostre objectiu.

Increment de taxes i impostos del 3,7%, per a fer què?
El govern del PSC, Marta Morell i Junts
van aprovar l’increment del 3,7%. de
les taxes i impostos municipals per a
l’any 2022. Un increment que s’hi podria estar d’acord si respongués a una
política ambiciosa en l’àmbit social,
com podria ser la implementació d’una
Renda Bàsica de Ciutadania, o la municipalització de serveis com les Escoles
Bressol, els menjadors escolars, la neteja de les escoles, entre altres. O estabilitzar personal interí i ampliar plantilles en serveis socials i comunitaris.
En un context de crisi social, la política
fiscal és clau per a poder desenvolu-

par polítiques de caràcter redistributiu
i amb un fort impacte social.
Res més lluny però d’una política social. Per a la regidora expulsada de Podem, l’increment del 3,7% es fa ara perquè l’any vinent ja és any preelectoral i
pel 2023 no les tocaran. Una confessió
d’agrair que mostra el tarannà polític
que guia les actuacions d’aquest govern: el més pur i trist electoralisme.
Per la seva part, les explicacions de
la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Local, Montse González, no
van anar gaire més enllà de dir que

l’increment està per sota de l’IPC previst
i que al 2020 les taxes es van congelar.
Cap explicació sobre les línies principals dels Pressupostos per a l’any vinent
que justifiquessin aquest increment del
3,7%, escatimant un debat a fons sobre
la política del PSC - Junts a la ciutat.
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Sant Pau de Riu-sec
L’abandonament i
la degradació d’un dels

espais amb més interès
històric de la ciutat
El paratge de Sant Pau de Riu-sec és, sense cap mena de dubte, un dels espais on es concentren els vestigis històrics de
més interès de la ciutat. Això però no es motiu suficient per evitar que un conjunt històric de gran importància per a Sabadell
i per a Catalunya, sigui un espai desconegut, abandonat i a mercè del vandalisme i de l’incivisme.
Primer l’autopista, després la depuradora d’aigües residuals a tocar de l’ermita. Posteriorment, la construcció de la desproporcionada i pretensiosa rotonda i, finalment, el polígon comercial, han convertit l’indret en un espai inhòspit i marginal.
Però el desinterès i la desídia per la història i pel Patrimoni col·lectiu, per part de les institucions locals i catalanes, l’han acabat de
convertir en un espai, on s’hi acumulen tota mena deixalles fruit de l’incivisme i de la nul·la presència dels serveis de neteja municipals.

L’Ermita i la rectoria
L’ermita, d’origen romànic, data del segle XI. Ha sofert diverses
transformacions arquitectòniques, especialment en els segles XII
i XVIII. A l’interior es mantenen algunes restes arqueològiques. La
rectoria, adossada a l’ermita, data de l’any 1798.
Tant l’ermita com la rectoria estan declarades Bé Cultural
d’Interès Local, BCIL i gaudeixen de protecció pel Pla de Protecció de Patrimoni de Sabadell.
Ambdues han sofert freqüents actes vandàlics que han destrossat
portes, finestres i darrerament l’arc dovellat d’entrada a l’ermita.

Vil·la romana
Enfront l’ermita s’hi troben les restes d’un important assentament de l’època romana
republicana (segles II i I aC) i de l’època romana imperial (segles I - III dC). També un
valuós jaciment de l’època alt medieval (dels segles IX-X al XIII-XIV) pertanyent a un assentament carolingi. Així com les restes d’una granja templera vinculada a l’església de
Sant Pau de Riu-sec durant l’època que va pertànyer a l’Ordre dels Cavallers del Temple.
Tot i tractar-se d’un conjunt patrimonial de gran importància, amb prop de dues-centes tombes, sitges, estructures funeràries, objectes de la comunitat templera, etc. tot
resta enterrat a l’espera de l’interès per destinar-hi els recursos necessaris i es posi
de relleu tot el seu potencial històric.
La darrera intervenció arqueològica va ser el juny de 2017 en el marc del Programa
impulsat per la UAB i l’Ajuntament de Sabadell, durant l’anterior mandat.

Masia de Can Borrell de Sant Pau
Masia datada al segle XV. Junt amb el molí de vent adjunt està considerada d’interès
com arquitectura residencial rural. Protegits pel Pla de Protecció de Patrimoni de Sabadell i declarats Bé Cultural d’Interès Local, BCIL. És de propietat municipal.
Tot i la seva “protecció” el seu estat és pràcticament de ruïna a causa del seu abandó.
El vandalisme i haver-se convertit en lloc on escampar-hi deixalles per alguns “clients”
dels locals de restauració propers, han acabat de convertir el lloc en un femer.
Una situació endèmica fruit del desinterès per la nostra història, l’abandonament del Patrimoni i la manca d’inversió en
Cultura, que diu molt poc d’una ciutat que és capital del Vallès i que vol ser capital de la Cultura Catalana. És urgent una
actuació per revertir aquest estat i convertir Sant Pau de Riu-sec en un espai digne, on es posi de relleu una part molt important de la nostra història.
Qui perd els orígens perd la identitat... o potser ja fa temps que l’hem perduda.
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Ca n’Alzina:
per fi arriba el judici
Al març de 2014 vam denunciar al jutjat de Sabadell les greus
irregularitats que havíem detectat a la finca de Ca n’Alzina.
Aquesta denúncia, que va ser admesa a tràmit, va generar
una extensa investigació per part dels Mossos d’Esquadra.
Ca n’Alzina és un espai qualificat pel Pla General Municipal
d’Ordenació de Sabadell com a sòl no urbanitzable i zona de
valor agrari, amb ús dominant agrícola. Està inclòs dins l’àmbit
de Protecció Especial del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell
– PEPPS, atorga protecció a la masia i entorn pels seus valors
arquitectònic i d’expectativa arqueològica, i al torrent pel valor
ambiental, formant part d’un Espai d’interès Mediambiental.
Tanmateix, a partir de l’any 2005 s’hi van construir diverses edificacions, principalment orientades a la pràctica de
l’hípica (coberts, pista de competició, contenidors...), es va
ampliar la masia, es va construir una piscina, pèrgoles, una
xarxa de desguassos d’aigües residuals i pous. D’altra banda es van talar arbres, es van obrir camins i es van abocar
terres, alterant la realitat física de la finca.
Tot això es va fer sense les preceptives llicències d’obres,
que, d’altra banda, mai no s’haurien pogut concedir. Tampoc disposaven de llicència d’activitats el restaurant ni
l’activitat d’hípica que no només funcionava de manera ordinària, sinó que a més era seu de competicions internacionals anualment.
El PSC feia la vista grossa. Malgrat tenir informes de policia municipal i tècnics de medi ambient que alertaven sobre

Novetats

CAS

Vista aèrea de Ca n’Alzina.

aquesta situació, els expedients de disciplina urbanística no
avançaven. Van mantenir una actitud obstruccionista cap a
les nostres peticions d’informació i tampoc no van fer res per
impedir la celebració de les competicions de 2014 i 2015, quan
era innegable que tenien coneixement de la situació perquè ja
l’havíem fet pública en diverses rodes de premsa i comunicats.
El 4 d’octubre estava prevista la celebració del judici on només seurà al banc dels acusats el propietari de Ca n’Alzina,
Quirze Elias, tot i que és inversemblant que hagués pogut
cometre totes aquestes irregularitats sense la connivència
dels responsables polítics que fins i tot estaven tramitant
un Pla Especial per regularitzar les il·legalitats. El judici es
va suspendre perquè la defensa s’havia negat a aportar
la documentació econòmica de l’empresa Barcelona Horses, que explota la finca, i que és rellevant per determinar
que aquesta activitat resulta molt lucrativa. Restem ara a
l’espera de nova data de judici, que s’hauria de celebrar en
les properes setmanes.

MERCURI

9 anys després

En els darrers mesos s’han produït importants avenços en el cas Mercuri i es van esclarint les responsabilitats dels presumptes
delictes comesos per l’entramat organitzat a l’entorn del PSC i de Manuel Bustos. Les principals novetats han estat :
Peça 1 – Suborns per obtenir obra pública. Celebrada la compareixença prèvia al judici pels presumptes delictes de suborn, blanqueig
de capitals i tràfic d’influències, relacionats amb obres del Cementiri,
del CC de Can Llong, a Ca n’Ustrell, etc. Imputats: Jordi Soriano i una
vintena més de persones del seu entorn familiar, polític i empresaris
Peça 6 – Can Xupa (Ca n’Alzina). Abocaments il·legals de terres.
Tancada la instrucció i presentats els escrits d’acusació. Pendent
de la data del judici. Acusats: Jordi Soriano, José M. González,
Ricard Estrada, Joan Manau, Josep M. Duran i Xavier Izquierdo.
Se’ls hi demanen entre 2 i 4 anys de presó, inhabilitació i multa.
Peça 25 – Federació de Municipis de Catalunya. Malversació cabals públics. Reoberta la instrucció a l’estimar l’Audiència de Barcelona els recursos de la Fiscalia i de l’acusació popular de considerar que els diners d’aquesta entitat són públics i no privats.
Imputats: Manuel Bustos, Montserrat Costa, Adolfo
Moreno, José A. Cabanillas, Xavier Amor (alcalde
de Pineda de Mar pel PSC) i Santiago Fontbona
(exregidor d’Arenys de Mar pel PSC).

Peça 28 – SMATSA. Irregularitats en l’adjudicació del contracte de
Recollida de Residus. La Jutgessa ha emès l’escrit de conclusions,
deixant palès que la concessió del contracte va ser fraudulenta, fruit
d’una conxorxa entre el govern del PSC, funcionaris, càrrecs de confiança i responsables d’SMATSA. Pendent de fixar data de judici.
Imputats: Manuel Bustos, Paco Bustos, Xavier Izquierdo, Gervasio R.
Rodríguez, Eugenio Á. Díaz, Mª Lourdes Millat, Francesc Feliu, Ricardo Garrido, Joan Figueras, Cristian Sánchez i Mª Isabel Carrasco.
Peça 30 – Retirada de multes. Confirmada la sentència de 3 anys
de presó per a M. Bustos i de 15 mesos per a Josep M. Duran.
L’Audiència de Barcelona va sol·licitar el posicionament de les
parts sobre l’ingrés a presó dels condemnats. La Fiscalia i l’acusació
popular exercida per SBDLC, van demanar el compliment íntegre
de les penes. L’acusació particular, exercida per l’Ajuntament, va
deixar a criteri de la Sala la suspensió de les penes imposades a
Duran i va obviar deliberadament el posicionament en relació a M.
Bustos, deixant clar que el PSC avala la impunitat dels delinqüents
i el seu desinterès en la lluita contra la corrupció. Pendent que la
l’Audiència de Barcelona resolgui sobre el compliment de les penes.

9 anys després de l’esclat del cas, al Mercuri encara li queda recorregut fins a depurar totes les responsabilitats i esborrar tot rastre de corrupció a la ciutat.

Núm. 15

Dins la campanya TRIEM LA VIDA, la Crida per Sabadell ha dut a terme una acció
per denunciar la intenció del govern municipal de PSC-Podemos i Junts per Sabadell, de destinar 10 milions d’euros a un
aparcament de vehicles damunt l’estació
dels FGC de la Plaça Major.
Amb el lema “Què hi faries al calaix de
ciment del Passeig?” es convida a la ciutadania a pensar quin ús alternatiu se li
podria donar a aquest espai, enlloc de ser

novembre 2021

un pol d’atracció de cotxes i un generador
de contaminació al centre de la ciutat.
Quan l’emergència climàtica exigeix la
reducció del trànsit de vehicles i de les
emissions de gasos contaminants, el
govern municipal encara els fomenta
més, i en un espai que ha de ser Zona
de Baixes Emissions, enlloc de destinar aquests diners a millora el transport
col·lectiu, l’ús de la bicicleta i augmentar
els carrers de vianants.

Edifici sostenible de VIMUSA
Vimusa (Habitatges Municipals de Sabadell, S.A.) promou 21 habitatges HPO de
lloguer en 6 plantes a la Ctra. de Barcelona / Zurbano i 32 més amb 4 plantes al carrer de Francesc Layret / Piferrer. Uns projectes que provenen de l’anterior mandat.
Aquests edificis s’estan construint amb estructura de fusta i representen un canvi
de paradigma en el sector de la construcció recuperant la utilització d’un material
natural, lleuger, fàcil de transportar i processar i amb un balanç negatiu de gasos
d’efecte hivernacle i incorporant tots els seus avantatges en termes de confort,
salut i estalvi energètic.

Al·legacions presentades per l’Entesa
Durant els períodes d’exposició pública, l’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions ala plans aprovats provisionalment,
amb la finalitat de millorar les propostes o per corregir determinats plantejaments. De manera resumida són:

Al Pla de Millora Urbana PMU-138,
d’ordenació de volums d’un nou edifici al Parc Taulí

Zona de Perillositat
mitjana per retrocés
dels talussos del Ripoll

Àmbit B

Nou edifici

Àmbit A

•	Al fet que un Pla de Millora Urbana no és l’instrument urbanístic per modificar la Normes Bàsiques del Pla General.
•	No es té en compte que el nou edifici afecta la zona de Perillositat mitjana per retrocés dels talussos del Ripoll.
•	Al fet que no es preveuen les noves places d’aparcament que
obliga la normativa.
•	El Pla no considera l’afectació del nou edifici a la futura via
pública Cornisa del Ripoll.

A la Modificació del Pla General,
MPG-128, a l’àmbit industrial de Can Roqueta
•	Es proposa que es mantinguin les qualificacions urbanístiques actuals per manca de justificació dels canvis plantejats,
perquè responen només a l’interès privat i no a l’interès públic
que ha de prevaldre en tota modificació del planejament.
•	Aquestes modificacions a demanda signifiquen un greu precedent que, d’aprovar-se, pot convertir el planejament urbanístic i la normativa en paper mullat.
Torna l’Urbanisme a la carta?

Podeu veure les al·legacions completes a l’apartat d’al·legacions del web de l’Entesa:
https://www.entesa.org/categoria/historic/propostes/al-legacions/

activitats
de l’
Com cada any, l’Entesa va ser present a l’ofrena floral amb
motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
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Jutjaran Maties Serracant

com a Alcalde de Sabadell durant l’1 d’Octubre
El procediment judicial obert a Maties Serracant per les
actuacions com alcalde en relació al Referèndum de l’1
d’Octubre segueix endavant. El jutge instructor ha fet una
qualificació provisional dels fets com un delicte de desobediència greu, tal com defensa el Ministeri Fiscal que
ha sol·licitat una pena de 10 mesos de multa (50€/dia) i
d’inhabilitació especial de 2 anys. L’acusació popular havia qualificat els fets com un delicte de sedició en grau de
temptativa i de malversació de cabals públics però el seu
escrit ha estat inadmès per contenir fets que no es consideren indiciàriament acreditats. A l’escrit de defensa presentat aquest mes de setembre hem al·legat la manca de qualsevol delicte i demanat la lliure absolució. Acabada aquesta
fase s’ha decretat l’obertura de judici oral pel qual caldrà
esperar encara força mesos.

En record de l’amic
Lluís Casanovas

La mort del Lluís ens ha deixat una mica més orfes. Les mostres d’afecte
que vam rebre llavors i totes les que ha rebut la família posen de manifest
el seu tarannà afable i la seva bonhomia. Allà on passava deixava una
petjada d’amistat i solidaritat. El recordem amb agraïment per tants anys
d’activisme i militància, pel seu optimisme i bon humor, però també per
la fermesa en la defensa de tantes reivindicacions socials i polítiques.
El 15 d’octubre vam participar a l’acte de record i homenatge que va organitzar un grup d’amics a l’auditori Pere Quart, amb la col·laboració d’en
Werens i d’en Jep Barceló. La projecció d’imatges de la seva trajectòria
durant dècades i la lectura de textos de diferents entitats i col·lectius ens
van fer reviure lluites i vivències compartides.
Nascut a Barcelona el 1944, Lluís Casanovas i Riera, va exercir de sabadellenc des de la seva arribada a la ciutat als anys seixanta com a capellà del
barri del Poblenou. La seva implicació va ser immediata en les reivindicacions socials i posteriorment va portar la seva lluita al sindicalisme a través de CCOO, políticament amb la LCR i posteriorment a l’Entesa i a la Crida
per Sabadell. També va participar activament en multitud d’iniciatives socials com ara la Roda de la Pau, la Coordinadora Un altre món és possible,
Sabadell per la República o la Universitat Popular de Sabadell.
Gràcies per tant, Lluís, ja et trobem molt a faltar.

Local: c arrer de l’Advocat Cirera, 8
1a planta, local 13
O8201 Sabadell
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