Debat de presentació de El Tallaret
“Espais veïnals autogestionats, alternatives des dels barris”
Auditori del Centre Cívic de La Creu Alta. 19 de maig
Assistents:
Crida per Sabadell (Crida): Albert Grimau, núm. 13 de la llista de la Crida per Sabadell.
Ciutadans (C”s): Adrián Hernández, núm. 3 de la llista de Ciutadans a Sabadell.
Guanyem Sabadell (Guanyem): Tony Domenech, núm. 4 de la llista Guanyem Sabadell.
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC): Alistair Spearing, president de les JNC Sabadell.
Joventut d'Esquerra Rrepublicana de Catalunya (JERC): Laia Girós, núm. 8 de la llista d'ERC a Sabadell.
Arran Sabadell Creu Alta-Nord (Arran): Eva Grau, Ismael Marín i Pau Recio.
Centre Social L'Obrera: Elisabet Grané i Héctor Rodríguez.
Coordinadora Jove de la Creu Alta Llamps i Trons (LLiT): Mariona Ubia.
Associació de Veïns de La Creu Alta (AVLCA): Llorenç Canals.
Una ciquantena de persones de públic.
Moderador: Ricard Ustrell
SOBRE L”AUTOGESTIÓ:
LLiT: és el nostre model de funcionament. No és només un model vàlid sinó que ens serveix per reivindicar-nos com a
joves, com a joves que tenim poder de decisió. A vegades l'ajuda de l'administració no hauria de ser només econòmica,
sinó que facilitar traves burocràtiques, a vegades ajuda molt més.
Obrera: Volem evitar dependre dels diners de subvencions de l'Ajuntament perquè no passi com en altres entitats que
això els talla les ales. Hem de pensar que totes les subvencions tenen un rèdit polític. Si no ens deixen una plaça com
ens han de donar una subvenció? Volem utilitzar aquests diners venint d'on venen? L'autogestió no és només diners.
Arran: autogestió és no dependre de ningú.
AVLCA: Creiem en el projecte autogestionat de El Tallaret com a espai que garanteix un relleu a l'associacionisme del
barri. El Tallaret ens permet deixar de ser virtuals i tenir un lloc físic on poder donar a conèixer el projecte. El tarannà
Bustos ens ha perjudica. A nosaltres les subvencions no ens han callat. Hi ha el pensament estès i erroni que hi ha
dependència davant les subvencions.
Guanyem: parlar d'autogestió a la Creu Alta és tenir un avantatge tenint en compte el número d'associacions a Sabadell
en són 474 i 67 són a la Creu Alta. Això és un model que no és exportable a altres llocs de la ciutat. Una administració
fa un greuge comparatiu quan dóna diners a uns o a uns altres. Si qualsevol moviment associatiu la primera idea és
«anem a l'Ajuntament» és començar en mal peu. Que els diners de les subvencions es destinin a l'Associació de Veïns
sigui qui els gestionin.
JNC: gestionar els propis recursos i els propis espais però també les pròpies idees. No és autogestió que l'Ajuntament
imposi un espai i una subvenció i que després imposi una agenda. Com a partits polítics tenim la responsabilitat de
transparència davant les subvencions. Si després de concedir-ne hi hagués pressions indegudes s”han de poder
demanar responsabilitats. Invertir en els joves no és una despesa. Després de la la immensa feina que s'ha fet a la
Creu Alta el PSC es vol atribuir l'èxit al seu programa electoral.

JERC: autogestió és una bona eina pel jovent que pot vestir alternatives davant la precarietat i per l”empoderament
juvenil.
C”s: tenim en el nostre programa un apartat que parla de centres autogestionats. Espais cívics on es garanteixi
llibertat, la independència econòmica i que representi la vida d'un barri. Hi ha hagut perversió de les subvencions.
L”Administració no hauria de tenir pode qualsevol moviment que fomenti ciutadans crítics.
Crida: el nostre projecte parteix d'entendre els espais quotidians com a espais de total decisió. Cal recuperar aquests
espais als barris. Autogestió no és estructura de certs partits que treuen la capacitat de decidir a la gent. Respecte les
subvencions, hem de trencar amb el model de «jo et pago i tu calles». Aquí ha passat amb diners de l'Ajuntament que
ha callat associacions davant de fets com el cas Mercuri. L'enriquiment que dona haver-se de buscar la vida amb pocs
recursos i sense subvenció és molt gran i dóna bagatge personal.

Aportacions del públic:
Oriol Creus: Els espais autogestionats han de ser independents. No ens hem de casar amb ningú.
Sergi Asensio: Els diners públics de tots s'han de poder destinar també a espais i a projectes siguin crítics,
l'adminsitració té responsabiltiat sobre això.
Tere (Casal Cubà): els diners són públics, es reparteixen i mai ens hem sentit lligats de cap ni peus. Es donen molts
més diners a gent que no es ven que no pas a gent que es ven. No digueu que no als diners.
Joan Rifer: els diners que no demaneu són també vostres. Els diners hi són i algú els farà servir si no els fem servir
nosaltres.
Teresa Comellas AVLCA: els polítics heu de pensar que un projecte com el de El Tallaret no és un despesa per
l'administració, és un avantatge. Nosaltres ens preocupem pel jovent que no sap on anar. Us heu de pensar que és una
inversió social i que hi heu de posar diner públic.
SOBRE ESPAIS ABANDONATS:
Crida: no hi ha hagut participació de la gent a l'hora de prendre decisions sobre les necessitats. Hem de repensar entre
totes com s'han de gestionar els espais públics. L'Ajuntament fa mediació entre les persones sense habitatge i els
propietaris i diuen «no podem, no tenim recursos...» i remeten la gent a la PAH. El projecte del Tallaret és exemplar per
la campanya de denúncia prèvia i no per haver anat al Ple a demanar el vot. Per donar habitatge, si cal, ocuparem i
donarem suport a la gent.
Cs: hi ha molts equipaments infrautilitzats i propietats privades en desús en degradació amb les que caldria una
negociació davant les necessitats de la gent. Per necessitat d”habitatge no desallotjaria en cas d”ocupació, però
nosaltres defensem la propietat privada.
JERC: Amb petites inversions de l'Ajuntament podríem donar funcionalitat a molts espais, igual que podria mediar amb
bancs i propietaris. Cal fomentar el lloguer social.

JNC: s”han de crear oportunitats fent centres culturals, pels joves, centres de formació, parcs, espais de reinserció
juvenil. El tallaret és un model transversal i a seguir. El Tallaret és una cadira de quatre potes que sosté per les
entitats, els veïns, el ple municipal i el propietari (el mateix Ajuntament). En el cas d'espais ocupats, és una cadira que
trontolla. No donem suport a l'ocupació. Cal expandir el parc de lloguer social i tenim identificats espais on fer-ho.
Guanyem: hem arribat aquí perquè no hi ha voluntat de recuperar aquests edificis per la societat. Hi ha hagut
negociacions estranyes amb temes com el Castell de Can Feu, l'edifici de Correus o la Caserna de la Guardia Civil.
L'ocupació em preocupa quan en un programa electoral [Crida] es diu que es recolzarà l'ocupació d'habitatges
propietat de bancs. En cas de governar, davant d”un desallotjament d”un bloc de la PAH, no faig hipòtesis ni
suposicions.
AVLCA: hauríem d'aconseguir que els projectes tinguessin el suport de l'Ajuntament. A la Creu Alta hi ha dos espais que
haurien de ser una plaça i ara són zones blaves. Caldria potenciar la masoveria urbana com a solució.
Arran: els joves depenem del poder adult. Hem de tenir espais propis pel jovent.
Obrera: ocupar ho trobem legítim perquè empreses privades i administració han malgastat diners per interessos
polítics. Ocupar és factible quan l'ajuntament no mira per la realitat del jovent. Creiem que la solució no és només que
l”Ajuntament faci de mediador, sinó també ocupar i lluitar per la dignitat del jovent. Si a altres barris no hi ha el
moviment associatiu que hi ha a la Creu Alta no podem aturar-nos i optem per una altra via.
LliT: ens basem en les necessitats de les entitats. La necessitat que compartíem és la d'un espai físic.
Aportacions del públic:
Ninyo: El model del Tallaret és exemplar, però ho és perquè hi ha hagut una lluita darrera i una herència de moltes
lluites com les del moviment okupa, d'on prové molta gent que avui en dia són al Tallaret també. Hi ha hagut molts
problemes amb l'Ajuntament perquè hi ha un sector del PSC que vol cedir i altre que no. Calen projectes com el de
l'obrera perquè cal seguir denunciar. Cal Balsach ha pres una via administrativa.
Tere Casal cubá: la gent que es posa als pisos no tenen altre remei. No ocupen per gust i s'ho pensen molt. El jovent
no és gent inconscient de «viva la virgen». Per desgràcia les ocupacions de Sabadell han acabat malament perquè els
propietaris han recuperat la propietat.

