
 
 

 

Comunicat a tres mesos de l’assemblea general d’El Tallaret 

14 de gener de 2017 

 

A la darrera assemblea general del Tallaret, els socis i sòcies van acordar mantenir l’espera per la 

concessió de Cal Balsach durant mig any més. La intenció era que, durant aquests mesos, es 

mantingués la pressió cap a l’Ajuntament, es seguís denunciant la injusta posició del PSC i 

seguíssim treballant pel Casal. I en aquesta línia hem avançat. Però d’aquells sis mesos ja hem 

arribat a l’equador i, pel que sembla, la situació segueix encallada. El Tallaret ha crescut incorporant 

noves entitats, ja hem cobrat les primeres quotes als socis i sòcies i hem seguit amb la nostra 

activitat, però pel que fa a la concessió no tenim cap novetat. I ens preocupa. Ens van parlar d’uns 

informes que havien d’aclarir certs aspectes referents al procés que s’havia seguit fins al moment de 

la denúncia. Uns informes que, pel que semblava, havien de ser determinants per reactivar el procés 

de concessió ara en suspensió. Fins al moment, seguim desconeixent la seva resolució. Però el que 

més ens sobta és el silenci després de la tornada de Maties Serracant a l’equip de govern. Des de 

l’Ajuntament es justifica el retorn de Serracant pel fet que no hi hagi hagut cap moviment entorn la 

causa judicial oberta. Així doncs, pel mateix fet, no podem firmar el contracte de concessió d’una 

vegada per totes? 

 

En definitiva, es torna a posar en evidència que les maniobres partidistes i els moviments d’escacs 

d’uns i altres han perjudicat, per sobre de tot, a la Creu Alta i a la ciutat. Josep Ayuso segueix al seu 

seient amb la cantarella de prometo i no faig res, de la destrucció davant del progrés, i Serracant 

recupera la seva posició. El que queda a l’estacada és, altre cop, El Tallaret, la seva gent i les 

entitats que en formen part.  

 

Així doncs, encarem els propers tres mesos amb intenció d’incrementar la pressió cap a 

l’Ajuntament. El Tallaret no renunciarà al que se li ha promès i el que considera just i, com hem fet 

al llarg d’aquest últims quatre anys, seguirem lluitant per tenir un local amb condicions. L’energia i 

les ganes de tirar endavant el Casal no deixen de créixer, però la paciència per mantenir reunions i 

converses infructuoses s’està acabant. En tres mesos volem tenir les claus de Cal Balsach i 

començar les obres. I si no és així, prendrem les mesures que siguin necessàries i que l’assemblea 

consideri apropiades. Per activa o per passiva, ho podem dir més fort però no més clar:  

 
El 2017, obrirem El Tallaret! 

 


