INTERVENCIÓ DEL TALLARET AL PLE MUNICIPAL
26 de gener de 2017

4 anys d’espera
40 anys d’abandonament de Cal Balsach
7 entitats. I creixent
79 socis i sòcies i 79 anys de diferència entre el soci més jove i el més vell i això
sense local
200 mil euros d’inversió prevista per l’entitat
102 assemblees quinzenals
i Incomptables hores de dedicació
Abril de 2017, Obrirem El Tallaret
Bona tarda,
De nou ens tornem a trobar aquí i, la veritat, no és per ganes. Cal Balsach segueix
tancat i en decadència després de 40 anys. Els veïns i veïnes i nombroses entitats
del barri seguim insistint i treballant però a vosaltres us és absolutament igual, o
això percebem nosaltres.
No ens sentim representats per aquest Ple. Ens sentim desemparats, enganyats,
traïts. Donem-li ales al tòpic: Els polítics mai diuen la veritat. Un Ple que
unànimement aprova la concessió de Cal Balsach el febrer de 2015, on us omplíeu
la boca d’elogis i ensabonades, i que ha quedat deslegitimat amb les seves pròpies
accions.....
Alguns exemples:
Cristina Moreno, del PSC, deia textualment: “la col·laboració es va iniciar al març
del 2013 amb el regidor de districte Josep Ayuso. Posteriorment en reunió amb
una comissió formada per varies entitats i amb l’Alcalde Sànchez i els regidors
Ayuso, Carrasco i Moreno afirmen que la demanda de l’espai és raonable pels
projectes que presenten i que la postura de l’equip de govern és i serà facilitadora,
en el benentès que ells han de tenir el finançament necessari” El que Ayuso va
qualificar el juliol del 2016 de “trobades informals a peu dret”.
Moreno deia també el febrer de 2015 “S’està preparant l’expedient per modificar la
qualificació urbanística a us associatiu.” Pel que sembla ni era cert això ni el govern
actual ha fet res al respecte.
Amb tot això, és evident que el PSC té una clara voluntat d’aturar el projecte i
utilitzar-nos pels seus beneficis partidistes. El discurs d’estar radicalment a favor
del Tallaret és una gran mentida. No han tingut intenció de cedir Cal Balsach ni ara
ni quan governaven. I avui ho torneu a demostrar. Seguiu amb l’obsessió de la
requalificació quan a vosaltres no us havia preocupat mai aquest tema, ni pel
Tallaret, ni quan es va construir el Centre Cívic. El vau projectar a consciència en
un edifici destinat a equipaments esportius. Potser denunciar-vos a vosaltres
mateixos hagués estat força ridícul i més tenint en compte l’historial delictiu del
vostre partit.

Però no us penseu que només ens preocupa el PSC... a la gran majoria dels que
esteu aquí també us anirà bé una refrescada de memòria. Anem a veure altres
exemples d’un altre partit de l’oposició:
Carles Rossinyol portaveu de Convergència i Unió es va mostrar molt implicat i
receptiu amb el projecte afirmant en relació a aquest que “no es pot permetre
mantenir espais buits sense aprofitar per part de ningú, que es van degradant mentre
hi ha entitats que les podrien utilitzar i podrien servir per dinamitzar un barri”.
El líder de convergència, arriba a afirmar que “creu que el model autogestionat que
defensa el Tallaret, és un molt bon model i que cal caminar cap a aquesta direcció”
Malgrat aquestes primeres lloances, el grup municipal de Convergència ha deixat
anar en diferents declaracions, idees contradictòries amb les anteriorment
exposades com que “la concessió era a cost 0 i per tant un regal de nassos” i que
“concedir Cal Balsach al Tallaret és corrupció” aquestes últimes declaracions a
finals del 2016 a Ràdio Sabadell.I ens trauràs el tema d’aquella subvenció de la
Diputació en context electoral, que tant tu com nosaltres, sabíem que era
inaccessible pel calendari requerit. Quina manera més trista de comprar vots.
I abans d’entrar als partits del govern un esment a PP i Ciutadans. És cert que no us
podem retreure manca de coherència, però el vostre silenci ens preocupa quan
resulta ser complicitat amb les maniobres del PSC.
Senyors i senyores del govern. El vostre pla de mandat deixa anar algunes perles
tals com que no hem de deixar perdre ni degradar el patrimoni de la ciutat. Parleu
de foment de la participació ciutadana, d’enfortir el teixit associatiu, de ser un
govern de canvi.... en definitiva de transformar Sabadell al favor de la ciutadania. I
mentrestant nosaltres aquí, per tercer hivern consecutiu passant pel Ple defensant
el nostre projecte i sense local. Sí, el govern ha canviat i la veritat és que vam
avançar com mai, però nosaltres seguim exactament igual que el 2016, el 2015, el
2014 o que amb la funesta alcaldia de Manuel Bustos.
Més exemples:
Maties Serracant, de La Crida, deixa les responsabilitats al govern al juny del 2016 i
es reincorpora el desembre passat. Però nosaltres, seguim igual. Si realment hi ha
motius suficients per tal reincorporació, no hi ha motius suficients per seguir amb
el procés de concessió? Si considereu que el procés administratiu és el correcte,
perquè no firmem demà? No és prou legítim aquest projecte? O seguim en el
laberint de la burocràcia?
És evident que dins del govern no tots els partits han mostrat el mateix suport al
Tallaret. Lamentem el silenci d’Esquerra, d’Unitat pel Canvi i de Guanyem, que sota
l’empara del govern municipal han evitat pronunciar-se públicament sobre el
tema. Ni el mateix alcalde Juli Fernàndez.
I és cert i ho reconeixem, no hem fet les coses bé, en altres paraules, hem fet tot
allò que VOSALTRES ens heu dit que havíem de fer. El nostre error ha estat, doncs,
confiar en vosaltres i fer-vos massa cas. Promeses, paraules i més paraules. Ens

heu tancat les vostres portes i ens acorraleu a un carreró sense sortida.
Judicialitzeu la política
lítica i de retruc a El Tallaret. A alguns d’aquí us encanta veure el
projecte d’un casal popular a mans dels jutges.
jutges.Anar
Anar en contra d’un projecte que
creix i que aplega cada dies més gent i més entitats és anar en contra de la ciutat i
tots seguiu amb la cara
ara ben alta.
En definitiva, volem solucions i respostes. No volem formar part de les estratègies
d’una patètica política municipal mediocre d’intercanvi de retrets i que dona
l’esquena a projectes que sorgeixen de la participació veïnal. Estalvieu
Estalvieu-vos les
ensabonades en les intervencions que fareu ara i cada vegada que us poseu El
Tallaret a la boca, ja venim prou nets i convençuts de nosaltres mateixes, no ens
fan falta les vostres felicitacions. No ens digueu tampoc que hem tret de context les
vostres declaracions,
eclaracions, consulteu l’hemeroteca. Aquest projecte tirarà endavant sí o
sí i malgrat vosaltres.
Abans del 15 d’abril d’aquest any volem haver firmat el contracte.
El 2017 obrirem El Tallaret
Tallaret!

Casal Popular de la Creu Alta “El Tallaret”

