
 
 

Comunicat del Casal Popular ‘El Tallaret’ 
en relació a l’arxivament de la denúncia 

 

 
Al maig del 2016, Josep Ayuso (PSC) i la tècnica Maite Morao van denunciar a Maties Serracant i dues 
tècniques de l’Ajuntament per tràfic d’influències i irregularitats en el procés de cessió de Cal Balsach a 
El Tallaret. 
 
Després d’un any i mig s’ha resolt el procés judicial referent a la denúncia del PSC de Sabadell. I els 
fets han constatat el que ja vam manifestar des del primer dia. El jutjat d’instrucció número 2 de 
Sabadell ha arxivat el cas.  
 
Des del Casal reiterem: 
 

1. Josep Ayuso i el seu partit han utilitzat la cessió de Cal Balsach per a finalitats partidistes de 
forma maquiavèl·lica pretenent tombar el projecte del Tallaret. 

2. El PSC no només no va complir amb els seus compromisos amb El Tallaret sinó que, a més, 
ha volgut perjudicar-lo. 

3. El Tallaret hem estat víctimes de calúmnies i acusacions per diverses formacions polítiques de 
la ciutat, intentant posar-nos al sac de la pesta corrupta en el que molts d’ells viuen des de fa 
dècades. 

4. El projecte de cessió del Tallaret s’ha vist greument afectat per la denúncia però també per la 
inoperant lentitud de l’administració pública que arrosseguem des de fa tants anys i a la qual 
encara no s’ha posat solució. 

 
Davant de tot això i dels darrers fets ocorreguts, exigim: 
 

1. La disculpa pública dels dirigents dels PSC de Sabadell i la dimissió d’aquells que han 
d’assumir les responsabilitats de la denúncia. 

2. La retractació de tots aquells representants al Ple Municipal que tantes vegades han utilitzat El 
Tallaret per a finalitats partidistes important-los molt poc o gens el mal que podien estar 
infringint al Tallaret i als col·lectius que en formen part. 

3. L’acceleració immediata del procés de concessió de la part nord de Cal Balsach a El Tallaret. 

 
Així mateix emprendrem les següents mesures: 
 

1. Estudiarem detingudament quines accions hem d’emprendre per tal que es compensin els 
perjudicis que la denúncia ha portat al Tallaret. A més del desgast físic i moral de desenes de 
voluntaris/es i de les entitats implicades, els 10.000€ que l’entitat va invertir per a la definició 
tècnica d’un projecte que ha acabat a la trituradora. 

2. Difondrem per tots els mitjans el nostre malestar davant de la situació en la que ens trobem. 

3. Desenvoluparem un treball d’hemeroteca en el que quedi constància de les declaracions i les 
mentides infundades que s’han difós en contra del projecte amb finalitat d’explicar la veritat a la 
ciutadania. 

4. I, com sempre, seguirem amb la nostra activitat fent créixer El Tallaret i sumant cada dia més 
entitats i veïns/es de La Creu Alta i de Sabadell. 

 
 


