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El rebombori que està patint Sabadell
aquests últims dies ha transcendit
arreu de Catalunya. Els mitjans de
comunicació s'han fet ressò dels esde-
veniments encadenats que han tingut
lloc i han estat, suposem, els uns con-
seqüència dels altres. Presentació d'un
manifest, detenció d'un jove de 14 anys
per enganxar un adhesiu de crítica a
l'alcalde Bustos i dimissió parcial del
responsable de la policia, Francisco
Bustos, són els fets que expliquen un
rebombori de tal magnitud. Però que
ningú s'espanti ni es sorprengui;
aquests tres fets acompanyats de mani-
festacions, rodes de premsa i declara-
cions no són un incendi, una inundació
o un cataclisme que ha sacsejat l'oasi
sabadellenc en pocs dies. Sabadell era,
des de fa temps, una zona de risc
(sense voler causar alarma a ningú).
Era una zona de risc perquè la relació
entre l'equip de govern i bona part de
la societat civil (representada en moltes
entitats, col·lectius, associacions veï-
nals, empreses...etc.) és inevitable-
ment... complexa. A Sabadell fa temps
que hi ha molts problemes dignes de
ser portada de tots els diaris: violència
neofeixista, gestió del sòl i el patrimoni
municipals, brutalitat policial, taxa de
residus, conveni amb SMATSA...tot i
així, ara  no passarem a detallar-los en
aquesta editorial. El que si farem però,
serà explicar el que teniu a les mans.

El DESORDINT LA TRAMA neix per
donar resposta a allò que creiem que
és una necessitat; exposar què passa a
Sabadell des d'una posició allunyada
de l'equip de govern i els interessos
polítics que contaminen inevitablement
qualsevol declaració que es faci des de
l'oficialitat de l'Ajuntament. Els mitjans
de comunicació locals (especialment
Ràdio Sabadell i Canal 50) és clar que
expliquen directament allò que dicten
els responsables del govern local i no
tenen en compte o deslegitimen les
informacions que s'aporten des d'al-
guns sectors socials. Molts mitjans de
fora la nostra ciutat també fan aquest
mateix paper, donant així una imatge
de Sabadell que no es correspon amb
la realitat: Sabadell està molt lluny de
tenir "kale borroka" i la seva quotidia-
neïtat, inclosa la dels seus polítics, no
té res a veure amb cap municipi del
País Basc. És per això que alguns ciuta-
dans de Sabadell hem decidit tirar
endavant una iniciativa com aquesta;
elaborar una publicació que arribi A
TOTHOM i on les opinions que no es
toleren en els mitjans de comunicació
locals puguin tenir-hi veu. Esperem que
així quedi resolta una vegada més l'e-
nigma de ¿però... qui hi ha darrere d'ai-
xò? Hi ha persones que cansades,
indignades i preocupades en veure
com, una vegada més, la propaganda
de l'equip de govern -emparant-se en el

suport a les urnes- apareix davant l'opi-
nió pública com a única veritat. I les crí-
tiques, discrepàncies i divergències
públiques de molts sectors de la socie-
tat apareixen demonitzades a l'estil
inquisitorial. Ara no posarem en dubte
la legitimitat de tothom qui va votar
Manuel Bustos, Josep M. Civis o Paco
Fernández perquè fossin alcaldes, però
sí que denunciem la gestió nefasta d'a-
quest Ajuntament. Denunciem la ja
famosa política de canapè de l'Alcalde,
- si a algú li està bé, deu saber per què
-. Denunciem les fal·làcies de participa-
ció ciutadana que intenten vendre,
enlloc de discutir i dialogar amb
intel·ligència amb els sectors que dis-
crepen. Denunciem la gestió ineficaç en
els aspectes més elementals: ¿per repa-
rar les voreres de la Plaça Espanya cal
que tots els veïns pengin pancartes
reclamant "BUSTOS REPARA YA"? És
la seva obligació. El que passa és que
potser l'Ajuntament no té prou diners
per pagar prou operaris perquè en
gasta massa amb els autocars que visi-
ten les obres. 
Donat que això no es pot expressar
amb normalitat en els mitjans de comu-
nicació habituals, trobem necessari
crear i distribuir aquesta publicació.
Pretenem informar d'allò que no infor-
men els altres mitjans i posar el nostre
granet de sorra que ajudi a entendre
què passa a Sabadell. ¤

EDITORIAL

Dimecres 27 d’abril
a les 8 del vespre
s’ha convocat una
concentració de
denúncia contra l’e-
quip de govern. La
c o n c e n t r a c i ó ,
davant de l’ajunta-
ment, coincideix
amb la celebració
del Ple municipal.
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Els últims dies la nostra ciutat
s'ha vist sacsejada per una
sèrie de fets i reaccions
socials i polítiques que l'han
col·locat a l'ull de l'huracà de
l'actualitat mediàtica arreu
del país. La movilització
social i la dimissió de Paco
Bustos, germà de l'alcalde
Manuel Bustos, com a res-
ponsable de la Policia
Municipal després d'haver
denúnciat una pressumpta
amenaça n'han estat el nucli
principal. 

Tots els mitjans de comunica-
ció, nacionals i estatals,
començaren a desplegar la
seva maquinària informativa
la setmana passada, quan
transcendí la detenció d'un
jove de 14 anys veí de
Sabadell per part de la Policia
Municipal per haver enganxat
una adhesiu de la campanya
ciutadana "Estil Bustos? No
gràcies". Mentre la versió
policíaca sosté que el jove
desobeí l'alto i es resistí i
agredí l'agent armat, fonts
properes al detingut ho

neguen categòricament i es
recolzen en les declaracions
de tres veïns de la zona on es
produïren els fets, que ho
contemplaren estupefactes:
"El policia perseguí al noi
amb la motocicleta.
Semblava molt espantat i cri-
dava a algun veí perquè el
socorrés. Quan el policia arri-
bà on era el noi, llançà la
motocicleta a terra i començà
a insultar-lo i a amençar-lo
dient literalment que si es
movia el mataria", afirma
Laia G.M., resident al carrer
on es produí la detenció. Pel
que fa a la possiblitat que el
noi es resistís i agredís a l'a-
gent, la mateixa font sosté
que "jo vaig veure-ho tot per-
fectament. La versió policíaca
no té ni cap ni peus perquè
l'únic que proferí empentes i
maltractà al noi a l'hora d'em-
manillar-lo fou l'agent de la
policia". 

Després de ser detingut, el
jove fou interrogat a la comis-
saria sense possibilitat de
parlar amb la seva família ni

de ser assistit per un lletrat.
Durant l'hora que el menor va
estar sol a les dependències
de la Policia Municipal, l'a-
gent que l'havia detingut l'a-
menaçà i l'insultà de nou jun-
tament amb cinc agents més.
En arribar el seu pare no van
deixar veure el seu fill fins
que no va mantenir una reu-
nió amb Paco Bustos. Segons
el pare Jordi D. "em va inten-
tar convèncer que no posés
denúncia i que allò era un
incident sense importància,
una criaturada. En dir-li que
posaria denúncia, em van
comunicar que enviarien la
declaració a fiscalia i que ells
decidirien". Sis hores després
de la detenció i un cop va
haver declarat a la Policia
Estatal, el jove va ser deixat
en llibertat sota càrrecs de
"desobediència i resistència a
l'autoritat".  

Aquesta actuació policíaca
fou contestada l'endemà
mateix amb una concentració
d'un centenar de joves a
davant mateix de

l'Ajuntament de Sabadell.
Amb una pancarta amb el
lema "l'Ajuntament ordena, la
Policia tortura", els joves
ompliren ambdues façanes
de l'edifici consistorial amb
els adhesius que havien
suposat la detenció del jove.
De sobte, però, dos agents de
la Policia Muncipal sortiren
cridant. Segons Eduard T.A.,
veí de Sabadell que treballa
en un establiment proper a
l'Ajuntament "El policia
començà a ruixar amb esprai
immovilitzador a tot aquell
que se li posava al davant.
Quan un jove de la concentra-
ció li intentà fer una fotogra-
fia, començà perseguir-lo per
tota la plaça, tal com mostren
les imatges que s'han difós a
bastament per televisió.
Enmig de la persecució, un
senyor que estava a la plaça

es posà entre el policia i el
jove que es volia detenir i
també fou ruixat amb esprai."
Pel que fa a les imatges apa-
regudes per la televisió en les
que posteriorment apareixien
joves escridassant l'agent en
qüestió, el mateix Eduard T.A.
afirma "tothom reprovava la
seva actitud i li demanava
explicacions a crits, enmig de
la tensió del moment."

Antecedents

La situació de crispació d'a-
questa última setmana que ha
acabat amb la dimissió de
Bustos ve de lluny. Fa poc més
d'una setmana que s'han pre-
sentat en societat un conjunt
de més de 900 signatures de
personalitats de l'àmbit cultu-
ral, artístic i del moviment
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Manifestació de suport als detinguts del Bemba demanant el sobreseiment del cas

Míting per les Eleccions Municipals 2003 del PSOE a
Sabadell: una cinquantena de joves es manifesten per
protestar contra les polítiques d'aquest partit. Un menor
va ser agredit per la Policia Municipal en acabar-se la con-
centració. Hores més tard un altre dels manifestants,
també menor, fou amenaçat i agredit per agents de la
Policia Municipal que li van retreure que hagués fet foto-
grafies durant el miting.

27 de setembre del 2003: s'estrena la "Brigada
d'Intervenció Ràpida" de la Policia Municipal amb una
càrrega amb pilotes de goma i bales de sal que va durar
més de dues hores contra uns joves que estaven
cel·lebrant la clausura d'un bar. Paco Bustos i Josep
Ayuso van dirigir i presenciar tota l'operació; resultat: 11
joves detinguts, 15 joves ferits, la policia i els dos regi-
dors pendents de judici. 3000 ciutadans es manifesten
demanant la dimissió de Paco Bustos.

23 de febrer del 2004: Una baralla entre membres de l'or-
ganització nacionalsocialista MSR i joves que assistien a
un concert-cercavila acaba amb la detenció per part de la
Brigada Provincial de la Policia Nacional de cinc joves del
teixit associatiu de la ciutat. Dos d'ells ni tan sols eren a
la ciutat quan es varen produïr els incidents.

4 de març del 2005: La Policia Municipal intenta desallo-
jar il·legalment una casa okupada amb el resultat de 2
joves ferides. Paco Bustos no accepta l'actuació malgrat
s'interposi una denúncia per agressió i s'obri un expe-
dient intern per part a la policia municipal.

Un descontentament que ve de lluny

Joves identificats davant de comissaria la nit del tancament del bar Bemba



Crònica dels fets

associatiu en general de la ciu-
tat exigint un canvi copernicà
en les polítiques i el tarannà
consistorial. Segons Pau L.M.,
un dels signants del manifest
ciutadà "la idea de presentar

un llistat de greuges i un con-

junt de propostes constructi-

ves per la ciutat feia temps que

s'estava treballant des de

molts àmbits no institucionals,

però podriem situar-ne l'em-

brió amb els fets del Bar

Bemba"

El 27 de setembre de 2003,
onze joves de Sabadell i
comarca foren detinguts i pas-
saren la nit en dependències
policíaques després que la
recentement inaugurada
Brigada d'Intervenció Ràpida
de la Policia Municipal s'estre-
nés en les seves funcions
carregant contra el jovent que
es concentrava al voltant de
l'esmentat Bar. El resultat de
l'actuació fou una manifesta-
ció d'unes 3.000 persones que
recorreren silenciosament el
centre de la ciutat sota el lema
"Prou violència institucional,
absolució detinguts" i demanà
la imputació del regidor del
PSC, Paco Bustos, i el cap del
mateix partit a Sabadell, Josep
Ayuso, en el procés judicial
obert també contra els onze
joves.

A partir d'aquest primer fet es
començà a gestar el discurs
consistorial que ha reaparegut
amb força aquests últims dies:
Hi ha una part del jovent saba-

dellenc crític que és violent,
que s'està "batasunitzant" i
que utilitza la "kale borroka"
per "imposar els seus criteris

polítics". A més, s'arrossega
l'Entesa per Sabadell i molt
especialment la CUP en aquest
espiral criminalitzador, inten-
tant vincular en tot moment el
seu discurs amb la praxi i el
discurs del jovent crític. 

Detencions arbitràries

El 23 de febrer de 2004 suposa
un punt d'inflexió en el conflic-
te. Després d'una baralla al
centre de la ciutat al final d’un
cap de setmana ple d'agres-
sions feixistes, entre assistents
a una festa de carnestoltes i
militants del partit nacionalso-
cialista Moviment Social
Republicà, acaba amb la
detenció de cinc joves de la
ciutat, dos dels quals ni tan
sols eren a Sabadell la nit dels
incidents. Les detencions són
practicades per la Brigada
Provincial de la Policia Estatal,
amb agents de paisà que es
personen a casa dels detinguts
al voltant de les set del matí.
L'ajuntament es manté al
marge de la polèmica tot i les
acusacions de les entitats cri-
minalitzades d'haver atiat el
foc de la repressió policial. No
cal dir que això encara escalfa
més els ànims, ja que, segons
afirma Eudald G.L., membre
del Casal Independentisa de
Sabadell "Can Capablanca"
"s'estén entre la ciutadania i

especialment entre les mares i

els pares dels detinguts la per-

cepció que l'Ajuntament de

Sabadell es dedica més a cri-

minalitzar i controlar els movi-

ments cívics alternatius des de

posicionaments d'esquerres

que a l'extrema dreta organit-

zada a Sabadell com a pocs

llocs del nostre país." 

El 2004 és un any durant el
qual el moviment okupa pren
cada cop més rellevància polí-
tica a la nostra ciutat.
Nombroses ocupacions d’ha-
bitatges, així com la resposta
al desallotjament del Centre
Social Alliberat "els Maquis"
amb una nova ocupació, el
CSA Can Barba, posen de
manifest l'existència d'una
gran quantitat d’espais buits a
la ciutat a mercè de l'ús espe-
culatiu, així com la manca
d'alternatives institucionals
per pal·liar aquesta anomalia.
Segons Maria J.P., membre
de l'assemblea d'okupes,
"d'exemples de repressió a

aquest col·lectiu no ens en

falten, però podríem desta-

car-ne dos: la negativa a

intervenir de la Policia

Municipal quan aquesta és

requerida per joves okupes i

veïns agredits per membres

d'Enderrocs Sabadell durant

un intent il·legal (sense ordre

judicial) d'enderrocament de

l’habitatge "El Palauet" i l'in-

tent, el passat mes de març,

de desallotjament de

"l'Alhambra" per part de la

Policia Municipal, altra vega-

da sense ordre de desallotja-

ment ni denúncia del propie-

tari, i amb el resultat de dos

joves atesos a l'Hospital del

Parc Taulí per contusions

rebudes pels agents, que

interposen una altra denúncia

contra l'actuació policíaca.

Tot i el testimoni d'una tren-

tena de veïns i els bombers

(que varen ser requerits per

l'actuació il·legal), Paco

Bustos torna a tancar files

davant l'agressió i es limita a

obrir un expedient intern d'in-

vestigació."¤
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5 de juliol del 2004: joves okupes i veïns són agredits
per membres d'Enderrocs Sabadell en un intent il·legal
d'enderrocament d'un habitatge okupat propietat del
magnat de la construcció sabadellenca Pere Mañero.
Quan els agredits requereixen a la policia municipal
aquesta es nega a intervenir.

A principis d'abril un jove és agredit a la Zona Hermètica
per agents de la policia municipal: el van aturar, el van
obligar a parlar en castellà i el van detenir fins que no
van obligar a dir que era espanyol. El jove ha interposat
una denúncia als jutjats i va parlar amb el regidor d'ERC
J.M.Civis que en cap moment ho ha fet públic.

14 d'abril del 2005: un menor és detingut, amenaçat,
agredit i humiliat per agents de la Policia Municipal per
enganxar adhesius que deien "Estil Bustos? No gràcies".
En anar-lo a buscar el pare, Paco Bustos l'intenta con-
vèncer de que no posi denúncia.

15 d'abril del 2004: un agent de la policia municipal agre-
deix amb esprai "antipersones" a diferents persones que
protestaven per la detenció del dia anterior  enganxant
adhesius. Malgrat es grabi l'actuació amb vídeo i surti
als mitjans de comuncació de masses, el responsable
polític, Paco Bustos, en defensa l'actuació públicament.

Militarització cada cop més accentuada de la policia
muncipal: els dilluns al matí s'entrenen fent recorreguts
de tir al Club de Tir Sabadell amb pistoles d'atac semiau-
tomàtiques walter P99 9m Parabellum (amb capacitat
per 17 bales, una verdadera arma de guerra). A més, el
passat 2003 apareix una nova Brigada d'Intervenció
Ràpida de la policia municipal.

Manifestació en suport del Centre Social Alliberat Can Barba



Opinió

"Que la irregular situació de la
policia sabadellenca ja es va
advertir fa 20 mesos al centre
cívic de Sant Oleguer, però
ningú se'n va fer ressò.
El relaxament dels polítics en els
atacs neonazis i l'ajuntament
que ha fet la vista grossa ens ha
portat a la situació actual"

Ernest Espinós
President de la FAV

L'equip de govern municipal no
té projecte: 
No és el govern de tota la ciuta-
dania sabadellenca: es limita a
afavorir els que l'aclamen i a cri-
minalitzar els que discrepen.

M. Dolors Calvet

La manca de res-
pecte pels proces-
sos participatius
s'ha posat reitera-
dament de
manifest per part
de l'actual equip de
govern tripartit, per
exemple no  s'ha
respectant la dinà-
mica de l'Agenda
21 en temes com el

projecte del zoo, ni tampoc els acords reco-

llits en la Pla d'Acció Local de Sostenibilitat
de Sabadell que pel que fa a la taxa de resi-
dus preveia estudiar una proposta d'im-
plantació; tot i així, s'ha imposat la taxa
sense disponibilitat de negociar per part de
l'ajuntament i sense fer campanyes de pre-
venció i reducció de residus de manera que
segueixen acumulant-se les deixalles i
especialment els embolcall dels comerços a
l'entorn dels contenidors convertits en abo-
cadors incontrolats.

Feliu Madaula Canadell

Aquest equip de
govern s'ha mos-
trat poc dialogant
amb les associa-
cions de veïns, a
les que ha tractat
com un enemic a
abatre. No ha reco-
negut el paper de
corretja de trans-
missió de les
inquietuds ciutada-

nes que tenen les associacions de veïns i en
molts casos ha ignorat la seva existència.
Ha intentat domesticar-les o crear associa-
cions paral·leles per minimitzar les iniciati-
ves i les reivindicacions veïnals. Per fer tot
això,  han utilitzat els membres del seu par-

tit sense cap respecte ni mirament.
Pel que fa al Pacte de Ciutat que ara volen

impulsar, crec que és un cúmul de bones
intencions per quedar bé i poder presentar
a la premsa un nou model de participació
ciutadana. Considero que és poc operatiu i
amb una sospitosa coincidència d'aparició
justament després del Manifest. Seria
millor que es preocupessin perquè funcio-
nessin els Consells dels Districtes i les tau-
les ja establertes, que s'informés amb
honestedat sobre els projectes que afecten
cada barri i s'escoltés les opinions i les
necessitats dels ciutadans.

M. Elena Bertran
Presidenta de l’Associació de Veïns de la Creu Alta

NO A LA COMISSARIA, SÍ A LA
CONSTRUCCIÓ DE LOCALS
SOCIALS
El solar on es construïrà la
comissaria dels mossos ha
estat reinvindicat des de fa
més de 18 anys per construïr
un centre cultural o ateneu, ja
que el nostre barri no disposa
de locals socials. Potser per
això la cesió del terreny no ha
estat comunicat a la nostra

associació veinal sinó que ens
n’hem assabentat através de la
premsa local.
Tots aquests fets posen de
manifest la manca de diàleg
que caracteritza els responsa-
bles del nostre ajuntament
envers l’associació veinal.

Júlia García
Membre de l’Associació de
Veïns de Torreguitart

"Els germans Bustos, amb el
consentiment d'ERC i ICV, utilit-
zen la policia municipal com si
fos un exèrcit privat per castigar
les persones amb sentit crític i
opinió pròpia"

Xavi Oca
Membre de la CUP

Des de la Colla de Bastoners
de Sabadell pensem que les
entitats de ciutat fan molta
feina i creen un entramat de
festes i celebracions molt par-
ticipatiu i obert. Tot i així, des
de l'ajuntament no hi ha el
suport necessari (cultura) i
molts projectes queden en no
res. Creiem també que des-
aprofiten el potencial de la

festa popular a la ciutat i van
a buscar a fora espectacles i
històries que no impliquen a
ningú i que solen acabar en
fracàs. La participació d'enti-
tats crea implicació i expecta-
ció i això fa festa, si no mireu
què passa als pobles.

Colla de Bastoners de Sabadell

Un alcalde falangista d'aquesta
ciutat -que encara té una plaça al
seu nom- va titular les seves
memòries Mi ciudad y yo. A l'e-
quip de govern municipal actual
els passa el mateix: creuen que
són a la seva ciutat i utilitzen els

mitjans municipals com si fossin
seus. Però les ciutats són espais
plurals -de tolerància i convivèn-

cia, com diria el nostre alcalde-,
o sigui, tant dels que les gover-
nen com dels que s'hi oposen.
Jo estic fent amb aquestes rat-

lles un exercici de dissidència.
Naturalment, estic exposat a la
legítima resposta dels que no hi
estiguin d'acord. Però si tot con-
tinua com fins ara, demà jo i
d'altres com jo també podem
ser acusats de fomentar la vio-

lència -o més discretament,
veure afectada la nostra vida
professional o la nostra possibi-
litat de participar en la vida ciu-
tadana com a conseqüència de
tot això. S'entén millor així per
què el manifest amb les nou-

centes signatures contra la polí-
tica municipal s'ha lliurat a la
Sindicatura de Greuges i no a
l'alcaldia?
Martí Marín Corbera
Professor d'Història
Contemporània de la UAB

El senyor Manau és a Cultura el que una guineu és en un corral
de gallines…. Tardaré en poder oblidar el primer any en què
l'Ajuntament va participar amb estant propi al Mercat de la
Música Viva de Vic. Hi havia la Torre de l'aigua i uns cartells dels
Amics de l'Òpera i de l'Orquestra Simfònica del Vallès: aquesta
era tota la representació musical de la nostra ciutat. Naturalment
vaig dirigir-me a la persona que portava l'estant, (l'Anna) i li vaig
preguntar on eren els intèrprets, productors i autors  de la ciutat,
tant de rock, com de cançó d'autor, dance, clàssica,  jazz… I on
érem les editores discogràfiques sabadellenques, que en som
més d'una i d'estils musicals ben diferents. La resposta fou ful-
minant: "El senyor Manau no permet que hi tinguem cap repre-
sentació de les empreses privades". No és que el senyor Manau
sigui comunista i només defensi el que és públic, no!  El senyor
Manau té recel d'aquells privats que malgrat ell se'n poden sortir.
Aquell estant només va servir perquè el senyor regidor el visités
i es fes la fotografia de rigor. El senyor Manau no és "anti-sistema"
però sí que és públic i notori que és un "anti-cultura" .

Joan-Carles Doval

Los trabajadores de SMATSA en lucha por un

convenio digno

Desde la sección sindical de la CGT en SMATSA
nos gustaría agradecer a todos las organizacio-
nes y colectivos y al pueblo trabajador en gene-
ral, que  han mostrado su apoyo a la lucha de los
barrenderos y basureros de Sabadell. Desde aquí
denunciamos la actitud cómplice del gobierno
municipal para con la dirección de la empresa
frente a los intereses socioeconómicos de 300
trabajadores y sus familias.Los trabajadores de

SMATSA hemos sufrido también la provocación
policial en forma de grabaciones de video, en
manifestaciones legales , para la consecuente
posterior represión. Desde aquí  nos solidariza-
mos con todas las personas y colectivos de
izquierdas que están siendo criminalizadas por
todo el aparato mediático  y  todo el poder políti-
co al servicio del gobierno municipal. 

A. Molina
Delegat de la secció sindical de CGT en SMATSA

El nivell d’organització i participació
de la ciutadania, i per tant la seva
capacitat de crítica i d’elaboració de
propostes, hauria de ser considerat
com una riquesa i un símptoma
positiu per construir una societat
dinàmica i més justa. Tanmateix als
Països Catalans com a la nostra ciu-
tat, la participació popular crítica i
independent es veu com una ame-
naça des del poder establert.
Eudald Griera (Can Capablanca)
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Últimament hem sentit
alguns polítics del consistori
de Sabadell parlant de les
"amenaces" i "agressions"
que, segons ells, han patit
en els darrers temps. Les
proves que han donat d'a-
questes són algunes pinta-
des que critiquen la seva
actuació a l'ajuntament i tes-
timonis orals poc demostra-
bles. En aquest context és
interessant recordar la situa-
ció de conflictivitat social
que es viu a Sabadell des de
fa diversos anys, les amena-
ces i agressions que un sec-
tor prou ampli de la població
rep sistemàticament per part
de grups neofeixistes i l'ac-
tuació de l'ajuntament
davant d'aquesta problemà-
tica. Per fer-ho hem donat
veu als que pateixen i treba-
llen aquest problema a la
ciutat des de fa sis anys: la
Plataforma Antifeixista de
Sabadell.

La Plataforma Antifeixista de
Sabadell neix el 1999 des-
prés de diversos atacs feixis-
tes a l'Ateneu Popular
Insurrecte, al CSO la Fileria i
a CGT, a banda les múltiples
agressions patides per per-
sones relacionades o no
amb aquests espais. La prin-
cipal tasca de la PAS és fer
un recompte de les agres-
sions que es van produint
cada any "des del 1999 s'es-

tan comptabilitzant més

d'un centenar d'agressions

anuals, i moltíssimes més

intimidacions i amenaces".
El recompte d'agressions els
permet per una banda
posar-se en contacte amb
les víctimes per donar-los
assessorament a l'hora de

posar denúncia, i d'altra
banda l'edició d'un dossier
anual que recull els diversos
casos, els retalls de premsa i
els manifestos amb les
demandes de solucions que
fa a l'ajuntament.

Des del seu naixement, la
PAS ha demanat a l'ajunta-
ment de la ciutat especial
atenció cap aquest tema.
"Estem veient que els grups i

partits neonazis estan triom-

fant a diversos països euro-

peus fent-se cada vegada

més visibles i esdevenint

forces electorals importants.

A Sabadell encara estem

lluny d'aquesta situació,

però la presència d'aquests

grups organitzats és un fet

que no es pot ignorar. Molta

gent ha hagut d'alterar els

seus recorreguts diaris, els

col·lectius de la ciutat tenen

molt present que existeix

aquesta amenaça alhora de

muntar concerts i actes al

carrer, fins i tot, en els

moments de més conflictivi-

tat s'han hagut de fer torns

de vigilància als locals d'al-

guns col·lectius". Per
aquests motius la PAS s'ha
reunit en diverses ocasions
al llarg d'aquests sis anys
amb l'Ajuntament per exigir
solucions. Fins l'any passat
el consistori tractava aquest
tema com a guerra de ban-
des juvenils i com a fets
aïllats, donant com a única
solució una major presència
policial al carrer. En cap
moment es va plantejar
encarar públicament el pro-
blema del feixisme com una
realitat que pateix Sabadell i
que requereix de mesures
socials i educatives per solu-

cionar-lo "el cinisme de

l'Ajuntament va arribar fins

el punt que en una d'aques-

tes reunions s'estava parlant

del recent atac amb còctels

molotov a l'Ateneu Popular

Insurrecte i el representant

del consistori ens va donar

un extintor per a la propera

vegada".

L'any passat van sortir a la
llum moltes agressions que
s'estaven produint; davant
la passivitat de l'ajuntament,
la PAS va decidir convocar
diverses mobilitzacions per
demanar responsabilitats al
govern local. La pressió al
carrer va fer que després de
la manifestació del març de
2004 sota el lema
"Ajuntament: el teu silenci
és la nostra sang" els mem-
bres de l'equip de govern
volguessin reunir-se amb
representants de la PAS per
parlar del problema.  Allà va
néixer l'actual Pacte per la
Convivència, "aquella reunió

va ser ridícula, ens intenta-

ven convèncer que eren ple-

nament conscients de la

magnitud del problema,

però que no volien fer-ho

públic per no crear alarma i

perquè els nazis d'altres

localitats no trobéssin a

Sabadell un paradís. Però

com volen solucionar un

problema si l'intenten ocul-

tar, si fan com si no existís?".

El Pacte per la Convivència
és fruit de les sistemàtiques
denúncies a l'actuació muni-
cipal que la PAS va fer públi-
ques i que van provocar un
fort malestar al govern local.
Amb la formació del Pacte
semblava que s'acabava el

problema de la passivitat del
consistori, "per sort l'expe-
riència que teníem amb reu-
nions anteriors amb l'ajunta-
ment ens va fer anar amb
peus de plom". Hi havia uns
acords a tirar endavant,
entre aquests el més imme-
diat era la posada en marxa
d'un telèfon d'atenció a les
víctimes d'agressions feixis-
tes, a partir d'aquest s'asses-
soraria a l'hora de posar
denúncia i s'oferirien advo-
cats i atenció psicològica (en
cas que fos necessari).

Els representants de l'ajun-
tament al Pacte han pressio-
nat en diverses ocasions la
PAS per tal de retirar el telè-
fon de l'agressió (telèfon del
que disposa des de fa anys
per contactar amb les vícti-
mes), a més de voler evitar
que "féssim rodes de prem-

sa per denunciar el mal fun-

cionament del telèfon de la

convivència, de l'actuació

policial o de l'incompliment

d'acords com per exemple

el que establia que l'ajunta-

ment es posicionaria com a

acusació particular, o com a

mínim que informés que

existia aquesta opció a les

víctimes".

El mes de gener passat es
va produir "un cop d'estat

dins del Pacte per la

Convivència: Ens vam tro-

bar que hi havia un repre-

sentant de cada partit polític

de l'ajuntament i membres

de sindicats i que a l'ordre

del dia apareixien temes

que res tenien a veure amb

el feixisme. Des de llavors

les reunions del Pacte han

estat substituïdes per les

d'aquesta Comissió per la

Convivència que es va crear

sense consultar-nos ni a

nosaltres, ni als represen-

tants veïnals. I no només no

se'ns va consultar sinó que

ni tan sols ens van informar

d'aquest gir".

La Plataforma Antifeixista
de Sabadell es mostra dece-
buda per la manca de serie-
tat dins de la Comissió per
la Convivència, per la manca
de transparència del consis-
tori i per les irregularitats
que encara es cometen en
diversos aspectes. "No ente-

nen que fora dels despatxos

que els rodegen hi ha gent

que ha d'acompanyar els

seus fills a l'institut o els ha

d'anar a buscar perquè els

han tornat a amenaçar o a

apallissar, que hi ha gent

que no pot tornar tranquil·la

a casa per por a trobar-se el

veí que l'ha increpat i ame-

naçat de mort tantes vega-

des, que els col·lectius de

base de la ciutat viuen en un

estat d'alerta constant per

culpa d'aquests grups que

tantes i tantes vegades els

han rebentat els actes i els

han atacat els militants o les

infraestructures; en definiti-

va, per a ells és un pur trà-

mit polític i per nosaltres és

la nostra seguretat i la nos-

tra tranquil·litat. No saben

què és viure aquesta situa-

ció, perquè no la viuen en la

pròpia pell. Si entenguessin

aquestes coses  comença-

rien a treballar per engegar

mesures de caire educatiu i

social, mesures de preven-

ció, mesures reals".¤

4 Sabadell - abril 2005Reportatge

Amenaces, ajuntament i feixistes

Recordem l’actuació de l’ajuntament davant les agressions i amenaces neofei-
xistes patides per bona part de la ciutadania

Víctima de les darreres agressions feixistes a la nostra ciutat

Manifestació del març del 2004 davant la passivitat de l’ajuntament envers la violència feixista.
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Els aconteixements dels
últims dies només han
estat la gota que ha fet
vessar el got després de
dos anys de continus
errors de gestió i que han
portat al fracàs en la cons-
trucció d'un imaginari de
ciutat conjunt i satisfactori
per la classe treballadora
sabadellenca. La demos-
trada incapacitat del tri-
partit local ha estat denun-
ciada des de diversos
col·lectius i entitats entre
els quals hi ha els que for-
men el Moviment Popular

de Sabadell. El consistori,
posant de manifest la
debilitat del seu projecte
polític i el seu tarannà
autoritari, no ha vacilat en
desplegar tots els seus
recursos mediàtics i poli-
cials per a respondre a

aquestes denúncies i críti-
ques amb la voluntat d'in-
vertir així els papers dels
actors, intentant transfor-
mar els agressors en agre-
dits i els agredits en agre-
sors. Aquesta estratègia
ha estat utilitzada repeti-

dament sobre els col·lec-
tius que formem el MPS
que en múltiples ocasions
hem accentuat que aques-
ta política no respon a les
necessitats reals de la
societat civil i que un nou
model de ciutat no només
és possible sinó que és
imprescindible. En són
exemples el " Cas Bemba",
la problemàtica de la vio-
lència feixista o la denun-
cia a l'especulació amb la
clara intenció de silenciar-
nos, criminalitzar-nos i
desestructurar-nos.
A Sabadell existeix una
sintonia entre l'elit econò-
mica i la classe política
que per a mantenir-se s'o-
posa a la crítica, la partici-
pació, la construcció d'al-

ternatives i en definitiva
l'autodeterminació de la
societat civil mitjançant el
control social i policial, el
domini dels mitjans de
comunicació i les traves
burocràtiques. La inexis-

tència de propostes políti-
ques encaminades a la
transformació social porta
al Consistori a actuar amb
un tracte clientelar, a bus-
car el benefici a curt termi-
ni i a utilitzar el populisme
de canapès reforçant i

Qui són i que fan "els joves, okupes i violents"

Moviment Popular de Sabadell

La demostrada
incapacitat del

tripartit local ha
estat denunciada
des de diversos

col·lectius i entitats
entre els quals hi ha

els que formen el
Moviment Popular

de Sabadell.

Aquesta política no respon a les
necessitats reals de la societat civil i que

un nou model de ciutat no només és
possible sinó que és imprescindible.

A Sabadell
existeix una

sintonia entre
l'elit econòmica i
la classe política 

La dona d’Eddie Conway, pres polític de Black Panthers al CSA Can Barba. Xerrada organitzada per

Justa Revolta i Endavant

26/04/05 - Manifestació de suport al jove de 14 anys detingut convocada per Alternativa Estel i diverses Assemblees d’estudiants de secundària.

Dinar popular en el marc de la cel·lebració del 4t aniversari d’Ordint la Trama al Marquet de les Roques



legitimant així  un model
d 'acumulac ió  in jus t  i
desigual  que provoca un
augment  de l  fe ix i sme,
manté  e l  s i s tema
patr iarcal  i  accelera la
des t rucc ió  de l  nos t re
rodal .  
Part int  d'aquesta real i -

ta t, en els últims anys
s'han ana t  ver tebrant
di ferents col · lect ius dins
de l'espai polític de l'es-
querra alternativa, ruptu-
rista i transformadora que
treballen amb dinàmiques
conjuntes, temes tan
diversos com l'ecologis-

me, l'antifeixisme, l'inde-
pendentisme, la crítica a
l'especulació, l'antisexis-
me o la contrainformació.
El Moviment Popular de
Sabadell és el resultat de
la trobada el desembre del
2003 d'aquests col·lectius,
que ve donada per la coin-

cidència en una anàl is is
teòrica de l 'estat  de les
coses i  que té la  volun-
tat  de crear  una xarxa
es tab le  que  permet i
especial i tzar  e ls  col · lec-
t ius en el  seu àmbit  de
t reba l l  i  a  l a  v e g a d a
f a c i l i t i  u n a  c o o r d i n a -
c i ó  e f i c a ç  e n t r e
a q u e s t s .
S ' h a n  f e t  c i n c  t r o b a -
d e s  c o n s o l i d a n t  a i x í
u n  m o v i m e n t  q u e  j a
a g r u p a  dotze  co l · l ec -
t ius i  que,  a  més de ser-
vir  de corret ja  de trans-
missió entre els  matei -
xos,  ha anat  dibuixant
uns punts d'acció con-
junta amb l 'object iu de
crear  un  te ix i t  soc ia l
que plantegi  una al ter-
na t iva  rea l  de  c iu ta t .
S'han dut  a  terme actes
i  campanyes com la de
denuncia del  consumis-
me que  provoca  e l
Nadal  sota el  lema "Un
altre Nadal  és possible"
i  la  Diada de St .Jordi
organitzada aquest  cap
de setmana passat ,  que
part ia  de la  idea que la
p a r t i c i p a c i ó  p o p u l a r
c o n s t r u e i x  l a  c u l t u r a
d ' u n  p o b l e . ¤

Moviment Popular de Sabadell 7

L’MPS és doncs, una xarxa socio-cultural i

política, de coordinació, treball i debat, que

intenta constituir un bloc heterogeni però

cohesionat. És un projecte que està naixent i vol

esdevenir un moviment capaç de plantejar una

alternativa al model de ciutat actual. Una

alternativa que sorgeixi i s'el·labori des de la

base, és a dir, des d'aquells col·lectius que

treballen i s'enfronten dia a dia a les diferents

problemàtiques que provoca el sistema

imperant. Vol seguir construïnt una àmplia

xarxa social on els diferents sectors del teixit

associatiu de la nostra ciutat s'hi sentin

representats. Un contrapoder popular que

s'enfronti a l'estat i les corporacions capitalistes

i agrupi tots els esforços per la defensa dels

interessos de la classe treballadora.

MOLT PER DIR, MÉS A FER! IMPLICA’T

Moviment Popular de Sabadell Diada de Sant Jordi organitzada

pel Moviment Popular de Sabadell

4t aniversari del Casal Independentista Can Capablanca. Calçotada popular.

Exposició que ha visitat els diferents barris de la ciutat sobre la problemàtica de l’especulació urbanís-

tica, elaborada per l’Assemblea d’Okupes de Sabadell (AOS)

Col·lectius de l’MPS

Alerta Solidària

Organització antirrepresiva que des de

l'esquerra independentista denuncia, fa

el seguiment i assessora els diferents

casos de repressió.

Alternativa Estel (AE)

Sindicat d'estudiants de l'esquerra inde-

pendentista que a Sabadell treballa als

instituts en defensa de l'escola pública,

popular, catalana i de qualitat.

Assemblees de Joves (Centre, Creu

Alta, Nord i Sud)

Col·lectius juvenils de l'esquerra transfor-

madora que treballen de forma coordina-

da diferents problemàtiques dels barris.

Assemblea d'Okupes de Sabadell (AOS)

Col·lectiu d'anàlisi i denuncia de l'espe-

culació i les seves conseqüències.

Casal Independentista Can Capablanca

Espai Independentista i popular de dina-

mització i participació sociocultural i política.

Centre Social Alliberat Can Barba 

Assemblea de reivindicació i gestió d'es-

pais alliberats i autogestionats.

Justa Revolta (JR)

Assemblea antisexista i defensa de la

igualtat de gènere.

Plataforma Antifeixista de Sabadell

(PAS)

Col·lectiu que treballa per la erradicació

del feixisme i el racisme als carrers i ins-

titucions

Ràdio Trama (RT)

Projecte de mitjà de comunicació local,

participatiu, lliure i autogestionat.
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Agafo un vers del poeta saba-
dellenc Pere Quart per fer
entendre què em proposo. El
nostre il·lustre conciutadà
poeta també era contestatari i
tossut, per això advoco la
seva protecció. I ho faig,
també, conscient que n'hi

haurà alguns que només de
saber que es tracta d'un
"poeta" i, a més, "català", aga-
faran una mena d'atac i
començaran a acusar-me de
"sectari", "elitista" o vés a
saber què. I encara podria ser
que algun ase cregui que em
vull apropiar del "Casal Pere
Quart" i faci sortir el regidor
de cultura Manau (aquesta
denominació sí que és un
homenatge a la incoherèn-
cia!) altra vegada per la TV a
dir que sóc un "okupa" en
potència del Casal i potser
membre d'algun grup terro-
rista instigador de delictes
terribles, perquè no sóc de
cap partit comprable, llegeixo
llibres, els entenc, n'escric i, a
sobre, penso!
El vers de Pere Quart és per
cridar l'atenció i explicar uns
quants detalls, uns pocs de
molts, oficialment silenciats
però que corren de viva veu
entre la ciutadania, i que
quan m'han arribat a mi
m'ha semblat que podrien
il·lustrar què està passant en
aquesta ciutat. Perquè, sí: "ja
és hora que se sàpiga!".
És hora que se sàpiga que
l'"estil Bustos" consisteix a
enganyar, mentir, manipular,
difamar, atacar i ara, última-
ment, fer el ploramiques per
TV amb la finalitat de com-
moure votants de sentiments

dèbils i raonament escàs, tot
atiant la guàrdia pretoriana
acrítica que els guarda la
vinya.
És hora que se sàpiga que
han existit xantatges a enti-
tats i grups de ciutadans per-
què signessin a favor de la

instal·lació del zoo a la ciutat,
en una operació tan estúpida
com ineficaç que ha acabat
en no res. Això, és clar,
només es pot comprovar
amb una conversa privada
entre dirigents d'empreses i
entitats que només ho expli-
quen en privat. Tenen por?
És per connivència? Per inte-
ressos inconfessables? Tant
se val: és hora que se sàpi-
ga!
Com també cal aclarir algu-
nes informacions sobre les
"amenaces" personals "insu-
portables". Molts ciutadans, i
fins i tot companys de partit
seus, han hagut de suportar
moltes amenaces dels
Bustos, Manaus i Cia. pel
simple fet de discrepar.
Alguns han estat foragitats
de la feina, condemnats a
l'ostracisme, difamats entre
la ciutadania (difamacions
personals, sí) i no han pogut
sortir per la TV fent un cule-

bron per després seguir
cobrant. Les amenaces a les
filles del Bustos II es van pro-
duir per part de nens de la
seva escola, en un context
infantil que no és pas polític.
En canvi, els manaies van
enviar a l'escola per "veure
què passa" el Regidor
d'Educació, la Cap de Serveis
i una altra funcionària tècnica
per donar "un toc" als mes-

tres que, segons sé, van
enviar una carta de protesta a
l'Ajuntament pel tracte pre-
potent (habitual "estil
Bustos") davant un fet insig-
nificant. Un fet que ara ha
estat magnificat a convenièn-
cia, com tants altres.
Les amenaces a casa, per l'in-
tèrfon de matinada, deuen
haver estat denunciades,
suposo. I si "molts veïns"
estan atemorits i van ser
interpel·lats pels "amenaça-
dors" els podran reconèixer.
El problema és si els "testi-
monis" no existeixen i cal fer
un numeret perquè surtin al
diari militants, familiars,
amics i gent que et deu favors
dient el que no és cert. Les
mentides formen part habi-
tual de l'"estil Bustos": per

què hem de creure que això
és veritat? I quina credibilitat
té un individu que dirigeix "in
situ" una redada policíaca -
cas Bemba- i que quan és
citat pel jutge no s'hi presen-
ta?
És creïble que un noi de 14
anys agredeixi un policia? Jo
l'he vist, aquest noi, i puc afir-
mar que no entenc com pot
tirar a terra un home suposa-
dament entrenat, estripar-li
la camisa i agredir-lo. Els
arguments fan figa, se'ls
estan acabant i ara només
poden apel·lar a "fer pena"
plorant o a dir que "faran una
investigació", per mirar que
la gent oblidi.
És hora que se sàpiguen,
però, altres coses. Cal saber,
per exemple, que
l'Ajuntament va telefonar a

algun Institut d'Ensenyament
de la ciutat per demanar la
llista dels alumnes que van
faltar a classe el dia que hi
hagué una manifestació de
suport als okupes. No crec
que els la donessin, però el
mètode és pur "estil
Gestapo". I aquí coincidí amb
l'"estil Bustos".
És també "estil Bustos" el
populisme, propi del fran-
quisme més tronat, exacta-
ment igual al que utilitza
Fraga a Galícia, de convidar
els avis a sopars multitudina-
ris al Palau d'Esports, fer-los
un discurs i retratar-se amb
tots i després dur-los a La
Faràndula a veure un "espec-
táculo arrevistado" ("cultura
popular" en sentit literal!).
Aconseguir vots encara que

sigui fent el ridícul.
És "estil Bustos" calumniar
els contraris dient que atien
la "kale borroka", que opinar
és trencar la pau (la pau del
cementiri en el qual ells reg-
nen, és clar) i declarar que els
contestataris són de "Jarrai"
(hauria fet riure més dir que
eren "judeo-masònicos").
Només es pot estar boig,
boig del tot, per sortir-se de
mare amb coses així. I la
bogeria megalòmana i exhi-
bicionista és l'"estil Bustos",
per més que, empès pels qui
manen al seu partit i que li
deuen haver cridat l'alto, ara
demani "serenitat": això vol
dir que prepara la garrotada.   
Hi ha més, molt més, que
amb el temps els ciutadans
s'atreviran a explicar en veu
alta. Ara, però, és hora que

se sàpiga que els problemes
de Sabadell neixen del fet
que tenim un ajuntament for-
mat per gent incapaç. Gent
que s'han trobat exercint un
càrrec amb molta ambició i
cap formació; conscients que
el càrrec els va gran, opten
pel "populisme" dels dicta-
dors "bananeros", emmor-
dassen els mitjans d'informa-
ció (exemple: retirada de tota
la publicitat municipal a "El 9
NOU", per ser massa crítics),
reparteixen prebendes i sub-
vencions entre els fidels ser-
vidors i les deneguen i per-
segueixen a qui insinuï el
més petit desacord o repre-
senti un perill. S'han tornat
paranoics moguts per la por
de perdre vots i veure's for-
çats a tornar, algun dia, a la
feina normal dels ciutadans.
I per aconseguir-ho, al crit
de Lo que el viento se llevó:

"¡Juro que nunca más vol-

veré a pasar hambre!", no
dubten a mentir, especular,
prometre, oblidar, amena-
çar, difamar, destruir i, fins i
tot, plorar en públic, sem-
pre a la defensiva, mai amb
una idea nova.
Per això, perquè no en
saben, no dialoguen. I com
que no tenen raó, no raonen.
Agafen el telèfon i una llista
de gent que els deu favors i
s'afanyen a fer un "contra-
manifest" (veure'l escrit serà
curiós) per neutralitzar les
idees amb crits i amenaces.
Com Unamuno va dir-li a
Franco :" Venceréis, pero no
convenceréis". Franco, però,
no va guanyar per sempre.
L'"estil Bustos" també té
data de caducitat. Això espe-
rem molts ciutadans. I hem
signat un Manifest per una

ciutat viva, perquè ja és hora
que se sàpiga! 

Antoni Dalmases ¤

“Ja és hora que se sàpiga!” (Pere Quart)

L'"estil Bustos" consisteix a enganyar,
mentir, manipular, difamar, atacar i ara,
últimament, fer el ploramiques per TV

Els problemes de Sabadell neixen del fet
que tenim un ajuntament format per gent
incapaç. Gent que s'han trobat exercint un
càrrec amb molta ambició i cap formació
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Se’ns pixen a sobre... i diuen que plou

La Vanguardia, 21 d'Abril del
2005. Pàgina 3 del suplement
Vivir

Paloma Arenós, autora de l'arti-
cle encapçalat per una declara-
ció de Paco Bustos  ("La gente

tiene miedo") no deu conèixer
el significat del mot contrastar,
ja que dedica tot l'escrit (excep-
te el darrer paràgraf, on explica
en 5 línees de les 98 que té l'ar-
ticle la versió donada per
l'Assemblea d'Okupes de

Sabadell) a donar tan sols la
versió i les declaracions de
Paco Bustos. Aquestes són
algunes frases de l'escrit:

"Un día después de haber pre-

sentado su dimisión […] por

haber recibido amenazas de

jóvenes antisistema…"
L'autora acusa directament els
"joves antisistema" de ser els
responsables de la suposada
amenaça feta a Paco Bustos
sense cap prova,cosa que refor-

çan la versió oficial.

"Bustos […] repasó los dos últi-

mos años de su gestión, posi-

blemente los más convulsos en

la ciudad en mucho tiempo

debido a las agresiones y alte-

ración del órden público lleva-

das a cabo por skins de extrema

derecha, y por jóvenes radica-

les de izquierda, independentis-

tas y colectivos okupas."
Aquesta frase equipara els
grups neonazis que es dedi-

quen a apallissar veïns de
Sabadell, amb joves, als que
qualifica de "radicales", que for-
men part de diversos movi-
ments socials de Sabadell i els
responsabilitza de ser els cau-
sants de la situació actual de la
ciutat, fet que perpetua  la vella
tesi de "la guerra entre bandes"
que intentava tapar el greu pro-
blema de la violencia feixista a
Sabadell. 
És que l'equip de govern de l'a-
juntament no té cap responsabi-

litat en tot el que ha passat? És
que la polícia municipal no ha
col·laborat a generar tensió i vio-
lència amb les seves despropor-
cionades actuacions contra
col·lectius alternatius? És el
mateix fer xerrades, concerts,
calçotades i diversos actes
oberts als ciutadans i ciutadanes
que tenir com a modus vivendi

apallissar immigrants, homose-
xuals, etc.?

El desplegament mediàtic al voltant de la darrera situació viscuda a Sabadell

ha donat peu a tot tipus d'acusacions gratuïtes cap a diversos col·lectius de la

ciutat amb una rigorositat periodística per sota dels nivells desitjables

Al mateix article, hi ha aquest requa-
dre, amb un títol força suggerent:
"Jóvenes, okupas y violentos". De
nou es criminalitza i s'acusa de vio-
lent al col·lectiu okupa. El requadre
no té pèrdua.

1- Quins fets o proves aporten els
redactors de La Vanguardia per afir-
mar que "el núcleo central de violen-

tos de Sabadell" són els okupes de la
ciutat? I per acusar de nou aquest
moviment d'estar darrera les amena-
ces a Bustos "hasta lograr su renún-

cia"? Perquè és evident que l'ús del
condicional "estaría formado" és
merament retòric i no amaga l'acu-
sació directa que es realitza.

2- Segons qui? Segons la policia
municipal?

3- Això ja supera totes les expectati-
ves. Algú els pot explicar als perio-
distes que s'han encarregat de cobrir
la notícia que el David no va ser detin-
gut "durante una manifestación la

semana pasada", sinó que el van
detenir per enganxar un adhesiu
contra el Bustos? Perquè, és clar, ha
de ser molt complicat fer un article
d'una pàgina sobre un fet que ni tan
sols s'han encarregat de conèixer.
L'equip de La Vanguardia, però, ho
ha aconseguit.

La Vanguardia, 23-4-05. Pàgina 5 del
suplement Vivir

Titular:"Los apoyos de David"
"El nombre del menor de catorce

años arrestado […] forma parte de

una lista de personas que dan apoyo

a organizaciones integradas por radi-

cales vascos, cómo la ilegalizada

Jarrai."
La llista a què es refereix és una reco-
llida de signatures que denuncia les
vulneracions de drets i els abusos
jurídics patits pels joves bascos pro-
cessats en els cas 18/98 a l'Audiència
Nacional. Això no implica necessària-
ment el suport a Jarrai, per tant s'es-
tan traient conclusions precipitades.
A més a més, aquesta informació no
aporta res al fet en qüestió a no ser
que s'intenti justificar l'actuació poli-
cíaca per les tendències polítiques
del noi, que encara seria més greu:
"si penses de determinada manera i
poses adhesius al carrer és justifica-
ble que t'apallissi i et detingui la poli-
cia"

Diari de Sabadell- tractament medià-

tic recent

21-04-05
Entradeta en portada: "La ejecutiva

socialista, encabezada por el primer

secreario Joan Manau, acusó ayer a

los denominados grupos antisistema

de querer imponer el estilo 'kale

borroka´en Sabadell practicando per-

secuciones similares a las que ha

sufrido el alcalde."
Una sola versió en portada? Els
periodistes en qüestió haurien d'a-
prendre a contrastar informació, és
més, a saber què és la informació,
perquè això és tan sols opinió i a més
a més és completament gratuïta i no
té cap mena de prova. En posteriors
pàgines s'amplia aquesta versió amb
multitud d'acusacions més, entre d'e-
lles als signants del manifest en con-
tra de la política municipal.
Subtítol: "el edil ha estado en el punto

de mira de ciertos colectivos"
Podrien especificar a quins col·lectius
es refereixen i què significa estar al
punt de mira? Perquè si és en sentit
polític, és lògic i legítim; si no, la legis-
lació aplicaria Greus sancions.
Desallotjament d'Els Maquis: "en el

trayecto no pararon de insultar, escu-

pir y hasta agarrar a los regiodres

presentes, especialmente a Francisco

Bustos, pero también a Juan Carlos

Sanchez, a Paco Fernandez e incluso

a una ciudadana que nada tenía que

ver."
Tenint en compte que l'escena està

tota registrada en vídeo sobta que no
hi hagi una sola imatge que ho mos-
tri, aquesta duresa en les acusacions
tampoc es va veure reflectida en les
posteriors decisions preses, tan sols
en els seus manifestos i discursos.

Als mitjans però, també hem anat

veient situacions amb força lligams

amb la situació actual.

Cas Bemba, una història que reviu
en la memòria.
El 9 Punt
29-10-03
Titular: "ERC denuncia que "l'actuació

de l'alcalde va contribuit als aldarulls

de Sabadell"
Doncs als seus companys de partit
de Sabadell, tant abans com ara,
sembla que els costa d'admetre-ho,
no?
30-09-03
Titular: "l'ajuntament de Sabadell no

crearà cap comissió per investigar els

aldarulls de dissabte."
La policia municipal és denunciada
per la seva brutalitat i l'Ajuntament
intenta que no s'aclareixi el succés:
una història que ens sona oi? 
6-10-03
Titular: "prop de 3.000 sabadellencs

demanen el cap de Paco Bustos per

la càrrega policial del bar Bemba"
I ara deixa el càrrec per uns episodis
relacionats amb una minoria radical?

Violència feixista, només alguns
reculls.
Diari de Sabadell- 

2-06-04
Titular: "agreden a un joven de 19

años en las inmediaciones de la calle

Major" 
Com es pot veure, ja aleshores feia
anys que això succeïa.
Titular del Cara a Cara (entrevista a
l'agredit): "Quan anem a denunciar la

policia ens dóna llargues"
Això ens sona…
09-06-04
Cara a cara amb el delegat de
l'M.S.R.: "…el moviment indepen-

dentista català em fa molta por per-

què cada dia és més radical i violent.

S'està batasunitzant amb l'ajuda d'al-

guns polítics. Ja és una kale borroka

light. O no tan light."
Un discurs molt similar al que estem
sentint últimament; ho deia algú que
comparteix llistes de partit amb com-
panys que gaudeixen d'un llarg his-
torial delictiu per motius racistes i vio-
lents.
09-04
Titular:"De enero a junio se han reci-

bido 16 denuncias por violencia skin"
En mig any és un xifra prou significa-
tiva; tot i així,  encara falten les que no
estan denunciades. 
09-02-05
Titular:"tres menores fueron agredi-

dos por nueve individuos de estética

skin"
Molt fort (com dirien alguns) si tenim
en compte que a tres carrers hi havia
diferents dotacions d'agents antidis-
turbis de la Policia Municipal "contro-
lant" els joves en un concert contrari

a la Constitució Europea.
El Punt
10-06-04
Titular:"La Plataforma Antifeixista diu

que s'incompleixen els acords per

aturar els atacs neonazis a Sabadell"
La violència persisteix i el desconten-
tament amb l'ajuntament també;
alguna cosa deu fallar…
16-06-04
Titular: "Sabadell pateix per segon

cop en una setmana l'atac d'un grup

de neonazis al centre de la ciutat"
…I la història es repeteix…
Subtitular: "ERC diu que la policia no

actua"
En què quedem? Admeten ERC i la
resta del govern que la policia no
efectua correctament la seva tasca?
Tot i la versió oficial sembla que no
està tot tan clar,…
El País
22-04-05
"Tura pide que se investigue la

actuación de los agentes de la policía

de Sabadell"
Si la consellera ho demana, alguna
cosa greu deu està passant…

"The greatest hit" al Diari de Sabadell
19-04-05
Titular: "Arrestados tres skins acusa-

dos de agredir a jóvenes de una

banda rival"
Banda rival? Doncs sí, la banda, la
colla, la gent,… els que en definitiva
acaben anant a l'hospital després de
patir les seves agressions. ¤
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Cronologia d’agressions feixistes10 Sabadell - abril 2005

Recull de diferents episodis relacionats amb la violència feixista a partir de principis de l'any 2003, moment en què tot i les reivindi-

cacions des de feia anys per part de la ciutadania, el problema s'aguditza de forma alarmant. 
14-03-03 MSR es presenta a les eleccions municipals sense rebre crítica de cap partit i treu 192 vots.
02-07-03 Un jove rep dotze punyalades a les cames per part d'un grup de neonazis.
07-12-03 Militants de MSR intimiden uns joves al centre.
08-12-03 Cinc nazis llencen una ampolla de vidre al cap d'un noi que passeja pel carrer.
13-12-03 Quatre neonazis apunyalen un home ucrainià.
13-12-03 Un noi és apallissat en una discoteca del centre.
14-12-03 De nou, són intimidats diversos joves en una discoteca del centre.
17-01-04 Apallissen un noi en una discoteca de Can Feu només per ser homosexual.
17-01-04 Uns neonazis increpen els integrants d'un vehicle i la resta de presents en l'escena a la Plaça Vallès.
19-01-04 Al matí, uns neonazis persegueixen amb martells uns nois que provenen del CSA Els Maquis.
24-01-04 Un cotxe amb nazis segueix dos nois pel barri de Gràcia; aquests s'escapen i els nazis agredeixen una tercera persona.
31-01-04 Pintades feixistes i racistes al CSA Els Maquis.
13-02-04 Apallissen cinc nois a dos bars del centre.
19-02-04 Amenacen un noi amb una navalla a la Zona Hermètica. La policia no el deixa denunciar perquè no hi ha agressió física.
20-02-04 Apallissen, armats amb pals, un home de 64 anys al carrer St.Cugat.
20-02-04 Apallissen una persona al carrer Unió.
21-02-04 Militants de MSR increpen un grup de joves davant d'un bar i acaba en una batalla campal.
21-02-04 Militants de MSR apallissen quatre menors davant d'un bar del centre; després se'ls troben a l'hospital i els tornen a incre-
par.
23-02-04 Sis jove antifeixistes són detinguts a casa seva pels fets del dissabte; no hi ha cap nazi detingut. Les identificacions són
fetes a partir d'un arxiu il·legal de la Policia Estatal de persones no fitxades anteriorment.
23-02-04 Dos cotxes amb nazis es presenten a la concentració en suport als detinguts antifeixistes davant dels jutjats i fotografien la
gent que hi ha.
24-02-04 Dos nazis amenacen des d'un cotxe diversos joves en indrets diferents de la ciutat.
27-02-04 Dos nazis insulten i amenacen gent del CSA Can Barba.
27-02-04 L'ajuntament de Sabadell anuncia la posada en marxa d'un desplegament policial excepcional després de la reunió del
nou Consell de Seguretat de la ciutat.
28-02-04 Apallissen un menor al carrer Major.
28-02-04 Apallissen uns nois al davant del Mercat Central i després denuncien a les víctimes.
06-03-04 Apallissen un noi amb una barra de ferro en una plaça del centre.
06/07-03-04 La Policia Municipal identifica 41 skinheads en un sol cap de setmana. No se'n deté a cap.
8-03-04 Els veïns de Torreguitart presencien un mínim de dotze agressions feixistes segons declaren a "La Vanguàrdia". A més, els
veïns han estat víctimes d'insults, persecucions i pintades per part de grups neonazis.
15-03-04 Apallissen tres joves a la Planada del Pintor, un d'ells és apunyalat.
19-03-04 Un nazi increpa dues persones a la Plaça Antoni Llonch.
20-03-04 Llancen diferents objectes trencant els vidres de Can Barba.
24-03-04 Roda de premsa de diverses associacions de veïns, familiars dels agredits i la Plataforma Antifeixista per denunciar la pas-
sivitat institucional dels darrers cinc anys pel que fa la lluita antifeixista.
26-03-04 Manifestació d'estudiants conta el feixisme; un comitè va a parlar amb els representants del consistori. S'aprova el Pacte
per la Convivència.
27-03-04 Apallissen un noi a la zona de Covadonga.
28-03-04 Manifestació antifeixista "PROU AGRESSIONS FEIXISTES. Ajuntament: el teu silenci és la nostra sang". Representants de
la FAV, AV Torreguitart, AV Concòrdia i PAS van a parlar amb els representants del Consistori, es crea una comissió per solucionar el
tema del feixisme.
30-03-04 Es dóna la dada de que cada setmana són identificats vint skins nous a la ciutat, provenen d'altres ciutats com Rubí,
Castellar i Terrassa.
06-04-04 La policia deté dos nazis després d'una persecució, un policia resulta ferit.
10-04-04 Dos skins de Sabadell són detinguts per agredir joves a Tàrrega.
17-04-04 Un noi denuncia haver patit quatre agressions per part de neonazis per ser gay. El portaveu del Front d'Alliberament Gay
lamenta que la policia no hagués respòs en les anteriors denúncies i  demana la dimissió del responsable de la Comissaria.
01-06-04 Un militant del MSR agredeix un jove a la Creu Alta. El telèfon de la convivència no respon.
03-06-04 El jutjat penal nº3 de Sabadell absol un neonazi d'una agressió racista.
03-09-04 Un veí denúncia haver presenciat diverses agressions i robatoris d'skins en els Ferrocarrils de la Generalitat.
06-02-05 Un grup de neonazis ataca un jove a la ciutat; els agressors no són detinguts.
13-02-05 Un grup de neonazis apallissa un jove de 20 anys a la Plaça Vallès. Els agressors no són detinguts però la policia diu que
ho investigarà.
17-02-05 La policia Estatal i Municipal activa de nou un gran dispositiu de seguretat per controlar la violència neonazi. L'alcalde
envia una carta a Joan Rangel, delegat del govern a Catalunya, per demanar mesures urgents.
23-02-05 La policia deté quatre dels cinc skins que van cometre les agressions del 13 de febrer; tots tenen antecedents policials per
altres agressions.
24-02-05 El delegat del govern Joan Rangel anuncia la tolerància zero enfront de la violència d'ultradreta.
17-04-05 Tres skins són detinguts per agredir a joves a la sortida d'un pub de Sabadell. 

Sabies que...

En dos anys hi ha més de 30
joves involucrats en proces-
sos judicials degut a la polí-
tica repressiva contra la ciu-
tadania crítica?

La Policia Municipal va
posar vuit multes en una
hora a un cotxe que anava
al capdavant d'una mani-
festació en suport al CSA
Can Barba amb un megà-
fon?

El nombre de membres del
gabinet de premsa del
govern Bustos s'ha quadru-
plicat respecte l'anterior?

L'equip de govern organitza
viatges anuals, amb àpats
inclosos, per a ensenyar les
obres públiques que s'estan
realitzant a la ciutat?

El batlle ha sortit cada dia al
Diari de Sabadell des de fa
sis anys?

A Barcelona s'han qualificat
les últimes actuacions con-
flictives de la policia local
com d' Estil Bustos?

El dia de Sant Jordi hi havia
una cinquantena de parade-
tes a Barcelona que infor-
maven sobre l'Estil Bustos?

L'ajuntament de Sabadell
ha prohibit la distribució de
la revista Ordint la Trama al
bar Clau de Fa (situat dins la
Biblioteca Municipal)
al·legant motius legals?

La dona que va sortir per
Canal 50 acusant al Casal
Independentista Can
Capablanca és militant
socialista?

Les empreses que treballen
habitualment per l'ajunta-
ment van rebre trucades
des de la Casa Gran per-
què s'adherissin a la cam-
panya a favor del zoo i hi
contribuïssin econòmica-
ment?

L'ajuntament va pagar
dos milions i mig de les
antigues pessetes per
l'exposició sobre
Sarajevo que es va ins-
tal·lar a la Biblioteca del
Vapor Badia. Aquesta
exposició ja estava mun-
tada a Barcelona i tan sols
va caldre traslladar-la i
muntar-la. Total: dos
milions i mig.
Curiosament, l'empresa
destinatària d'aquesta
quantiosa retribució és
propietat del marit de la
membre del departament
de protocol de l'ajunta-
ment, Rosa Alarcón.

20-02-04

Apallissen, armats

amb pals, un

home de 64 anys

al carrer St.Cugat.



FITXA TÈCNICA

CONSELL DE REDACCIÓ: Jordi Bracons, Roc Casagran, Ona Coromines, Oriol
Farrés, Lluís , Ferrer, Roger Fusté,  Guillem Fuste, Eudald Griera, Pau Llonch, Jordi

Mañosa, Cesc Múrria, Ivan Mullor, Xavier Pellicer, Ana Pérez-Muelas, Oleguer Presas,
Josep Sanz, Joan Serra, Oriol Sorolla, Marc Torras, Bernat Tiana, Ariadna Tremoleda

EQUIP DE CORRECCIÓ: Roc Casagran, Marta Mañosa

FOTOGRAFIA: Lluís Brunet, Gabriel Massana

EQUIP DE DISSENY GRÀFIC: Xavi Canosa, Maider Varela

COL·LABORADORS: Marc Brunet, Fer, Mireia Mas

AGRAÏMENTS: L'Accent

IMPRESSIÓ: Impremta Segre

TIRATGE: 15.000 exemplars

Aquest diari ha estat editat per Ordint la Trama i el Moviment Popular de Sabadell el dia 27
d'abril de 2005

Humor 11

Això que el Senyor Bustos
està parlant amb un
col·lega i aquest li etziba:
- Mira Bustos tu i jo ens
coneixem de fa molt
temps, però a les últimes
eleccions no et vaig votar
perquè per molt amics
que siguem, voto les idees
i no la personalitat.
E l  Senyor  Bus tos  l i
contesta:
- I si t'aconsegueixo un pis
de protecció oficial en un
sorteig, et convido als
dinars i esmorzars als
quals assisteixo, et pro-
porciono un viatge d'a-
quests que organitza l'a-
juntament a Benidorm,…..
- Home, llavors sí, per-
què la idea em sembla
boníssima. 

Te l’estàs bustant:
1- Amenaça que profereix l’alcalde en ser víctima de fotos compromeses.

2- Frase que utilitza la dona de l’excel·lentíssim abans de fer el cigarret.

Dades facilitades per la DGT

ATENCIÓ ALS QUE ESTUDIEU PER CONDUIR VEHICLES

I ALS QUE JA SOU CONDUCTORS I CIRCULEU PER

SABADELL DES DE FA DOS DIES HAN COMENÇAT A

APARÈIXER AQUESTES NOVES SENYALS QUE NO PRE-

SENTEN CAP CONFUSIÓ, PERÒ QUE FAN QUE ANEM

AMB ELS ULLS OBERTS I HI PAREM ESPECIAL ATENCIÓ

- El consell: Si en trobes alguna apreta a córrer -



Aquesta última setmana

Sabadell ha estat notícia per

la dimissió del regidor

Francisco Bustos. Què et sem-

bla la forma amb què s'ha pro-

duït?

És una mostra més de la polí-
tica seguida pel consistori en
els últims anys, una política
de circ, més que de ciutat. No
és la primera vegada que el
regidor assumeix el paper de
víctima quan realment les víc-
times som els ciutadans que
patim la seva incompetència a
l'hora de gestionar la policia
municipal. L'últim exemple és
el d'aquest nano de 14 anys.
Però ja ho va posar de mani-
fest en el cas Bemba, pel qual
està imputat davant dels tribu-
nals com a responsable dels
errors comesos per la policia
en aquella actuació, o amb la
impossibilitat d'actuar davant
les agressions feixistes que es
produeixen a la cuitat. 
Ens hauríem de qüestionar les
suposades amenaces que
hagi pogut rebre el regidor. Si
realment s'haguessin produït,
i si realment li haguessin afec-
tat com diu, hauria abandonat
tots els seus càrrecs dins del
consistori i hauria presentat
una denúncia davant dels tri-
bunals. Això reafirma la tesi
que tot es va desencadenar
per produir un efecte mediàtic
de descrèdit dels col·lectius i
ciutadans contraris a la seva
gestió. 

Però les reaccions polítiques

que han tingut lloc a posterio-

ri de la dimissió han estat

unànimes a l'hora de donar

suport al regidor davant de la

situació que ell assegura estar

vivint.

Crec que és important distin-
gir entre els polítics sabade-
llencs i la resta. Per una
banda, els polítics sabade-
llencs han demostrat un
seguidisme incondicional per

por a desmarcar-se a tot el
que es faci des del PSC de
Sabadell. En canvi, l'actitud
dels polítics de fora és fruit de
la desconeixença, i la seva
reacció està fortament influen-
ciada per la sensibilitat que hi
ha davant temes d'amenaces i
pel propi hàbit de tancar files

entorn els càrrecs polítics.

En aquest sentit, el regidor

Joan Manau va comentar en

un programa televisiu la seva

preocupació per "l'augment

d'aquestes conductes violen-

tes entre els joves de la ciu-

tat". Creus que hi ha hagut un

increment d'aquests actes

violents?

Crec que és una evidència par-
lar d'un increment de la cris-

pació a la ciutat. S'estan pola-
ritzant les postures entre ajun-
tament i opositors. I en aquest
sentit, la nul·la tolerància de
l'ajuntament a les veus dissi-
dents fomenta l'increment
d'aquesta crispació. Tot i això,
és important veure que en tot
moment les crítiques a la ges-
tió del consistori s'han fet des
de la participació ciutadana a
la que dóna dret i fomenta, o
hauria de fomentar, tota
democràcia. Estem parlant de
recollides de signatures, d'edi-
ció d'adhesius, de la publica-
ció de revistes, de concentra-
cions, de la creació d'espais
autogestionats, de centres de
socialització, de la critica des
de les organitzacions veï-
nals… I considerar aquests
grup com a violents em sem-
bla un intent de deslegitima-
ció a tot el treball que estant
portant a terme. És un intent
desesperat per part de l'ajun-
tament de desacreditar-los. 

Per tant, consideres que no hi

ha actes violents a Sabadell?

No ben bé. És evident que hi
ha hagut un increment de la
violència tant als carrers com
en les relacions de la ciutada-
nia amb les institucions. 
Fa anys que a Sabadell hi ha

gent que està denunciant la
impunitat amb la que actuen
grups racistes i feixistes i l'a-
juntament no ha mostrat una
voluntat ferma per solucionar
aquesta problemàtica.
D'altra banda, el consistori,
davant les crítiques de la ciu-
tadania, i en comptes d'optar
pel diàleg i la col·laboració, ha
apostat per la confrontació i
l'increment de la violència ins-
titucional, fet que genera un

augment de la crispació i la
polarització de la ciutadania
entre favorables i opositors a
la gestió Bustos. I això no
ajuda a disminuir la tensió.

Aleshores, com expliques la

situació que s'ha generat?

És producte de la poca credi-
bilitat que van tenir les decla-
racions de Paco Bustos, i del
fet que molts les hem entès
com un intent de girar la truita
per fer creure que ells són les
víctimes. Però s'han produït
fets molt greus, com per
exemple la detenció d'un jove
de 14 anys per enganxar un
adhesiu i la posterior repres-
sió policíaca a la concentració
de denúncia d'aquest fet. Això
ha fet que la gent perdés la
por a parlar. Ja n'hi ha prou de
circ i d'enganys.

Tot i això, l'alcalde ha declarat

que aquestes actuacions poli-

cíaques són fets puntuals i

que des de l'Ajuntament s'es-

tan investigant els responsa-

bles.

Crec que no es pot parlar de
fets puntuals quan el mateix
alcalde va esmentar que en
l'últim any s'han obert 17
expedients a policies munici-
pals. 17 expedientats en un
col·lectiu de 200 membres.
Em sembla que a Sabadell
tenim un problema greu si
aquest cos ha de vetllar per la
seguretat ciutadana. Amb
això, no voldria, però, que tota
la responsabilitat caigués
sobre aquest cos, ja que
òbviament reben instruccions
clares des de l'ajuntament.

Parles de política autoritària,

de control i descrèdit de les

opinions dissidents… Creus

que hi ha evidències d'aques-

ta actitud?

La maquinària que ha cons-
truït l'ajuntament per amagar
aquestes veus crítiques és un
bon exemple. 
El gabinet de premsa de l'a-
juntament s'ha triplicat des de
l'arribada de l'alcalde Bustos.
Aquest fet demostra l'interès

que tenen de controlar l'opi-
nió pública a través dels mit-
jans de comunicació. És evi-
dent el monopoli de la infor-
mació oficial de l'ajuntament
dins la premsa local, sense
que aquesta es digni a con-
trastar aquestes informacions. 
Però hi ha altres fets. Un
exemple en aquest sentit és la
utilització d'un espai públic
informatiu del Canal 50 com a
espai propagandístic del PSC.
Aquest fet va motivar la pre-
sentació d'una querella per
part del grup municipal de
l'Entesa. La resolució de la
qual va obligar a reconsiderar-
lo com a espai publicitari pri-
vat. 
En el mateix sentit, diversos
periodistes dels mitjans locals
declaren haver rebut pres-
sions a l'hora de tractar deter-
minades notícies. Pressions
que no poden denunciar per
por a perdre el lloc de treball. 
Però no s'acaba a aquí. La
revista Ordint la Trama cada
cop és vista amb més mals
ulls des de l'ajuntament, fins
al punt que es va obligar al bar

de titulació municipal de la
biblioteca Vapor Badia a reti-
rar-ne els exemplars que tenia
a la venda. Tenen por a la críti-
ca.

Si aquestes greus acusacions

són veritat perquè no es fan

públiques i es denuncien?

Per por a represàlies. Aquestes
actituds del consistori et

demostren com les gasten
davant les crítiques i el poder
que els dóna l'alcaldia els per-
met fer tot tipus de pressions.

Com esperes que es solucio-

ni aquesta problemàtica?

A curt termini està clar que
s'han de depurar responsa-
bilitats i prendre mesures al
respecte. Però més a llarg
termini és fonamental que
hi hagi un  canvi d'actitud
dels càrrecs polítics que for-
men el govern municipal.
Han d'assumir els errors
que hagin comès. Han d'a-
prendre a escoltar les críti-
ques que se'ls facin des de
la ciutadania per tal de
governar per a Sabadell, i
veure aquestes crítiques
com a un ajut per construir
realment una ciutat amable
on predomini la convivència
i no la crispació. Haurien
d'abandonar la política
populista i centrar-se en
construir un model de ciutat
sostenible i amb personali-
tat. Una ciutat per la qual
tots estem treballant.

"el consistori , davant les críti-
ques de la ciutadania, i en

comptes d’optar pel diàleg i la
col·laboració, ha apostat per la
confrontació i l’increment de la

violència institucional"

"El gabinet de premsa de l’ajun-
tament s’ha triplicat des de l’arri-

bada de l’alcalde Bustos."

"A curt termini s’han de depurar
responsabilitats i prendre mesu-

res al respecte. Però més a
llarg termini és fonamental que
hi hagi un canvi d’actitud dels
càrrecs polítics que formen el

govern municipal."

Oleguer Presas:
“La nul·la tolerància de l’ajuntament fomen-

ta l’increment de la crispació ciutadana”

L’Entrevista
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