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n aquesta legislatura, un dels objectius marcats per l’e quip de govern
fou estimular i fomentar la participació ciutadana en les decisions del consistori, tal com es desprèn en el seu Pla del
Mandat.
En aquest sentit s’han engegat dues menes de mecanismes: la consulta directa a
ciutadans sobre temes específics i la representació ciutadana en els diferents òrgans
ad hoc de l’Ajuntament.
En el moment d’e scriure aquestes línies, a
la web de l’Ajuntament consten 6.051 participants en 9 processos de consulta directa
amb un total de 7.384 vots.
Quant a la participació directa dels ciutadans en òrgans de l’Ajuntament, podem fer
esment de dues referències: el Consell del
Districte 5è on, malgrat que sí varen enregistrar-se ciutadans a títol de participants
directes ja fa mesos que no hi participen,
i la Taula de Residus on ni tan sols s’han
enregistrat ciutadans a títol individual. Hi
som els representants d’e ntitats de la ciutat, entre les quals les associacions veïnals.
Llavors ens hem de plantejar, ha estat reeixit aquest objectiu del pla de mandat?
I aquesta participació, encara que minsa,
és de qualitat? Volem que el ciutadà parti-

cipi, o, més aviat, tan sols es vol dir que el
ciutadà participa?
En aquest sentit es pot esmentar l’experiència acumulada pels representants d’associacions veïnals que participem en la
Taula de Residus: govern i tècnics de
l’Ajuntament han compartit amb nosaltres els seus projectes, ens han presentat
estudis i valoracions, hem treballat junts
en la redacció d’un Pla Local de Gestió de
Residus amb abast fins a 2030, que calia
fer per imperatiu legal i era una herència
inacabada de l’anterior legislatura.
Però, dels diferents suggeriments, demandes, propostes i comentaris que hem
aportat els ciutadans, no n’hem vist cap
resultat ni, fins i tot diria, voluntat de respondre-hi, almenys fins aquests moments.
Cal doncs preguntar-se si els governants
de la ciutat i també els tècnics directius
de l’Ajuntament estan rebent aquestes
propostes ciutadanes de forma adequada
o si, realment, tot el que en diem com a
participació està dissenyat tan sols com a
un exercici de transparència des de l’Ajuntament cap al ciutadà, benvingut però insuficient.
A la fi cal preguntar-nos, tot això és veritable participació?

Acció feixista amb pintades
d’esvàstiques a façanes de la Carretera
de Rubí (Barri Segle XX)
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Concentració el 13 de setembre per
demanar unes rieres netes i segures

L

a Comissió Rieres, formada per fins a 20 entitats veïnals de la ciutat, anuncien
una jornada de mobilització – una més - perquè es millorin i es netegin d’una
vegada els cabals i lleres de les rieres de la ciutat, en un estat deplorable des de fa
massa anys. Aquesta concentració convocada el pròxim dijous dia 13 coincidirà amb
una reunió amb l’Alcalde de Terrassa, en què la Comissió exposarà aquesta problemàtica.
De fet, aquesta reunió amb l’alcalde ja estava fixada per al dia 13 de setembre des de
feina setmanes. Tot i que els forts aiguats del passat 17 d’agost, i així com la tràgica
mort d’un ciutadà de Terrassa, ha propiciat que la qüestió sigui encara més candent.
De forma que s’ha decidit ajuntar en la mateixa jornada, la trobada a l’Ajuntament
amb una concentració simultània al Raval a les 18 hores, segons informa Oriol Vicente Cardona, membre de la Comissió Rieres. Els organitzadors criden a la ciutadania
perquè participin en la concentració per reivindicar unes «rieres netes i segures», tal
com resa el cartell de la convocatòria.

«La sensació continua sent que entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) es van passant la pilota», esgrimeix l’Oriol. També es preveu dur a terme alguna acció de protesta a la seu de l’ACA a Barcelona. Ja el passat mes de febrer, la Comissió Rieres avisava del lamentable estat dels fonaments d’alguns trams dels murs de
contenció de la Riera de Les Arenes, i que encara pot provocar tràgiques conseqüències. A la vegada que palesava la necessitat d’un especial manteniment, conservació i
finalització dels murs de les rieres i torrents al llarg de més de 12 kilòmetres.
Exposició pel 56è aniversari de les riuades
Del 20 al 26 de setembre, organitzada per l’AV Ègara, hi haurà una exposició al centre
cívic President Macià per recordar les riuades patides a la ciutat l’any 1962, les seves
circumstàncies i les tràgiques conseqüències, en què van morir un miler de persones a la
comarca. A través de fotografies, testimonis i altres documents, es recordarà la història
d’aquest episodi. El dia 25 tindrà lloc una xerrada amb presència de nens supervivents i
testimonis d’aquella llarga nit, on s’explicarà què va passar, per què, i per evitar que torni
a succeir alguna cosa similar. En aquest sentit, s’exposarà una cronologia de la feina feta
per la Comissió Rieres en aquests darrers anys, i la seva lluita per exigir unes rieres netes
i segures.
A més dels testimonis vivents, la xerrada del dia 25 abordarà també el dol viscut per
les víctimes, i servirà d’homenatge a aquestes. Comptarà entre d’altres amb la presència
de Josep Maria Pi, i de l’antropòloga Neus Roig, a les 19 de la tarda, al mateix CC
President Macià.
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ls veïns i veïnes d’un tram de la Carretera de Rubí al barri del Segle XX s’hi van
trobar, el passat dilluns 27 d’agost, que
havien rebut un atac de tall feixista, amb pintades de creus esvàstiques a les façanes dels seus
habitatges. Aquesta acció sembla ser una intolerable i condemnable resposta als cartells per
la llibertat dels presos polítics que els mateixos
veïns mantenen penjats a les seves finestres.
Malgrat que alguns dels veïns es troben de vacances i a aquesta hora no s’hi ha pogut contactar amb tothom afectat per aquest atac, alguns

ja han manifestat: “Denunciem aquest atemptat
contra la llibertat d’expressió que només pretén
la confrontació i provocació per trencar la convivència a través de la violència intimidatòria”.
I afegeixen, “unes demanem més democràcia, i
altres ens responen amb esvàstiques”.
Com deia Salvador Pérez, membre de la Junta
de l’AV del Barri Segle XX, aquest fet suposa
“un delicte contra la llibertat d’expressió dels
seus propietaris a banda d’un atac a la propietat
privada, ja estem forma del debat de l’espai públic”. A banda d’expressar que “aquest escamot,
alguns d’ells eren de Ciudadanos, ja que han
estat identificats”.
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