De las peripecias de un gobierno en
declive, o de como morir matando...
david alonso

No fa gaire apareixia el rumor a la premsa de la cessió de la masia de Cal Suís a
l’Asociación por la igualdad de derechos de los discapacitados (Aided). Que si
l’alcalde havia dit que si la regidora havia anat que si ningú sap res i res està per
confirmar ni desmentit. D’on surt aquesta informació ningú ho sap, però la
responsabilitat de que això passi és clarament de l’equip de govern. Si l’equip de
govern es posicionés clarament respecte a l’ús de la masia els rumors
s’acabarien. Però... no ho fa. Molta gent es pregunta: I per què?

Avui dia, l’ajuntament fa com
aquells animals que, quan es
veuen massa acorralats, fan
l’últim intent desesperat per evitar l’impossible o bé emportar-se
a l’infern a qui l’envolta. Conscients de la situació política en
la que es troben volen fer l’última
batuda: urgència per començar
el pla Caufec, igual que el de
Sant Llorenç, projectes com els dels
mercats municipals sense consultar
a les persones afectades, tancament
de la ràdio local, inicis del pla de Santa Magdalena, imposició d’una comissaria dels mossos no demanada ni
necessitada, enderroc del poc patrimoni que queda a Esplugues, i les
promeses de sempre de tot tipus
(chorrocientas vivendes, auditoris que

passa, ja que ben poques vegades es troben amb un col·lectiu
de gent no li demana res,
simplement agafa el que necessita i espera que el deixin fer les
seves coses amb tranquil·litat.

És per això que no tenim molt
clar perquè a l’equip de govern
dirigit pel gerent no li sembla bé
un projecte com el que s’està
construint a Cal Suís:

repeteixen programa electoral, casals
de joves, hotels d’entitats... tot molt
bonic i disseny de qualitat).
¿Serà que també volen acabar
amb el projecte de l’assemblea de Cal
Suís abans de les eleccions per apuntar-se un bon punt de cara als especuladors i cacics locals? Per què si
no és així no entenem gaire el que

>> L’ajuntament coneix la situació política actual, i per això vol fer
l’última batuda engegant a qualsevol preu projectes com: Caufec,
Sant Llorenç, els mercats, la comissaria,...
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L’ajuntament està esperant
que l’assemblea de Cal Suís es
cansi, com ja li han dit més d’una
vegada quan s’han creuat amb
alguna persona implicada a
l’assemblea. El ‘¡Ya os cansaréis!’ li han dit a la gent que
criticava el Trambaix i esperen
que passi amb tothom que es
queixa i reivindica una forma
diferent de veure el poble i el seu
desenvolupament.

* Un projecte social i cultural
on compartir les nostres vides
enmig d’un món tan individualitzat i egoista.
* Un projecte que dóna cabuda a tallers de manualitats, taichi, capoeira, flamenc, punt de
creu, reflexoteràpia, nutrició,
anglès, llatí, etc. que
contribueixen al creixement
personal i col·lectiu de totes aquelles
persones que s’hi apropen.
* Un projecte que obre una masia
abandonada i el seu bosquet a tothom que vulgui sempre de forma gratuïta i que dóna fruits a través dels
seus horts.
* Un projecte que ofereix espai i
usos diversos a la pluralitat d’idees i
persones que ho necessitin.
* Un projecte que ha estat capaç
de construir sense cap subvenció ni
ajuda municipal ni vitamina E² un rocòdrom, una sala de dansa, un taller
de bicicletes, una biblioteca, un taller
d’arts i manualitats, una sala d’assaig
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musical, una ludoteca, una sala
d’estudi, etc. i a més és capaç de
mantenir i dinamitzar.

perquè l’ajuntament pagarà a
una empresa 5 milions de pessetes per planificar el desenvolupament del nostre poble a través del ‘Pla Estratègic 20042012’ i després s’omple la boca
de participació ciutadana, recordant la redacció del ‘Pla Estratègic 1993-2003’, una autèntica
burla a la gent que hi va
participar.
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Potser el que més molesta al
gerent i a l’equip de govern és que
no tenen el monopoli de la seva
gestió. Bé ja se sap com funcionen els edificis municipals gestionats directament per l’ajuntament i les seves mancances.
Per això a Cal Suís es vol proposar i intentar tirar endavant un nou
Així és que tampoc se sap per
La senyora Cano a una festa de rotary club
model de gestió de l’espai on les
quin motiu es vol enfrontar a gent
Esplugues
a
La
Masia.
L’alcalde
també
hi
era...
persones, col·lectius i entitats que
del mateix poble i de la mateixa
hi participen siguin les
condició ni quins són els
cients del joc que és la ‘política’, no
protagonistes del projecte. Però que
interessos que s’amaguen al darrera.
entenen perquè succeeixen determitothom sàpiga que qui porta tota la
La forma d’enfrontar projectes tan
nades coses o perquè serveixen els
vida perdent no es cansa tan
necessaris i urgents com els de
pactes de sotamà o la manca de
fàcilment: només s’ha de veure el cas
l’assemblea de Cal Suís i Aided
transparència. No acaben d’entendre
de les lluites indígenes arreu del món.
recorda el criminal argument dels
perquè les paraules més repetides
En el cas de Cal Suís com veuen que
exèrcits humanitaris: fer saltar la llàper la portaveu de l’equip de govern
l’assemblea no es cansa utilitzen
grima fàcil per amagar foscos interessiguin
sos polítics i econòmics, tot jugant
>> És evident que projectes com el de Cal Suís ‘consens’ i amb la vida de la gent. Les persones
‘diàleg’ si
molesten al gerent i a l’equip de govern, ja que veuen d e s p r é s que integren l’assemblea de Cal Suís
van obrir un espai reivindicat des de
posat en dubte el monopoli de la seva gestió l e s fa gairebé 20 anys per engegar un
decisions
projecte popular d’ús social i cultural
qualsevol arma que
de la masia.
tinguin a l’abast. L’ajuntament porta molts anys
S’entén que aquell sigui també un
dirigint i programant la viespai adient per qualsevol projecte
da d’Esplugues, molta experò no el perquè es demana aquest
periència com per saber
espai després d’haver estat ocupat ni
on es fica, calcular totes
quina relació tenen aquesta associales passes que dóna i
ció amb altres com el Rotary Club ni
analitzar ràpidament els
aquesta amb el PSC ni que acaba de
seus moviments i els de la
pintar al mig de tot això la regidora
resta: fan cursos espede serveis socials, que apareix a totes
cialitzats per això. Preciles fotos i rumors.
sament per aquest motiu
és una empresa de tanta
Tots els projectes són compatibles
El president fundador del Rotary Esplugues,
qualitat i tan valorada José M. Criado, a l’esquerra. Històric hooligan pro-trambaix a Cal Suís perquè la proposta és un
internacionalment: estudi
model de gestió diferent on l’eix sigui
i membre de la comissió executiva del PSOE local
de mercat, màrqueting,
la participació ciutadana. És el que
es prenen sense consultar ni tan sols
resultats, punts forts... L’ajuntament
ha cridat l’assemblea des del principi:
amb els altres partits, recordant de
sap jugar mooolt bé les seves cartes
es vol donar cabuda a tota iniciativa
nou els temps més florits de la prei a més té por de la força de la gent
que necessiti un espai. Així cap
potència i
organitzada.
autoritarisme >> Quin és el motiu pel qual es vol enfrontar a gent
municipal. No
En canvi, la gent que participa a
s ’ a c a b e n del mateix poble i de la mateixa condició? Quins són
l’assemblea de Cal Suís són molt ind’imaginar
els interessos que s’amaguen al darrera?
nocents (en principi): no són cons-

>> Tots els projectes poden conviure a Cal Suís
perquè la proposta és un model de gestió diferent
on l’eix sigui la participació ciutadana
projecte s’exclou si no que és
necessari que es faci compatible. En
25 anys l’ajuntament mai s’ha preocupat d’oferir un espai per a cobrir
les necessitats que planteja Aided.
Ara s’aprofita de la situació de Cal
Suís per a oferir la masia a altres
entitats. Queda clar que a
l’ajuntament no li agrada que el
control de la gestió i l’organització
de Cal Suís recaigui en un grup de
persones organitzades de forma
assembleària, autònoma, lliure,
participativa, crítica i reivindicativa.
En gairebé un any de vida de Cal
Suís cap persona d’Aided s’ha
apropat a l’assemblea de Cal Suís
per parlar de la possibilitat de
compartir l’espai, però sí en canvi s’ha
utilitzat la premsa per anar intoxicant
opinions i consciències.
L’assemblea de Cal Suís no s’ha
d’encarregar de buscar un espai per
Aided ni per totes les necessitats que
existeixen a Esplugues, encara que
si és necessari segur que ajudarien
a fer-ho. De moment una bona opció
és animar a ocupar i rehabilitar el patrimoni històric que l’ajuntament deixa
caure per després vendre o regalar.
Ja s’ha denunciat més d’una vegada
la trampa a la que sotmetien al poble
amb la cessió a l’Orde Religiosa de
l’Hospital Sant Joan de Déu quan
aquesta tenia més i millors espais per
fer els seus projectes.
L’ajuntament també s’ha encarregat de dir que Cal Suís serà per a tot
el poble i no només per a unes poques persones. Les portes de Cal
Suís estan obertes a tothom i qui s’hagi apropat des de novembre ho té
molt clar. L’ajuntament no utilitza el
mateix argument per a altres edificis
municipals que gaudeixen entitats en
exclusivitat. Cal Suís compta amb
unes característiques idònies per als
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objectius d’Aided
i per a qualsevol
entitat, igual que
els terrenys
cedits per l’ajuntament a l’Hospital
Sant Joan de Déu a la Via Augusta
(4.692 m2, més que Cal Suís). Per
què no aprofita aquesta cessió per a

l’ajuntament ja ha passat el termini
per complir una de tantes: un casal
de joves entre els barris Gall, La Plana i Centre. I Aided també està patint
allò que els especialistes comencen
a anomenar ‘el mal de la promesa’,
que és quelcom semblant al síndrome
d’Estocolm però en versió electoral.

cobrir les necessitats d’Aided? Es
raonable afegir-se a les reivindicacions d’Aided i per això es demana
enèrgicament un espai adient a les
seves necessitats.

La reivindicació de Cal Suís és llarga
i també mullada en promeses electorals. Han hagut de passar gairebé 20
anys i finalment la desobediència de

>> Què passaria si les entitats que

Així mateix existeixen
moltes propietats munici- necessiten locals tinguessin la iniciativa de
pals que també poden serprendre un espai municipal per fer-se’l
vir, o si més no les actuacions urbanístiques desenvolupades la gent va poder amb la prepotència
amb el seu beneplàcit:
municipal. Si no s’hagués ocupat la
masia el 29 de novembre de l’any
* Totes les propietats de la plaça passat, ara seria de l’Hospital Sant
Santa Magdalena, com les oficines de Joan de Déu. Que prenguin exemple
la Diputació (nº11 de la plaça) que la resta d’entitats perquè precisament
serviran per a gestionar els impostos és el precedent i referent de Cal Suís
* I per què cedeixen uns terrenys a el que no agrada a l’equip de govern.
quelcom tan nociu per la societat com Què passaria si les entitats que neuna comissaria dels mossos d’esqua- cessiten locals tinguessin la iniciativa
dra en comptes de fer el tan promès de prendre un espai municipal per ferauditori?
se’l seu?? El ple de l’ajuntament potser hauria de traslladar-se a la nau
I això són només uns exemples. abandonada de l’antiga Plaza&Janés.
A aquest pas haurem de suplicar a
les empreses constructores que proLa gent d’Esplugues només tenim
moguin un casal de joves, un centre una vida i no la volem desaprofitar.
cívic o un centre sociosanitari. Afor- Necessitem Cal Suís ara i aquí. No
tunadament Cal Suís existeix i no podem saber què és millor per nosall’hem de demanar. I és que si hem tres si només es viu una vegada i no
de fer cas de les promeses electorals, podem comparar-ho amb res més 
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