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Rebuig de l'oposició per «obviarlos» en la presentació en públic dels
fons europeus
Els líders de les quatre formacions no assisteixen a la Junta de Portaveus

La presentació dels projectes | Ajuntament de Sabadell

L'oposició en bloc de l'Ajuntament de Sabadell -ERC, Junts per Sabadell, la Crida per Sabadell i
Cs- ha sortit al pas aquest dilluns denunciant que se'ls "obviés" en la presentació, el passat
divendres, dels 19 projectes que l'Ajuntament
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33974/sabadell-presenta-19-projectes-posar-rumbciutat-amb-fons-europeus) ha dissenyat per aconseguir recursos dels fons europeus Next
Generation.
En un comunicat conjunt -amb la firma de republicans, cupaires i taronges-, han lamentat
aquesta manera de fer "com és malauradament habitual", han apuntat, en què es presentés
abans als mitjans de comunicació i "obviant qualsevol intent de diàleg previ amb els representants
de més de la meitat dels sabadellencs" -16 regidors/es davant els 11 de la coalició PSC i Podem-.
A més, han recalcat, "ni tant sols ningú hi havia convidat els nostres portaveus".
Han expressat la "profunda preocupació per la incapacitat manifesta de diàleg i de consens no
només amb l'oposició, sinó també amb diversos actors socials". I en aquest sentit, han apuntat
"particularment" l'alcaldessa, Marta Farrés. "Ni el partidisme ni el personalisme poden fer deixar
de banda un mínim respecte a l'Ajuntament com a corporació de 27 edils i als milers de ciutadans
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que representem".
Des de JxS, en un altre comunicat, s'ha recordat que una de les iniciatives que es presentava és
la "transformació de l'Eix Gran Via-Ripoll, que porta el segell indiscutible de Junts per Sabadell" i
també ha assenyalat "la decepció per no haver estat convidats".
Per això, aquest dilluns tots els regidors de l'oposició no han assistit a la Junta de Portaveus,
perquè "ja hem pogut llegir, veure i sentir" el que se'ls havia de presentar i han garantit que
mantindran aquesta posició "mentre el govern no rectifiqui".
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