INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA MÍRIAM FERRÀNDIZ
AL PLE D’INVESTIDURA DE MATIES SERRACANT
Des de la Crida per Sabadell proposem el nostre company i regidor Maties
Serracant com a candidat a l’alcaldia en aquest ple d’investidura. No és una
proposta només de la Crida per Sabadell, sinó que és una proposta que respon
a l’acord de govern de transformació i a la voluntat de seguir treballant
conjuntament aquests propers dos anys de mandat.
La candidatura del Maties a l’Alcaldia és fruït d’una llarga trajectòria personal
de militància política i social, des de l’activisme ecologista i pel dret a la ciutat,
però és, sobretot, una candidatura fruït d’un projecte polític col·lectiu al servei
de la transformació social i dels drets de les classes populars. Com a càrrecs
electes a la institució estem de pas, a l’escola de la política de carrer,
assemblea i trinxera hi serem tota la vida. Amb el Maties entomem amb il·lusió,
responsabilitat i, sobretot, amb valentia aquest compromís.
Amb aquest relleu d’avui renovem l’acord de govern i garantim la continuïtat del
govern d’esquerres amb majoria absoluta en la ciutat més gran de Catalunya.
Una majoria clau per poder continuar tirant endavant el programa de
transformació ja iniciat fa dos anys. Les bases polítiques de l’actual govern
municipal de la ciutat estan establertes a l’acord de govern de novembre de
2015 i al Pla de Mandat 2016-2019.
I Sabadell, com a una de les grans ciutats del sud d’Europa, en un moment de
crisi capitalista i formant part d’una zona durament castigada per les polítiques
austericides, ha de liderar un discurs i una pràctica política de canvi social. Això
vol dir la recuperació pública dels serveis bàsics, la lluita contra emergència
social, i l’eradicació de pràctiques corruptes i mafioses a les institucions.
Anhelem i volem impulsar un canvi de model i de paradigma, en la forma
d’entendre les relacions entre el poder econòmic i la societat. Unes relacions
que a dia d’avui són dominades per entitats financeres, fons voltors i grans
concessionàries, i que ens condemnen a la misèria i a l’exclusió. És per tant,
imprescindible la lluita per la justícia social i la transformació d’arrel d’aquestes
relacions per tal de poder retornar el poder al poble i recuperar les sobiranies
que ens han arrabassat.
I en aquesta línia, la Crida serà un baluard
Perquè som les que portem dècades al carrer
davant de qualsevol agressió i construint
polítiques del fil roig de la història d’aquesta

d’aquest pols contra el capital.
organitzant-nos i mobilitzant-nos
alternatives. Som les hereves
ciutat: la Colla de Sabadell, les

vaguistes del metall, Teresa Claramunt, i les obreres insurrectes durant la
Setmana Tràgica. De totes elles prenem l’exemple i tenim clar que l’objectiu és
el bé comú i els drets col·lectius, com diu el lema zapatista: “para todos, todo,
para nosotros, nada”.
Malgrat això, no volem caure en triomfalismes ni en discursos èpics buits de
contingut. Perquè sabem que les veritables transformacions socials són fruit de
mobilitzacions col·lectives més enllà de les institucions.
Perquè som conscients que la institució és només un mitjà més però que també
ens cal batallar-hi. Tot i conèixer els seus límits, la lentitud dels seus tempos i
les seves contradiccions.
Perquè tenim clar que si estem aquí és per estirar i intentar superar aquests
límits i posar l’Ajuntament al servei dels barris i de les classes populars.
Des del Govern hem de ser les primeres en alçar la veu i confrontar-nos
públicament amb les grans empreses i entitats financeres que personalitzen
aquest sistema que volem combatre. Perquè si els quedava algun dubte, sí,
som i serem anticapitalistes. En la lluita de classes en la que estem immerses,
sempre estarem al bàndol de les qui posen les persones al centre de la vida.
I des de l’Alcaldia, des del Govern i sempre que calgui també des del carrer
seguirem lluitant fidels al nostre compromís amb possibilitar als nostres veïns i
veïnes unes vides que mereixin la pena ser viscudes. I serem al capdavant de
la defensa dels nostres drets socials i nacionals, i per tant, evidentment, també
serem al capdavant de la defensa de la celebració del Referèndum
d’autodeterminació del proper 1 d’octubre a la nostra ciutat. Garantint el mandat
popular expressat per la ciutadania del nostre país de decidir lliure i
democràticament el nostre futur com a poble. Perquè volem recuperar totes les
sobiranies, volem governar-nos i tenim clar que ho farem sense por!
Maties, estem preparades perquè juntes ho podem tot!
Visca Sabadell i Visca la Terra!

