LA CRIDA PROPOSA ACORDAR
UN COMPROMÍS PER SABADELL
EN LA GESTIÓ DEL COVID-19

NOUS ACORDS I NOUS ESPAIS DE TREBALL COL·LECTIU PER ENFORTIR LES
RESPOSTES A LA CRISI
Davant les conseqüències sanitàries, socials i laborals que està provocant el Covid-19 arreu i
davant la perspectiva d’un confinament perllongat al llarg de les properes setmanes i amb un
nou possible pic d’aquí uns mesos (segons informacions que difonen agències internacionals),
és necessari dotar-nos de nous mecanismes de governança. Mecanismes excepcionals que
permetin fer front a una situació excepcional: una Taula de crisi i una Taula de ciutat. Dues
taules que s’emmarcarien dins un Compromís per Sabadell.
Des de la Crida per Sabadell considerem que cal crear nous espais polítics i socials que recullin
tota la informació amb transparència i credibilitat. Aquests espais han de poder establir les
prioritats i donar les pautes d’actuació a l’administració, al conjunt de la ciutadania, entitats i
empreses amb l’objectiu d’assolir la màxima eficiència i eficàcia en la lluita contra la pandèmia
i en garantir les necessitats de la ciutadania. En aquest context la Crida s’ofereix a contribuir
constructivament assumint coresponsabilitats.
Per aquest motiu la Crida per Sabadell proposa l’elaboració d’un Compromís per Sabadell
que estableixi el marc de treball per a la creació i activació de la Taula de Crisi i la Taula de
Ciutat, dues eines que han de servir per generar sinergies i treballar plegades en aquest context
d’excepcionalitat.
Una Taula de crisi formada pel govern municipal, dels Grups municipals, la Corporació Parc
Taulí i aquelles entitats i institucions que es considerin necessàries (Creu Roja, Residències…).
Aquesta Taula, que hauria de tenir una periodicitat setmanal o menor, hauria de nodrir-se de
tota la informació dels diferents àmbits, compartir-la i prendre decisions dia a dia i de la
manera més col·lectiva possible sobre tot allò que afecta la ciutat: mesures sanitàries, atenció
a les persones i col·lectius més vulnerables, menjadors, persones sense sostre, neteja viària,
transport públic, etc.
I una Taula de Ciutat on es treballi paral·lelament des dels diferents sectors de la ciutat (entitats,
empreses, col·lectius) per tal d’identificar les prioritats i necessitats que la ciutat té a mig termini
i treballar plegades per al seu desenvolupament durant el que pugui durar aquesta situació i
la seva sortida, estant preparades en cas d’un possible pic més endavant. Aquesta taula de
ciutat, que hauria de tenir una periodicitat quinzenal, podria englobar diferents grups de treball

segons àmbits d’actuació, interessos i accions a dur a terme. Participació d’entitats i col·lectius
de diferents d’àmbits com educació, cultura, esports, laboral, econòmic, social, agents socials
i polítics sense representació municipal, veïnals, empresarials, mitjans de comunicació, etc.
Davant d’una situació tan excepcional com la que ens trobem calen mesures excepcionals.
Per aquest motiu cal una mirada global i estratègica sobre de tota la ciutat a partir de la
màxima informació i col·laboració.
Cal donar una resposta de ciutat a aquesta crisi. Des de la Crida per Sabadell considerem
que tota la informació, la decisió i la gestió no pot estar únicament a mans del govern
municipal actualment en minoría, sinó que és necessària la màxima implicació de la ciutat
possible i un consens més compartit en la presa de decisions amb la resta del consistori.
El nivell actual d’informació i debat compartit és del tot insuficient i no ens permetrà fer front
als reptes que tenim damunt. Ens cal un front comú de treball, per aquest motiu la Crida per
Sabadell va proposar ja un Pla de xoc amb una sèrie de mesures per a les properes setmanes
i mesos per tal d’incentivar el debat sobre les accions a dur a terme i alhora va proposar una
Taula de Crisi per a desenvolupar-lo. Avui la Crida insisteix en la necessitat de generar un
Compromís de Sabadell amb una Taula de Ciutat com a espai adient per tal de col·laborar i
garantir les necessitats de tota la ciutadania.
Des de la Crida proposem que el Compromís per Sabadell inclogui, d’entrada, que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabadell es compromet amb la salut
Sabadell es compromet amb les persones vulnerables
Sabadell es compromet a mobilitzar i reclamar el màxim de recursos
Sabadell es compromet a garantir l’alimentació
Sabadell es compromet amb la ocupabilitat de la ciutadania
Sabadell es compromet a no deixar ningú enrere
Sabadell es compromet amb l’educació
Sabadell es compromet amb la cultura i l’esport
Sabadell es compromet amb la transparència i la informació

Enllacem aquí el Pla de Xoc contra l’emergència que hem proposat.

