
 
 
 
Moció de condemna davant dels insults realitzats a entitats i ciutadans/es de Sabadell per la 
portaveu adjunta del Grup Municipal d’ERC, la Sra. Èlia Soriano, i per la regidora d’ERC, 
Francisca Maya. 
 
Davant les declaracions publicades ahir a les xarxes socials de la portaveu adjunta del GM de ERC 
de Sabadell, Sra. Soriano, i de la regidora del mateix grup municipal, Francisca Maya, en les que 
qualifica de “brossa” els cartells reivindicatius de l’AAVV de Poblenou davant del tancament del 
consultori de barri, així com les pancartes dels veïns/es dels Merinals on es posa de manifest la 
posició d’ERC, entre altres, davant la construcció de nou Pavelló de l’Oest. De la mateixa manera, 
les seves declaracions qualifiquen d’”esbirros” als activistes veïnals i als ciutadans/es que han 
mostrat la seva disconformitat davant la posició d’ERC amb el tancament de CAP de Poblenou o la 
construcció del mencionat pavelló. 
 
Davant aquestes afirmacions, la Federació d’Associacions de Veïns/es de Sabadell ha reclamat a 
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell “la condemna pública d'uns comentaris que no 
tenen cabuda en un municipi caracteritzat pel pluralisme i transversalitat, amb l’objectiu, sembla ser, 
de generar tensions socials absurdes atemptant contra la convivència democràtica ciutadana. La 
ignorància manifestada amb aquests comentaris no eximeix de responsabilitat política de qui, per 
raó del seu càrrec, té l'obligació de controlar els seus excessos verbals de comentaris partidistes 
contra el poble i les seves entitats.” 
 
A més, el tracte dispensat a les entitats i ciutadans/es afectats atempta con les normes de conducta 
del codi ètic de l’Ajuntament de Sabadell, recollides en el seu article 6.1 i especialment en el seu 
apartat a) on es fa referència al comportament dels càrrecs electes de la següent manera: tractaran 
totes les persones amb les que tinguin relació amb el màxim respecte i consideració a la seva 
dignitat, evitant qualsevol tipus de discriminació. 
 
Davant de la situació esmentada, la FAVS sol·licita a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
Sabadell la condemna i reprovació dels esmentats comentaris. 
 
És precisament per aquest motiu que la Junta de Portaveus, reunida en sessió extraordinària, 
exposa:  

1. El suport i reconeixement a la tasca del moviment veïnal i als seus 50 anys d’història. 

2. La condemna enèrgica de les insultants declaracions de la portaveu adjunta del GM d’ERC, Èlia 
Soriano, i de la regidora Francisca Maya.  

3. La necessitat d’un petició expressa de rectificació i disculpa davant del moviment veïnal, les 
entitats i els ciutadans/es que s’han sentit ofesos amb les declaracions de les electes d’ERC 
mencionades.  

4. Reafimar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell amb la llibertat de qualsevol entitat i ciutadà 
per expressar lliurament el seu pensament en qualsevol àmbit.  

 
 

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 

L’alcaldessa, 

 

Marta Farrés Falgueras 

Sabadell, a data de la signatura electrònica 


