
Estan canviant els temps?
editorial

A les darreres setmanes hem viscut moments 
molt importants a nivell social. Per una banda el 
fenomen 15-M i, seguidament, les eleccions muni-
cipals amb especial atenció a la nostra ciutat.

Tots som conscients del tipus de canvi que 
amb unes eleccions municipals poden sorgir, des 
de Rubí Solidari, es-
tem especialment 
preocupats perquè els 
darrers anys  la gestió 
de l’actual consistori 
de la ciutat ha deixat 
molt que desitjar. És 
aquí on trobem que 
el moviment 15-M es 
troba en línia amb les 
nostres reivindicacions 
a nivell de la solidari-
tat i cooperació inter-
nacional, i amb moltes 
de les reivindicacions 
que es fan. 

Els indignats reclamen un canvi al sistema de-
mocràtic per fer més transparent i participativa 
la gestió de la política local, autonòmica, estatal 
i fins i tot a nivell europeu i mundial. Compartim 
la preocupació pel poder econòmic que no fa més 
que créixer per sobre de les persones a tots els 
nivells de la societat, ja sigui quan parlem de ser-
veis socials (ajuts a les famílies amb menys recur-
sos, plans d’acollida, serveis d’educació i sanitat 
públics per a tothom) com quan parlem de desen-
volupament econòmic de les ciutats (creixement 
no basat en la especulació immobiliària, gestió 
participativa dels recursos econòmics, transparèn-
cia econòmica).

 Però no oblidem que aquest creixement del 
poder econòmic per sobre del poder de les per-
sones és, si no l’únic element, el que  provoca 
les grans fractures socials que generen els espais 
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que avui dia anomenen països del nord i països del 
sud. La política dels poderosos han arribat a con-
vertir la solidaritat i la cooperació internacional 
en un negoci, bé per la creació d’un Deute Extern 
que afavoreix els governants de països empobrits 
i condemna la seva població, o bé per mirar cap a 

una altre banda amb 
interessos de ter-
cers països rics que 
entren en joc, com 
poden ser les accions 
dels EEUU a l’Amèri-
ca llatina, o bé quan 
el govern de l’estat 
espanyol es capaç de 
dir obertament que 
s’ha de vetllar pels 
interessos econòmics 
amb el Marroc dies 
desprès de que mig 
món veiés el sagnant 
desallotjament del 

campament de la dignitat sahrauí de Al Aiun. I això 
ho fan amb el vot d’aquells que ens diem poble i 
que som a aquells a qui ens representen i és per 
això, i per molts altres motius més, que sentim 
com nostre aquest moviment.

En la nostra ànima com a entitat local dedica-
da a la solidaritat i la cooperació internacional, 
donem suport i desitgem que aquesta reacció de 
la població jove i no tant jove, no es quedi en 
una data als diaris. Ens encoratgem a que aquesta 
indignació, aquestes reivindicacions i necessitats 
de canviar el funcionament de la política segueixi 
endavant i que assoleixi objectius que no només 
canviïn tendències a nivell local, si no que mica en 
mica, puguem arribar als estaments mes elevats 
de la societat.

El poder del poble resideix en les persones. La 
solidaritat global resideix en l’acció local.



Dintre d’uns dies i producte de les passades eleccions municipals hi 
podríem tenir un nou responsable polític de Solidaritat i Cooperació a 
l’Ajuntament de Rubí. 

Aviat farà 5 anys de la posada en marxa del Consell Municipal de So-
lidaritat i Cooperació Internacional. La trajectòria d’aquest Consell ha 
estat durant aquest període, si més no, molt erràtica, amb una despro-
porcionada càrrega de personal, amb convocatòries de reunions d’un 
any per l’altre, amb pocs temes de debat real en les seves reunions, i 
una manca total de portar en el seu si temes de discussió sobre la soli-
daritat i la cooperació que puguin ser de l’interès de les entitats que en 
formen part, manca total de transparència en quant a donar informació 
dels recursos que es gasten i com es gasten. S’ha viscut una sensació 
d’ésser un consell inútil per engrescar la solidaritat i la cooperació al 
nostre poble, d’ésser un consell repartidor dels recursos econòmics. En 
resum, un Consell que més que potenciar la solidaritat i la cooperació 
real, és un Consell de gestió de tràmits amb molt poca vida i amb po-
ques respostes per donar marxa a la solidaritat i la cooperació interna-
cional a la nostra ciutat. 

Ara amb la composició del nou govern municipal s’obre una possi-
bilitat de donar-li la volta a aquesta situació erràtica, abans descrita i 
que és poc o menys engrescadora per les entitats, a no ser que només 
es valori la part crematística, que significa el efecte repartidor de re-
cursos econòmics del Consell. 

En aquest nou procés cal superar l’etapa inicial anterior, dotant al 
Consell d’un veritable organisme de participació de les entitats que en 
formen part, especialment les que estan arrelades a la nostra ciutat, 
fugint de les entitats franquícia que s’han enquistat en el funcionament 
durant aquest anys. Amb unes convocatòries de reunions plenàries i 
de treball amb documentació i temps de preparació, i que no estiguin 
només subjectes a les agendes dels tècnics i polítics de la conselleria. 

Cal revisar el paper dels tècnics, caldria veure si per un tant minso 
pressupost és necessari tant personal, un pressupost que no arriba als 
250.000 euros suporta una càrrega de personal que té un cost aproximat 
de +- 100.000 euros, creiem que és desproporcionat. (serà més gran el 
farcit que el gall)

Convocant les reunions amb un ordre del dia de temes de discussió 
de com avançar en la cooperació i la solidaritat al nostre poble ja sigui 
mitjançant la cooperació o la sensibilització de la ciutadania quelcom 
necessari i que no signifiquen grans costos. 

Desitgem un nou Consell que aporti la transparència necessària de 
com s’han gastat els recursos econòmics en la solidaritat i la cooperació 
i informar a la ciutadania mitjançant els recursos de comunicació mu-
nicipals. La nostra entitat porta des de fa quatre anys volen saber com 
es gasten els diners, sense haver tingut la resposta adequada, doncs 
sempre es donen llargues a aquests temes. 

En definitiva creiem que ara és el moment per començar de nou, 
assumint la necessitat de ser transparents, de impulsar la participació i 
el debat amb propostes amb aquests temes, assumint els compromisos 
necessaris perquè això sigui una realitat, sense haver d’esperar quatre 
anys més, és possible que no tinguem moltes més oportunitats.
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