
SOCIETAT  L’agrupació empresarial celebra el seu particular sopar d’estiu 
amb la mirada posada en el Sabadell de la pròxima dècada

La Xarxa Onion regala una pluja de 
1.300 idees a l’alcaldessa, Marta Farrés
Aleix Pujadas  •  @aleixpujadas

“Alegre, responsable, amic, ama-
ble i just”. Com ha de ser Sabadell 
el 2030? Què fa falta per acon-
seguir-ho? Quins actors ho han 
de fer possible? La Xarxa Oni-
on va celebrar dimecres el seu 
sopar d’estiu amb l’alcaldessa, 
Marta Farrés; i la cinquantena d’as-
sistents que hi van participar van 
posar negre sobre blanc amb unes 
1.300 propostes per pensar com 
ha de ser la ciutat en el futur. “Vo-

lem deixar una ciutat millor per als 
nostres fills”, assegura el president 
de la Xarxa Onion, Arnau Bonada. 

Després d’analitzar les propos-
tes, el gestor cultural i membre 
de la junta d’Onion, Pep Marès, 
va concloure que Sabadell ha de 
ser “proper” i “radical” com a sín-
tesi de totes les propostes que ha 
pogut veure. Segons Marès, “ra-
dical vol dir diferent de les altres 
ciutats, atrevida des d’un punt de 

vista positiu”. Moltes propostes 
també van en la línia de tenir una 
ciutat més neta, verda i culte. 

Poques sorpreses quant a pro-
jectes i actors: les propostes del 
Ripoll, fer carrers per a vianants, 
l’agilitat administrativa, la super-
vivència del comerç o l’ordenació 
del Centre i el Passeig. I entre les 
persones que ho han de fer possi-
ble sorprèn una proposta: filòsofs. 
Passada la festa major li faran arri-

La sòcia de la Xarxa Onion Tona Codina pregunta sobre emprenedoria a Marta Farrés durant el sopar / LLUÍS FRANCO

Alguns exemples de persones 
amb qui farien Sabadell / LL. F.

La Xarxa Onion 
compta amb 35 socis 
protectors, que són 
els que fan una apor-
tació anual de com a 
mínim 50 €, i en total 
hi ha unes 180 em-
preses associades

bar en un document editat a l’al-
caldessa, fidels a la voluntat pro-
positiva amb què van organitzar 
el sopar.

Farrés apunta les prioritats
Marta Farrés va explicar que les 
prioritats del mandat són en les 
rondes, l’habitatge, l’aeroport, 
la UAB, el Taulí, el Ripoll i l’es-
port. També va tocar el tema de 
les llicències d’obres, del qual va 
assegurar que el temps d’espe-
ra es reduiria de vuit a tres mesos 
en acabar el mandat, i va defen-
sar aspectes com la col·laboració 
públicoprivada. A Farrés la van 
acompanyar el primer tinent d’al-
caldessa, Pol Gibert, i la regidora 
de Desenvolupament Econòmic, 
Montserrat González.

Entre la cinquantena d’assis-
tents hi havia representants de 
tots els àmbits de la ciutat, com 
Joan Casanovas, patró de la Fun-
dació per la Indústria que va de-
manar a l’alcaldessa (amb èxit) 
mantenir el clúster Sabadell Es-
port Innovació; o la vicepresiden-
ta del Gremi de Fabricants, Rosvi 
Moix, que va reclamar una mira-
da integral al Ripoll. També van 
ser-hi presents l’editor del Diari 
de Sabadell i conseller delegat de 
l’editora, Marc Basté; l’arquitecte 
i vocal del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, Francesc Camps; 
el director d’Estratègia i Innova-
ció de l’Hospital Clínic, el saba-
dellenc Joan Bigorra; o l’extinenta 
d’alcalde Marisol Martínez; entre 
molts d’altres.
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