TRANSCIRPCIÓ DEL DISCURS REALITZAT A L'ACTE DE L'AGRUPACIÓ DE SANT
SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS, PEL RECONEIXEMENT A SMATSA PER LA SEVA
LABOR SOCIAL
Autoritats, representants d'institucions i de la societat civil de Sabadell, amics i
membres de l'Agrupació, bona nit, buenas noches.
En primer lloc, vull traslladar el meu agraïment a l'Agrupació de S. S. dels
Ballesteros, i al seu President, el Sr. Joaquín Lesmes, per aquest guardó que tinc
l'honor de rebre aquesta nit, en nom de les més de 400 persones que formem part
de Seveis Medi Ambient (SMATSA).
Un 1 de març de 1976 va començar la nostra labor en aquesta estimada ciutat de
Sabadell. Era Alcalde per aquell temps el Sr. Josep Burrell, al que van seguir 3 anys
de mandat de l'Alcalde Sr. Ricard Royo.
El 1979 és per a SMATSA un any clau en la nostra història de gairebé mig segle de
servei a la nostra ciutat. Aquell gran Alcalde dels barris i del centre, de tots els
ciutadans, independentment de la seva classe i condició, i que es deia
Antoni Farrés, va començar un mandat de 20 anys en el qual, si bé al principi va
tenir un plantejament d’internalització del servei, després de conèixer la nostra
empresa, dialogar i negociar, va implementar un model pioner en el sector,
entenent que la fórmula de la gestió externalitzada del servei públic de neteja i
recollida de residus era la que millor s'adaptaria a les necessitats d'aquesta ciutat,
no només garantint una bona prestació del servei, sinó que a més, oferint la millor
solució per a una plantilla molt important en nombre i, evidentment de clara
condició obrera.
Gairebé 20 anys després del final del mandat de l'Alcalde Farrés, aquell model ha
permès consolidar una de les empreses més importants en nombre d'empleats a la
ciutat i per la qual han passat al llarg de la seva història 2.441 treballadors. Una
empresa que s'enorgulleix de tenir més d'un 90% de plantilla fixa, pionera a
implementar un pla d'igualtat en el seu sector, on NO hi ha “mil euristas” i que té
entre molts dels seus beneficis socials un sistema d'ajuda escolar per a cada fill
d'empleat sense cap límit en el nombre de fills i un programa de salut preventiva

que inclou revisions anuals per a la detecció precoç del càncer de mama i de
pròstata. A més, puc aquesta nit compartir una dada que explica per si sol l'ADN de
la nostra empresa… aquesta nit en una taula està asseguda una representació de
la direcció i dels responsables operatius de SMATSA, els quals van començar
conduint o netejant els nostres carrers. Un d'ells, el nostre Cap de Taller, José
Antonio Ríos, es jubilarà el maig vinent després de 45 anys de servei i havent
començat a treballar amb nosaltres quan era un xaval de 16 anys. Ja és difícil trobar
aquests exemples i més sense ser funcionari… veritat?.
La nostra plantilla és un fidel reflex del que és la realitat del nostre Sabadell, gent
d'aquí i gent d'allà, arrels de ceba i arrels d'olivera, andalusos, extremenys, gallecs,
aragonesos, de tots els racons de nostra volguda Espanya…i tots ells servint a la
seva ciutat a la qual volen i en la qual bona part viuen.
Aquests últims anys ha suposat l'enorme repte d'incorporar gairebé 150 vehicles
d'última tecnologia que permeten principalment una notable millora de
prestacions complint els més exigents requisits en matèria d'emissions. No hi ha
dubte que una ciutat de més de 200 mil habitants és un repte constant donada la
lògica evolució constant de les mateixa.
Amb tot, ens encanten els reptes, per difícils que siguin les circumstàncies, i
esperem seguir treballant per un millor Sabadell per a tots.
Moltes gràcies de nou a l'Agrupació de S. S. dels Ballesteros, i bona nit.

