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Nova etapa,
nou butlletí

Ca n’Alzina:

delictes i connivència
Terres abocades il·legalment

Josep Ayuso imputat L’Entesa es persona
El Jutge del Jutjat d’instrucció núm. 4 com a acusació
de Sabadell ha imputat el portaveu del
Grup municipal del PSC, Josep Ayuso, i
l’anterior Cap de Planificació urbanística, Maite Morao, per un presumpte delicte contra l’ordenació del territori i de
prevaricació administrativa per les irregularitats urbanístiques a Ca n’Alzina.

Al març de 2014 l’Entesa va denunciar
les actuacions de Ca n’Alzina i un any
després, a l’abril de 2015, va decidir personar-se també com a acusació particular després de constatar que durant
més de 10 anys s’hi havia construït de
tot i s’havia transformat totalment la finca sense cap tipus de llicència.

5 cèntims sobre Ca n’Alzina
COMPETICIONS
SENSE LLICÈNCIA
Ni l’hípica ni el restaurant de Ca n’Alzina
tenen ni han tingut mai llicència d’activitats. Tanmateix el govern del PSC feia
la vista grossa i fins i tot tolerava la celebració de competicions hípiques internacionals.

CONSTRUCCIONS
IL·LEGALS
Des de l’any 2000 aquest espai va viure
una transformació radical convertint els
camps de conreu en una hípica d’elit amb
diverses pistes, boxes, quadres, etc. Per
legalitzar totes aquestes construccions
la propietat va presentar un Pla Especial
que va ser aprovat inicialment al desembre de 2013 pel govern del PSC. La pressió de l’Entesa i la denúncia judicial van
forçar la rectificació del govern i la denegació del Pla.

ABOCAMENTS
IL·LEGALS
En els darrers anys s’hi van
abocar sense llicència més de
50.000 m3 de terres i materials
no aptes per a sòl agrari, es
van talar múltiples arbres i reomplir torrents.

EXPEDIENTS
En els darrers anys l’Ajuntament va obrir nombrosos expedients de disciplina urbanística i d’activitats sense que
tinguessin cap tipus de conseqüència ni es paralitzés l’activitat. L’any 2015, la pressió de
l’Entesa va fer que es denegués la llicència per al concurs
de doma i que es precintessin
les instal·lacions.
Continua a la pàgina 2

Des del seu naixement, l’any 1998, l’Entesa per Sabadell ha tingut un paper
fonamental en la política municipal. Ha
estat una peça clau dins la institució,
aportant propostes i alternatives a l’acció política municipal i fent de mur de
contenció a la nefasta actuació dels governs encapçalats pel partit socialista.
Fora de la institució ha treballat per fer
avançar i consolidar el municipalisme
alternatiu i l’esquerra alternativa a Sabadell i des de les Candidatures Alternatives del Vallès.
El passat mes de maig l’Entesa va fer
l’aposta per la Crida per Sabadell amb
l’objectiu d’ampliar i reforçar aquest
espai de municipalisme alternatiu i d’esquerra anticapitalista. Una aposta positiva que ens ha permès assolir el govern
de la ciutat, compartit amb altres forces
polítiques i poder aplicar aquells objectius per fer de Sabadell una ciutat de
progrés, cohesionada, culta i sostenible.
Per a l’Entesa però, s’ha obert una nova
etapa en la qual no ha de donar una resposta al dia a dia de la dinàmica institucional. Això ens permetrà fer un treball
més d’anàlisi i propostes per a la ciutat
amb una visió de mig-llarg termini.
L’Entesa per Sabadell continuarà sent
un referent actiu de la vida social i política sabadellenca i del Vallès. Un espai
per a l’opinió, el debat, la proposta i la
mobilització. Un espai per a la definició
d’estratègies d’intervenció política, des
d’on estendre el coneixement de la ciutat, l’experiència acumulada.
En aquesta nova etapa, l’Entesa continuarà sent un espai obert a totes aquelles
persones que vulguin compartir els objectius que ens plantegem en la construcció
d’una nova ciutat, d’un nou país i d’una
nova societat.
En aquesta nova etapa que l’Entesa enceta també estrenem un nou butlletí, un
mitjà d’informació de tot allò que pensa i
fa l’Entesa. Confiem que sigui del vostre
grat i recordeu que està obert als vostres suggeriments i col·laboracions.
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TRANSFORMACIÓ DE LA FINCA

QUI MÉS HI
ESTÀ IMPLICAT?
A més d’Ayuso i Morao,
també estan imputats el
propietari de Ca n’Alzina,
Quirze Elias, l’exalcalde de
Polinyà, Ramon Mayoral i
l’arquitecte Lucho Rodríguez.

Construccions il·legals
1994

2012

L’Entesa considera que cal
continuar buscant responsabilitats i investigar també quin va ser el paper dels
regidors d’Urbanisme Juan
Carlos Sánchez (2003-2011),
Joan Manau (2011-2012) i
Ramon Burgués (2014-2015)
i els de Medi Ambient Ricard Estrada (2007-2012) i
Lluís Monge (2013-2015).
Una actuació tan greu contra un espai del Rodal protegit pels seus valors agraris, ambientals i patrimonials, com
Ca n’Alzina i la tolerància i connivència amb què han actuat alguns responsables municipals no pot quedar impune.

L’Entesa demana un Pla de preservació del Patrimoni

Vapor Turull

En els darrers anys bona part del patrimoni de la ciutat ha patit les conseqüències del desinterès i el menyspreu
per part dels responsables públics, tot
i la seva obligació de protegir-lo i conservar-lo, com a bé cultural que és. Ni
durant els anys de bonança econòmica
es van fer les inversions necessàries per
preservar i rehabilitar aquest patrimoni.

Casa Maternitat

Molí d’en Font

Edificis de propietat municipal, que formen part de la relació de béns protegits,
com les masies de Can Llong, Can Rull,
Ca n’Oriac, Can Mimó, Can Lletget i Can
Borrell, els molins d’en Font i el Molí d’en
Torrella, el Vapor Turull, la Casa Maternitat, etc. són alguns dels exponents d’un
patrimoni en un estat d’abandó o de ruïna en risc de perdre’s per sempre.

Molí d’en Torrella

L’Entesa per Sabadell reclama un Pla
de preservació que intervingui de manera urgent per consolidar els diferents elements patrimonials, que posi
fi al seu deteriorament progressiu i
evitin la seva ruïna, mentre no s’inicien
les futures obres de rehabilitació i es
defineixen els seus usos.

Vapor Pissit, protecció i rehabilitació
El Vapor Pissit va ser la primera gran fàbrica de Sabadell.
Construït l’any 1843, és dels pocs edificis industrials de la ciutat que conserva l’estructura original de conjunt fabril, format
pel pati de drapaires, les dues quadres paral·leles al pati, la
sala de màquines i la xemeneia. Incomprensiblement, la nau
de llevant, la part més antiga d’aquest vapor, no està protegida.
L’Entesa ha reclamat al govern municipal que doti del nivell de
protecció volumètrica aquesta nau del Vapor Pissit.

L’univers Mercuri

Foto: David B./iSabadell

Tres anys i mig després del 27 de
novembre de 2012, data en què
va esclatar el cas Mercuri, el sumari ha anat avançant, més lentament del què desitjaríem per
la seva complexitat, i s’ha anat
confirmant que no es tracta de
delictes puntuals, sinó d’un veritable univers de corrupció.
En tot aquest procés judicial cal
destacar el paper fonamental de
la Plataforma Sabadell Lliure de
corrupció, en la que l’Entesa per

Sabadell hi està del tot implicada, exercint l’acusació popular
a través de l’ALL@C. També ha
estat una passa important que
l’Ajuntament de Sabadell s’hagi
personat finalment com a acusació particular.
En l’avenç de la instrucció ja
s’ha realitzat el primer judici,
el de la peça núm. 5 coneguda
com a Montcada, s’han agrupat
peces, se n’han creat de noves
i altres han estat sobresegudes.

Aquest és l’estat actual de les PRINCIPALS peces:
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Delicte i a què afecta

MONTCADA Judici fet i sentència dictada

20.01.2015 - Judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
30.03.2015 - El TSJC dictà sentència imposant les penes als acusats:

Manuel Bustos, Paco Bustos i Daniel Fernández
–exsecretari organització PSC– condemnats a
1 any i 4 mesos de presó, 60.000 E de multa i la
inhabilitació especial per a l’ocupació o càrrec
públic electe per un termini de 4 anys, 6 mesos i 1
dia com a autors d’un delicte de tràfic d’influències.
María Elena Pérez –exalcaldessa de Montcada–
la inhabilitació especial per a l’ocupació o càrrec
públic electe per un termini de set anys com a
autora d’un delicte de prevaricació.

22.02.2016 - El Tribunal Suprem confirma les sentències.
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Suborn
Cementiri
Ca n’Ustrell
Centre cívic Can Llong
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Permissivitat
Can Xupa

Imputats
Jordi Soriano
Jordi i Rafael Rojas
José Manuel González
Alfonso Pedro Izard
Francesc Xavier Pons
Guillem Ustrell
José Rios
Eva Rios
Sandra Roig
Jordi Baldó
José Enrique
Isidoro Álvarez
Xavier Cadavall
Miquel Trecu
Eusebio Romero
Antonio Jiménez
Jordi Soriano
Joan Manau
Ricard Estrada
José Miguel Duran
Antoni Sánchez
José Manuel González
Joaquin Cañete (PN)
Xavier Izquierdo

Falsificació documental

Concessió subvencions
Fundació Laboral de la Construcció
Gremi Constructors
Malversació cabals públics
Assoc. Llationoamericana de Sabadell
Malversació cabals públics
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Consorci Residus Vallès Occidental

Peça

Omissió denúncia
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CASSA
Irregularitats adjudicació
Serveis recollida residus
Vinculada al cas Pokemon
Tràfic influències
Canal Català Vallès / CAC
Gestions per retirada multes
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Ajuntament de Sabadell

Peça

Contractació irregular

31
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Consell Comarcal
Consorci Residus Vallès Occidental
Omissió deure perseguir delictes
Ajuntament de Sabadell

Imputats
Melquíades Garrido
Josep Adrobau
Antoni Sitja
Montserrat Capdevila
Josep Abellan
Xavier Izquierdo
José Mª Caballero
Pilar Saura
José Teixido
Luisa Garrido
Melquíades Garrido
Emilio Gómez

Manuel Bustos
Adolfo Moreno (exgerent FMC)

Paco Fernàndez

Manuel Bustos
Lluis Pascual Bacardit

Manuel Bustos
Xavier Izquierdo
Manuel Bustos
Nicola Pedrazzoli
Jaume Collboni
Pere Navarro
Manuel Bustos
Josep Miquel Duran
Xavi Izquierdo

Manuel Bustos

Julio Cèsar Pombo
Marcel Galofré
José Miguel Duran
Manuel Somoza
Manuel Bustos
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Per una Sanitat pública i sense llistes d’espera
El nou conseller de Salut, Toni Comín,
va anunciar fa unes setmanes la seva
intenció de desprivatitzar el SISCAT –
Sistema Sanitari Integral d’Utilització
Pública que integra més de 60 centres
públics i privats de Catalunya.
En el cas de Sabadell, això vol dir que
la Clínica del Vallès i l’Hospital General
de Catalunya, dos hospitals privats del
grup QuirónSalut, deixarien de rebre
els pacients derivats de l’Hospital Parc
Taulí.

Aquestes derivacions van començar el
2010 com a mesura “provisional” per
a disminuir les insostenibles llistes
d’espera de l’Hospital Taulí, mentre no
es construïen els nous hospitals promesos, l’Ernest Lluch a Montcada-Cerdanyola-Ripollet i el Vicenç Ferrer a Rubí.
El contracte amb l’Hospital General finalitza l’any 2021, però el de la Clínica
del Vallès acaba el proper mes d’agost
i el Taulí no hi podrà fer més derivacions. Segons dades del CatSalut les

derivacions a la Clínica del Vallès van
superar els 6.000 pacients l’any 2014,
dels quals 4.500 van ser intervencions
quirúrgiques i la resta hospitalitzacions
de pacients crònics.
L’anunci del conseller no ha anat
acompanyat de cap mesura per garantir que l’Hospital Taulí absorbeixi
els nombre de pacients derivats, tant
d’intervencions com d’hospitalització, i
això fa pensar que les llistes d’espera
augmentaran de manera inevitable.

L’Entesa per Sabadell aposta clarament pel caràcter públic i de
qualitat del sistema sanitari públic i no acceptem que les llistes
s’incrementin ni que els usuaris i usuàries de la sanitat pública
paguin les conseqüències de la manca d’inversions i de previsió de la Generalitat. Per això reclamem que CatSalut actuï per
a resoldre definitivament les llistes d’espera, ja sigui ampliant
la capacitat del Taulí, construint els hospitals previstos o fent
altres actuacions per evitar un empitjorament del servei.

Herències del govern del PSC
Un dels molts reptes que té Sabadell és resoldre els nombrosos temes mal gestionats durant els governs del Partit
Socialista. Una herència que el nou govern municipal haurà

d’entomar i solucionar de la manera més satisfactòria possible. Algunes de les herències més significatives són:

Passeig
de la Plaça Major

La Bassa
de Sant Oleguer

La Pista coberta
d’atletisme de Catalunya

La Caserna es nostra

Un veritable nyap en l’espai
més emblemàtic de la ciutat.
Una extensió despersonalitzada i indefinida que no convida ni a estar ni a passejar.
Ara caldrà superar amb imaginació la hipoteca de l’estació i l’aparcament soterrats,
amb elements que aportin
qualitat i el converteixin en
un espai destinat a les persones que assoleixi la màxima
identificació ciutadana.

Un equipament excepcional
que, tot i els informes tècnics
que alertaven de les importants fuites d’aigua, el PSC
va optar per mantenir obert i
no actuar per aturar les fuites i els efectes al subsòl.
Ara caldrà tancar-la durant
un any i invertir més 1,6 milions d’euros per reparar-la.

Un equipament d’àmbit nacional, el manteniment del
qual recau íntegrament a la
nostra ciutat. El govern socialista no actuà perquè la
Generalitat assumís els costos de manteniment, tot i la
moció de l’Entesa aprovada
en aquest sentit. Ara caldrà
treballar perquè els 300.000€
anuals de dèficit no continuïn sagnant les migrades arques municipals.

Malgrat sempre ha estat
propietat de l’Ajuntament,
l’any 2006 Manuel Bustos va
signar un conveni amb el llavors ministre Rubalcaba pel
qual Sabadell havia de pagar 3 milions d’euros i donar
un solar valorat en 5 milions
per fer una nova caserna.
A més d’anul·lar el conveni
cal aconseguir l’equipament
sense cap cost per donar-li
un nou ús ciutadà.

Moltes altres herències també hauran de ser abordades: Fira Sabadell, la Zona Hermètica, el Castell de Can Feu, l’aparcament dels Mossos d’Esquadra a Serra Pedralba, el Soterrament dels FGC... molts d’ells bloquejats per convenis contraris als interessos de la ciutat.

L’Antònia,
una història de ficció però real
Antònia, nascuda a Sabadell, 49 anys,
2 fills (un de 18 i l’altre de 14). Va deixar de treballar fora de casa quan es
va quedar embarassada i ara voldria
tornar-hi.
L’Antònia s’adona que tot i haver anat
a l’escola des dels 6 anys no té cap títol
que ho avali. A l’escola no li anava massa bé i ho va deixar, els seus pares van
considerar que si ells no tenien estudis
i els havia anat prou bé no passava res,
la nena es casaria i tindria cura dels fills.

d’equivocar-se s’ha acostumat a demanar ajuda, desconfia d’ella mateixa.
Quan ha d’anar al metge es fa acompanyar per estar segura de comprendre
bé el que li diu i sobretot pel tema de
la medicació. És el mateix que li passava quan havia d’escriure una nota per
a les mestres dels seus fills, pensava
que faria faltes, li feia vergonya, i es
feia escriure les notes per la veïna que
havia fet el batxillerat i ella sí que en
sabia. Als seus fills, sobretot al petit,
l’escola tampoc li va massa bé, potser
es graduarà, però pels pèls.

L’Antònia no és un cas aïllat sinó que
forma part de les més de 43 mil persones que com ella no tenen estudis
o només estudis primaris, sense cap
acreditació del sistema educatiu, i
que configuren el 25% del total de la
població de Sabadell.

Segons els informes PISA i PIAAC, la
formació dels pares, especialment la
de la mare, correlaciona directament
amb l’èxit i/o fracàs dels seus fills, fet
que reforça els cercles de desigualtat
socioeducatives. No hi ha cap reforma
eficaç del sistema educatiu si no s’actua alhora en la millora de les competències bàsiques de la població adulta.

A banda de la dificultat per reinsertar-se al món laboral -l’estadística li
dóna la raó-, l’Antònia també té dificultats per entendre el prospecte d’un
medicament, diu que com que té por

L’Antònia no acostuma a anar al teatre,
diu que no li agrada, que alguna vegada que hi ha anat no l’ha entès, que
no és per ella. Tampoc va a museus,
no són per ella, diu que no sap si li ha

d’agradar o no el que veu. A la visita de
la Torre de l’Aigua per la festa major
sí que hi ha anat, dues vegades, però
això és diferent. Quan algú li parla que
a l’associació de veïns o al centre hi
ha una xerrada molt interessant sobre
això o allò, sempre pensa –m’agradaria, però no, segur que no ho entendria
del tot. L’Antònia no vota, si alguna vegada ha pensat en fer-ho, en participar
diu ella, després acaba pensant que no
sap res de política i ho deixa córrer.
La formació de les persones és la
base d’aspectes tan fonamentals com
la prevenció en salut, la participació
política, la implicació ciutadana, l’ús
i gaudi de béns culturals, el respecte
ambiental, o de molts altres valors.

Així doncs, QUÈ PENSEM FER? Sabadell hauria de poder donar resposta
a totes les antònies (i antònios) per
tal que pugui ser la ciutat de tothom,
s’haurien de generar les condicions
adequades perquè tothom pugui arribar a la plenitud com a persona i pugui
formar part en igualtat de condicions
d’una comunitat d’individus autònoms.

Recuperem la gestió dels Serveis municipals
Els darrers anys la pràctica totalitat dels serveis municipals han passat a estar gestionats per empreses privades
en concessió: la recollida de residus i la neteja viària, el
Cementiri, la Piscina, el Gimnàs i l’Alberg municipals, la neteja d’equipaments, la conservació de places, d’arbrat, de
l’enllumenat públic i semàfors, la zona blava i un llarg etc.
Pocs d’aquests serveis han estat transferits a la gestió privada a partir d’informes que avalessin de manera rigorosa la millora, l’estalvi i l’eficiència del serveis prestats. I en
molts casos el canvi a la gestió privada ha comportat
la pèrdua de qualitat, un major cost, la pèrdua de
control del servei o l’exclusió dels
sectors socials més vulnerables dels serveis prestats,
quan no la precarietat labo-

ral, la devaluació salarial i la pèrdua de drets dels treballadors i treballadores.
L’Entesa per Sabadell aposta per un canvi en la gestió dels
serveis municipals a partir d’analitzar com es pot recuperar
la gestió directa per part de l’Ajuntament, i en quins casos es
poden prestar mitjançant la cessió a empreses de proximitat i
cooperatives amb la finalitat d’impulsar l’economia arrelada al
territori, solidària, socialment justa i respectuosa amb el medi.
També cal explorar la gestió mancomunada de serveis entre
diversos municipis amb la finalitat d’optimitzar recursos.
Per damunt de tot però, cal fer prevaldre una gestió eficient,
de qualitat i transparent, sotmesa
a control ciutadà, que defensi els
drets de les persones i l’interès
social de tot servei públic.

etc ...

activitats
de l’

8 d’octubre:

“Síria: què passa
i per què passa”
El debat es va centrar en la situació dels
12 milions de refugiats i desplaçats sirians
i l’anàlisi de la complexa situació sociopolítica a Síria i l’Orient Mitjà. Txell Bragulat, membre de Sodepau, va denunciar la
impunitat del règim de Bashar Al-Assad
després de 40 anys de repressió. Mohamed Bitari, refugiat sirià resident a Sabadell, va descriure les enormes dificultats
de les persones que fugen del conflicte i
l’escassa xarxa d’ajut institucional.

19 de novembre:

La desobediència civil
en els processos de
canvi social
Artur Domingo, historiador especialista
en Gandhi, va iniciar la xerrada fent un
recorregut sobre la teorització de la desobediència civil a través de pensadors i
activistes com Thoureau, Tolstoi, Gandhi, Luther King, Hannah Arendt, Bertrand
Russell i John Rawls. A continuació va
explicar que la desobediència civil es

caracteritza per desobeir la legalitat amb
accions no violentes, preferentment col·
lectives, amb l’objectiu de canviar lleis
o situacions socials i polítiques injustes,
de manera pública, assumint les conseqüències i des d’una actitud ètica i moral.

4 de desembre:

Sopar de tardor
Aquest cop va ser al restaurant Clau
de Fa, amb parlaments del coordinador de l’Entesa, Lluís Perarnau, sobre
la nova etapa que emprèn l’Entesa per
Sabadell, i del regidor de la Crida per
Sabadell Maties Serracant, que va explicar l’experiència dels primers mesos
al govern de la ciutat i va reivindicar el
paper de l’Entesa en els darrers anys,
però també per donar suport a la tasca
de la Crida. Per acabar, vam gaudir de
la música d’Aniol Riba i Pau Mas.

21 de gener:

L’AEB, 20 anys construint
alternatives a Badia
Xavi Bella, historiador i autor del llibre
sobre els 20 anys de l’AEB, va explicar

com es va gestar a través d’entrevistes
amb els i les diferents protagonistes
de la història de l’Alternativa d’Esquerres per Badia. Albert Díez, membre de
l’AEB, va descriure la situació sociopolítica a Badia els anys 1994-95 que van
abocar a la formació de la candidatura,
així com els primers anys a l’Ajuntament
i la seva evolució com a referent del moviment d’esquerres a Badia del Vallès.
També va ressaltar el destacat paper
de l’AEB en la construcció i consolidació de les Candidatures Alternatives
del Vallès, CAV i en el que anomenem
municipalisme alternatiu.

Cafès tertúlies
En els darrers mesos l’Entesa ha posat
en marxa una nova activitat: els Cafèstertúlies, per a fer petar la xerrada i
reflexionar sobre temes d’actualitat. El
primer va ser el 13 de gener i es va centrar en la situació del Procés de Catalunya en un context marcat per setmanes
de tensions al voltant de la investidura
del President de la Generalitat. El segon cafè tertúlia, amb el títol Com està
el pati!, va ser el 7 de març i es va dedicar als possibles pactes d’investidura
per assolir el govern espanyol.

Tornem-hi amb les Vacances de la Gent Gran

L’Entesa per Sabadell sempre ha defensat que les vacances de la gent
gran organitzades per l’Ajuntament havien d’anar destinades exclusivament

www.entesa.org

a aquells col·lectius que, per les seves
característiques socioeconòmiques,
no es poden permetre uns dies de lleure. Aquesta, però, no ha estat la política
del PSC, que ha vingut utilitzant aquesta activitat amb objectius clientelars i
electoralistes.
Malauradament, el nou govern de moment no ha trencat amb aquesta dinà-

mica. Les vacances continuen de la
mateixa manera que en anys anteriors,
això sí, amb menys places i amb el compromís de no utilitzar-les políticament.
L’Entesa continuarà reclamant que si
es dediquen recursos públics a vacances sigui per a les persones que no tenen possibilitat de fer-ne si no és amb
un programa municipal.

entesaxsabadell@gmail.com

facebook.com/entesapersabadell

@entesaxsabadell

youtube.com/entesapersabadell

