L’Entesa 2010

L’Entesa per Sabadell és una
organització civicopolítica, que va
néixer l’any 1998 a Sabadell amb l’objectiu de construir una alternativa
d’esquerres i de progrés, amb voluntat de govern, per millorar la
ciutat, guanyar qualitat de
vida i recuperar els valors ètics, cívics i democràtics de la política.
Actualment l’Entesa està
representada a l’Ajuntament de Sabadell pels
regidors Isidre Soler i
Virginia Domínguez

Per què som diferents?

• Perquè decidim a Sabadell. L’En
tesa és una opció 100%
sabadellenca, nascuda a Sabadell per
defensar els interessos de
Sabadell.
• Perquè no vivim de la política
. No volem perpetuar-nos
en els càrrecs com una forma de vida
. Som ciu
ciutadanes que dediquem part del nostre tem tadans i
ps a defensar
els interessos col·lectius, fer propostes
per millorar la nostra
ciutat i fiscalitzar l’acció de govern.
• Perquè tenim un projecte po
lític

basat
neixement de la ciutat. Fem una política deen el coproximitat

,
a partir del contacte amb la realitat de
les persones, de cada
barri, de les entitats, etc.
• Perquè les decisions les prenem de

manera col·lectiva.

• Perquè la nostra acció es regeix per
un Codi ètic i de
conducta d’obligat compliment.

Sabadell

amb

Compromís

Què fem?
•
•

Soterrament FGC fins
Sant Quirze Servei de Mediació comunitària Casa
de la Maternitat Obertura de la Casa Duran a la ciutat Pla de protecció contra la contaminació acústica Seguiment del dèficit sanitari Millora dels
recursos per a les persones autistes Banca ètic
Sabadell ciutat antitaurina Pla contra la contaminació atmosfèrica A favor del Batxillerat nocturn
Museu Tèxtil al Vapor Pissit Eliminació de barreres arquitectòniques Renfe, etc.

•

Actes de debat sobre temes locals o d’interès general
Butlletí informatiu trimestral del grup municipal i al-

•

Renovació: Promovem la

renovació de càrrecs i limitem a
dos mandats (8 anys) l’exercici del
càrrec de regidor/a

Honestedat: No acceptem
favors o regals. Actualitzem cada any
les nostres declaracions de béns.
Respecte: Defensem les nostres

propostes des de l’argumentació
deliberativa i el debat respectuós,
sense desqualificar els adversaris ni
fer joc brut.

•

Compromís: Responsabilitat

•

Austeritat: No acceptem els

pública al servei de la ciutat, sense
cap finalitat personal ni lucrativa.

telèfons mòbils de l’Ajuntament ni
altres privilegis

ll febrer de 2010

Entesa per Sabade

Entesa per Sabadell

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell progressista
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l’Entesa informa

Castell de Can Feu,

EDITORIAL:

una operació negativa per a la ciutat

10 anys de mala gestió

Aquest nou curs polític ha començat posant novament en
evidència la veritable condició del govern municipal del
PSC. En poques setmanes hem assistit a diversos fets prou
significatius que ho corroboren: tupinada al Ple en la votació de l'addenda del conveni del Castell de Can Feu, sortida a la llum d'irregularitats en la concessió dels habitatges
na 2
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•

compte anualment de la nostra
activitat mitjançant una memòria
que fem pública.

tres fulls informatius monogràfics, memòries anuals,
etc.

Núm. 42, juliol
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Transparència: Donem

•
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•

Mocions: FGC a Castellar

Núm. 44, febrer

Entesa per Sabadell

A què ens comprometem?:

bilitat urbana Complex Olímpia i Camp de futbol municipal de Gràcia Ascensors als edificis que no en
disposen Ordenances municipals Protecció del
patrimoni Servei d’adequació d’habitatges per a la
gent gran Cerimònies laiques al tanatori municipal
Escoles bressol a cada barri, etc.

•

El Codi Ètic i
de Conducta
És un compromís públic
que signen tots els
candidats i candidates de
l’Entesa per Sabadell.

Seguiment i fiscalització de l’acció de govern
Propostes de millora: Projecte dels FGC Mo-

Urbana

Què defensem?
Serveis públics de qualitat
Gestió pública dels serveis, més places
d’escola bressol, Centres de dia, Biblioteques, Equipaments per a malalts crònics i
mentals i per a persones amb disminució,
Promoció del Conservatori i Escola de Música, Escola d’Infermeria, impuls del Campus universitari, Ciutat del Coneixement,...

El patrimoni històric i
cultural al servei de la ciutat
Museu tèxtil al Vapor Pissit, Parc Fluvial
del Ripoll, Casa Duran, Casa Maternitat,
Vapor Turull, Moli d’en Torrella, ...

Una ciutat més habitable
Amb carrers a mida dels vianants i
espais públics de qualitat. Inversió
rellevant en transport públic: Tramvia, millores FGC, carrils bici urbans
i interurbans, eix central pacificat,...

La preservació del rodal
Parc Agrari, Espai Agroforestal
de Llevant, evitar l’impacte brutal
d’infraestructures com ara el QC i
la Ronda Est,...

Gestió dels recursos públics amb criteris d’austeritat
Destinar els diners de la ciutat (els que paguem tots els ciutadans
i ciutadanes) exclusivament a millorar els serveis de la ciutat.
Prou malbaratament amb propaganda, canapès, ostentació i despeses innecessàries.
Una política de personal transparent, al servei de la ciutat.

Gestió de la ciutat amb
transparència, participació
i democràcia
Respecte a la discrepància, promoure
la implicació ciutadana, consultes sobre temes d’interès col·lectiu...

Polítiques municipals per afavorir la cohesió social

El Sabadell

Les Candidatures

que volem

Alternatives del Vallès

L’Entesa per Sabadell forma part de les CAV – Candidatures Alternatives del Vallès, conjuntament
amb altres candidatures independents: l’Altraveu
de Castellar del Vallès, l’AEB de Badia, l’EAB de
Barberà, el COP de Ripollet, Compromís per Cerdanyola, l’ACR de Rubí i les CUP de Sant Cugat i
Terrassa. La suma
dels nostres vots
ha permès que
aquesta forma de
fer política estigui representada en el Consell
Comarcal amb
un conseller.

ll
El Sabadem
que vole

un procés
inter[actiu]
itori
amb el terr

L’Entesa per
Sabadell va
iniciar fa pocs mesos el projecte El Sabadell que volem, amb la finalitat de
conèixer millor la realitat de cada barri de
Sabadell i recollir les seves necessitats,
inquietuds, queixes i suggeriments.
Fins ara hem visitat Can Puiggener, la
Concòrdia, Espronceda i Campoamor.
[un exercici
ia activa]
de ciutadan

www.entesa.org

2010

Entesa per Sabadell

Si vols saber més, visita el nostre web

Hi trobaràs els comunicats de premsa

articles d’opinió
retalls de premsa
mocions al·legacions i propostes les intervencions més rellevants de l’Entesa
en el ple municipal tots els butlletins del Grup municipal fulls informatius i altres
publicacions i moltes altres informacions d’interès.

Si vols rebre el nostre butlletí o vols rebre informació per correu electrònic demana-ho a:

info@entesa.org

Grup Municipal 93 745 31 27 (matins)

