L’Entesa febrer 2011

Entesa per alternativa
Sabadell
d’esquerres i de progrés

és una organització civicopolítica que
per fer avançar
des de 1998 treballa a favor d’una
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 pels regidors Isidre Soler i Virgínia Domínguez.

Compromesos
amb

la ciutat

l’Entesa és diferent

perquè treballa
exclusivament a favor dels
interessos de la ciutat
• Som ciutadans i ciutadanes com tu que dediquem part del nostre temps a defensar els interessos col·lectius, a proposar millores per a la ciutat i a
fiscalitzar l’acció del govern.

• No vivim de la política, ni volem perpetuar-nos

en els càrrecs. Per això limitem els càrrecs a dos
mandats (8 anys) per facilitar la renovació.

• Fem política de proximitat amb les persones,
amb les entitats i amb els barris, a partir del contacte i coneixement de la realitat.

• Decidim a Sabadell. Ningú no ens marca la
nostra actuació política.

• La nostra acció política es regeix per un Codi ètic
i de conducta.
• Defensem una altra manera de fer política, basada
en l’honestedat, el compromís, el rigor i la
transparència.

i amb

tu

Auster

Una alternativa
local

Què hem fet ?

Treballem dia a dia des de Sabadell
per oferir alternatives a la ciutadania. Des del coneixement, el rigor
i la responsabilitat política, fem
propostes de millora per construir
una ciutat més cohesionada socialment, amb serveis públics de
qualitat. Una ciutat que respecti el
territori, el rodal i el patrimoni col·
lectiu, i que promogui els valors de
la justícia social.

FGC
• Evitar l’enderrocament de 19 edificis
al barri de Gràcia.
• Impulsar el soterrament fins el terme
de Sant Quirze i el perllongament a
Granollers.
• Millorar la connectivitat amb la Renfe i
reduir l’afectació a la Plaça d’Espanya.

Som una alternativa a l’actual
manera de governar, que es defineix per la gestió austera dels
recursos públics, per la transparència, per defugir el nepotisme,
per fomentar la cultura del diàleg
i la implicació de la ciutadania.

Can Pu

Urbanisme

A

• Evitar l’urbanisme al
servei de determinats
interessos privats
(Carrer Convent,
la Gironina, Carrer
Cervantes,...)

Sabadell
Parc de Catalunya

Transparència

Mobilitat

Una alternativa
comarcal (CAV)
A les Candidatures Alternatives
del Vallès – CAV, treballem de
manera coordinada amb altres
organitzacions independents per
defensar els serveis públics, les
polítiques de mobilitat sostenible, el dret a l’habitatge, i moltes
altres iniciatives per construir un
Vallès a la mida de les persones.
Denunciem la corrupció i la mala
gestió dels recursos públics, ens
comprometem èticament i ens
impliquem en els problemes que
afecten la nostra comarca. Des
del 2007, les CAV tenim un representant al Consell Comarcal del
Vallès Occidental que fa sentir
la nostra veu
i les nostres
propostes.

• Millorar el Pla de Mobilitat
Urbana.
• Impulsar el transport
col·lectiu (tren, tramvia i
bus) la bici i l’anar a peu.
• Reclamar un Pla
d’aparcaments.

Can Feu
Mesures anti crisi
• Proposar mesures
per evitar els
desnonaments, com
la dació en pagament
de les hipoteques.
• Més recursos per a
Serveis Socials.

Sorolls
• Impulsar
l’aprovació
de la nova
Ordenança
dels Sorolls.

C

Gràcia

Banca ètica
• Hem aconseguit
que l’Ajuntament
operi amb la
banca ètica.

ritat
• Reclamar que
el Pressupost
municipal es
gestioni amb
criteris de
racionalitat i
austeritat.

Rodal
• Plantejar alternatives per
evitar que el Quart Cinturó i el
Gasoducte destrueixin el Rodal.
• Defensar el Parc Agrari del
Vallès.
• Reclamar la protecció jurídica
pel rodal.

D

El nostre
compromís ètic
Parc de la Salut

Caserna Guàrdia Civil

El Poblenou

• Impedir que el
govern municipal
regali 3 milions
d'E i un solar de
5.000 m2 al Ministeri
d’Interior.

• Honestedat: No acceptem
favors o regals. I actualitzem
cada any les nostres declaracions de béns.

Defensar drets dels animals

• Promoure la informació al
web de l’Ajuntament sobre
l’economia municipal,
declaració de béns dels
càrrecs electes, sous dels
càrrecs de confiança, etc.

• Impulsar el
pronunciament
municipal contra les
curses de braus.
• Lluitar perquè
Sabadell no aculli
Circs amb animals.

AE

Torre-romeu

Museu Tèxtil
• Defensar que el Museu
de la Indústria Tèxtil
Llanera ocupi tot el Vapor
Pissit i reclamar la seva
protecció patrimonial.
• Protegir la maquinària
del Pissit, única al país.

B

C

• Renovació: Renovem els càrrecs i limitem a 8 anys l’exercici públic de regidor/a.

Serveis públics
• Impulsar una Llar
d’infants a cada barri.
• Defensar la Sanitat
pública: reivindicar
l’ús públic de l’Aliança
i el nou Hospital
Ernest Lluch.

• Respecte: Defensem les nostres propostes des de l’argumentació deliberativa i el debat
respectuós, sense desqualificar els adversaris ni fer joc
brut.
• Compromís: Assumim una responsabilitat pública al servei
de la ciutat, sense cap finalitat
personal ni lucrativa.
• Austeritat: No acceptem els
telèfons mòbils de l’Ajuntament
ni altres privilegis.
A www.entesa.org trobareu el
text íntegre del Codi ètic i de
conducta que signen tots els
candidats i candidates de l’Entesa per Sabadell.
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i també

Eliminar les barreres arquitectòniques
Reglament per obrir la Casa Duran a la ciutat
Campanya per la instal·lació d’ascensors
Cerimònies civils de benvinguda i de traspàs
Servei de mediació comunitària
Salvar la piscina de l’Olímpia
Casal de la llengua a la Casa de Maternitat
Pla d’auditories energètiques dels edificis municipals
Servei d’adequació d’habitatges per a la gent gran
Pla de reducció de residus
Sabadell lliure de bosses de plàstic
Sabadell lliure de transgènics
Dret a l’autodeterminació
Pla de millora de la qualitat de l’aire
Defensar el batxillerat nocturn
Local per a infants autistes
Promoure el campus de la UAB
Construir un Casal d’entitats
Oficina de suport a les entitats i associacions
Impulsar el Pla Director de la Bicicleta

…
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Creu Alta

• Transparència: Passem comptes, cada any, de la nostra
activitat mitjançant una memòria pública.

entesapersabadell
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Complim els nostres compromisos
Després de 8 anys al capdavant del Grup municipal de l’Entesa per Sabadell,
l’actual portaveu Isidre Soler deixarà el càrrec. A les eleccions del 22 de maig
el substituirà com a cap de llista la regidora Virginia Domínguez, que va ser
escollida per unanimitat en l’assemblea de l’Entesa del 15 de maig del 2010.
Aquest compromís de renovació, que està recollit en el Codi ètic i de conducta, és un dels elements que fan que l’Entesa sigui diferent.

www.entesa.org

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

ob

info@entesa.org
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rta

Grup Municipal 93 745 31 27 (matins)
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