
La democràcia en perill  
Construïm  
la República catalana
El Procés per a l’autodeterminació 
de Catalunya, impulsat pels partits 
sobiranistes i avalat per un clar 
mandat popular i de molts Ajunta-
ments, ha capgirat la situació po-
lítica i social. Vivim moments de 
canvis profunds, intensos, èpics 
i incerts, però amb la confiança 
d’assolir un futur millor.

S’ha posat de relleu la determinació d’amplis sectors 
de la ciutadania en la defensa dels drets democrà-
tics i l’enorme capacitat d’organització i de resis-
tència per fer realitat el Referèndum de l’1-O, però 
també el caràcter autoritari i repressor de l’Estat. 

La resposta repressiva del govern espanyol ne-
gant tota mena de diàleg, menyspreant la voluntat 
popular i humiliant el poble català i els seus legí-
tims representants, ha sobrepassat amb escreix 
qualsevol consideració sobre el seu escàs tarannà 
democràtic.

La ràtzia de 10.000 policies orquestrada, dirigida i 
condecorada pel govern del PP contra una ciuta-
dania pacífica l’1-O. L’actuació parcial i arbitrària 
dels estaments judicials contra els dirigents po-
lítics i socials, fins el seu empresonament i exili. 
L’aplicació de l’article 155 per poder actuar indis-
criminadament contra l’administració i les institu-
cions. La censura i manipulació d’uns mitjans de 
comunicació al servei de la causa contra Catalu-
nya. La persecució ideològica i de símbols fins el 
ridícul de prohibir llacets i colors. La tolerància, 
quan no l’estímul, del feixisme espanyol, i un llarg 
etcètera, han posat al descobert els tics del fran-
quisme latents en el règim del 78. Tot plegat amb el 
suport explícit del PP, PSC-PSOE i C’s.

La democràcia està en perill. I això no afecta úni-
cament als qui volen una Catalunya independent 
d’un Estat centralista i autoritari, sinó que incum-
beix a tots els demòcrates. Avui per avui, l’únic 
camí per assolir una societat veritablement demo-
cràtica i socialment justa és la República catalana. 
I per bastir-la i defensar-la caldrà una gran deter-
minació ciutadana i la implicació el més àmplia 
possible d’entitats i institucions. 

Des del municipalisme alternatiu estem i estarem en 
la lluita contra la repressió i a favor  de les llibertats, 
els drets individuals i col·lectius i la democràcia.

El 25 de juliol es va celebrar el Ple d’investidura en què es va pro-
duir el canvi d’alcalde. Després de setmanes de converses, final-
ment es va acordar que el relleu de Juli Fernàndez seria l’alcalda-
ble de la Crida per Sabadell, Maties Serracant Camps.

Maties Serracant és membre de l’Entesa per Sabadell i en va ser 
regidor entre gener de 2014 i juny de 2015. Va ser l’alcaldable de la 
Crida per Sabadell l’any 2015 i en la primera part d’aquest mandat 
ha estat tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori.

En el seu discurs d’investidura va recordar la tasca incansable exer-
cida per l’Entesa durant 16 anys a les files de l’oposició, alhora que es 
comprometia a treballar per al conjunt de la ciutat, posant l’accent en 
les polítiques per als barris, les necessitats socials i la sostenibilitat.

El Ple del juliol va ser també 
el de comiat del regidor de la 
Crida i membre de l’Entesa 
Albert Boada a qui agraïm el 
treball realitzat, especialment 
en la defensa de les políti-
ques a favor de l’Economia 
social i les municipalitzacions 
de serveis públics.

Al mes de setembre es va incorporar el seu relleu, Lluís Perarnau, 
membre de l’Entesa per Sabadell des de la seva fundació al 1998 i 
coordinador des de 2013, que ha participat activament també a les 
Candidatures Alternatives del Vallès – CAV. El Lluís ha assumit la 
Regidoria de Serveis Públics, així com la de Seguretat i Prevenció 
i és també regidor del districte 5è.

Els desitgem tota la sort en la seva tasca i estem convençuts que tant 
el Maties des de l’alcaldia i el Lluís des de la regidoria, junt amb les 
dues regidores de la Crida, Glòria Rubio i Míriam Ferràndiz, seran les 
peces fonamentals del govern de transformació de la nostra ciutat.
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Maties Serracant,  
el nostre alcalde

Lluís Perarnau, nou regidor de la Crida



desembre    2017Núm. 6 

Aquestes polítiques antisocials de l’Estat agreugen encara més la situació 
de moltes persones de la nostra ciutat que veuen impedides les possibili-
tats d’accedir a un habitatge i les dificultats de l’Ajuntament per donar-hi 
resposta.

L’entrada en vigor fa uns mesos del Reglament d’adjudicació d’habitatges 
per emergències econòmiques i socials ha permès conèixer la demanda 
real d’habitatges d’emergència, situada en aquests moments en més de 400. 
Aquesta situació s’agreujarà pel probable increment d’execucions hipotecà-
ries i per la negativa dels grans tenidors, com ara els bancs, que es neguen a 
establir convenis per destinar habitatges a emergència social.

Actualment, hi ha adjudicats 300 habitatges d’emergència de propietat mu-
nicipal, de VIMUSA i cedits per la Generalitat provinents de convenis amb 
entitats bancàries. Una xifra que es preveu augmentar l’any 2018 amb la re-
habilitació de 20 habitatges de mestres, 10 adquirits a entitats bancàries i una 
quantitat més per concretar provinents de l’Agència Catalana d’Habitatge.  

El 30 d’octubre un centenar de persones vam visitar el 
que va ser un dels baluards de la repressió institucio-
nal, on varen malviure i morir moltes persones repre-
saliades per les seves idees polítiques.  A l’acte, en el 
qual també hi eren presents alguns expresos polítics 
sabadellencs, es va fer un petit homenatge als qui van 
passar per les sinistres dependències d’aquest centre 
penitenciari i també es va realitzar un detallat repàs 
històric del recinte per part d’un historiador local.

Memòria pels sabadellencs represaliats del franquisme

Malgrat que el dret a un habitatge digne està emparat jurí-
dicament i les administracions públiques l’han de garantir, 
cada dia hi ha més persones que es troben en situació d’ex-
clusió residencial a causa de la crisi econòmica i la insufici-
ència de les polítiques socials.

A Catalunya la taxa de risc de pobresa o exclusió social esta-
va situada l’any 2016 en el 22%, segons l’IDESCAT. Segons el 
Consell General del Poder Judicial, durant l’any 2015 es van 
produir més de 15.000 llançament per execucions hipotecàries.

Aquesta crua realitat no ha estat impediment perquè el pas-
sat mes d’octubre el Tribunal Constitucional, a instàncies del 
govern del PP, suspengués també la llei 4/2016 de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc 
d’exclusió residencial, aprovada pel Parlament de Catalunya, 

que preveia que la Generalitat pogués expropiar l’ús d’habi-
tatges a bancs i grans propietaris per a un període d’entre 
quatre i deu anys per a destinar-los a finalitats socials.

La llei 4/2016 va ser aprovada com a resposta a la suspensió 
també per part del TC de diversos articles de la llei 24/2015 
de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, provinent de la ILP.

Es tracta d’un greu atac de l’Estat contra els drets de les 
persones més vulnerables per tal de preservar els interes-
sos dels bancs i dels grans propietaris d’habitatges, així com 
d’una nova ingerència respecte les competències exclusi-
ves en matèria d’habitatge de les comunitats autònomes. La 
paràlisi de la llei deixa els ajuntaments sense instruments 
per fer front a la situació d’emergència habitacional.

Habitatges d’emergència social

visita a la PRESÓ MODEL

Amb motiu del tancament de la presó Model de Barcelona, 
diverses entitats i organitzacions polítiques i sindicals saba-
dellenques, entre les quals l’Entesa per Sabadell, amb la col-
laboració també de l’Arxiu Històric de Sabadell i el Museu 
d’Història de Sabadell van voler rememorar les sabadellenques 
i els sabadellencs que van ser represaliats durant el franquisme. 

Es va fer públic un manifest deixant palès la forta repressió que 
centenars de conciutadans van patir en la defensa dels drets, 
les llibertats i la democràcia fins acabar a la presó, a l’exili, als 
camps de concentració o fins i tot la mort. Una repressió que 
es va estendre a amplis sectors de la ciutat, des del moviment 
obrer, veïnal i cultural fins a sectors de joves i d’altres col·lectius.

Així refermem el compromís en la lluita per la defensa dels 
drets civils i les llibertats democràtiques i en la recuperació 
i divulgació de la història de la repressió viscuda a la ciutat, 
massa anys amagada o tergiversada. Altrament, s’exigeix a 
les administracions continuar treballant en la divulgació, as-
signant els recursos necessaris per a la recuperació rigorosa 
de la història del país.

Habitatges c. Florit Bloc Mestres Espronceda

La situació a Sabadell

L’Estat contra  
les persones més vulnerables 
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Una desbordant IMAGINACIÓ
i DETERMINACIÓ de la gent

Els CDR, l’autoorganització popular 
fonamental per garantir poder votar

Brutalitat i dignitat al 

NOSTRA LLAR
La brutal i indiscriminada  

actuació policial no va impedir 
que la gent votés amb tota dignitat

1-oct

vam votar
i



En aquestes dues pàgines volem deixar un petit testimoni dels  
fets que estem vivint a Sabadell i a tot el país en pro de la 

llibertat, marcats per la REPRESSIÓ de l’Estat i 
la MOBILITZACIÓ ciutadana.
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El CTR-Vallès és la instal·lació destinada al tractament, reci-
clatge i deposició controlada dels residus sòlids municipals. 
Construïda l’any 2010 a Coll Cardús per l’Agència de Residus 
de Catalunya i el Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental, l’ens públic format per 19 municipis, en-
tre ells Sabadell, que depèn del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.

La construcció, gestió i manteniment del CTR i el tractament 
dels residus es va adjudicar l’any 2007 a la UTE formada pel 
Grup Hera – FCC – Urbaser, com a concessió d’obra pública, 
que encara manté. El seu cost va ser de 76,77 milions d’euros.

Des del seu inici fins el maig de 2015 el Consorci de Residus 
va ser presidit per Joan Carles Sánchez Salinas i el va subs-
tituir Ricard Torralba, alcalde de Sant Llorenç Savall.

Centre de Tractament de Residus CTR. Fa pudor

Ca n’Alzina
L’Entesa recorre la decisió de la jutgessa 

de reduir les imputacions al propietari
La Jutgessa que instrueix el sumari obert per irregularitats a Ca 
n’Alzina, arran de la denúncia presentada l’any 2014 per l’Entesa, 
ha acordat l’arxiu provisional en relació a l’exalcalde i a l’arqui-
tecte municipal de Polinyà, a Maite Morao, excap d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Sabadell i a Josep Ayuso, exregidor d’Urbanisme. 
Únicament manté la imputació al propietari de Ca n’Alzina, Quirze 
Elias, per un possible delicte contra l’ordenació del territori.

Es tracta d’una resolució inconcebible que no valora la gravetat de 
les actuacions comeses, tant per part dels propietaris de la finca, 
sinó per la inacció dels responsables municipals, la suspensió dels 
expedients de disciplina urbanística i l’intent d’aprovar un Pla espe-
cial que tenia com a únic objectiu regularitzar les irregularitats come-

L’informe de la Sindicatura de Comptes

*Es pot consultar a: http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_14_ca.pdf?reportId=6201

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitza-
dor dels comptes i la gestió econòmica del sector públic de Cata-
lunya, va elaborar l’informe 14/2016 sobre el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental i els consorcis en què participa, corresponent 
a l’exercici 2013. Aquest informe el va publicar i trametre al Par-
lament de Catalunya pel seu coneixement.

L’informe*detecta una llarga relació de greus irregularitats en la 
gestió econòmica del CTR durant el període de 2006 a 2014, que 
afecten la seva construcció, adjudicació i finançament i estan 
relacionades amb la comptabilitat, els increments del cost de 
construcció –un 31,7% en relació l’import d’adjudicació–, el pro-
cediment d’adjudicació, les subvencions rebudes per l’Agència 
Catalana de Residus, el tipus de contracte, etc.

Unes irregularitats que posarien en qüestió la pròpia concessió 
del servei i constituir un presumpte delicte malbaratament de 
diner públic.

Des de l’Entesa per Sabadell confiem que els ac-
tuals responsables del Consell Comarcal i del 
Consorci de Residus vagin al fons de les irregula-
ritats detectades per l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, dilucidin les possibles responsabilitats 
dels anteriors gestors i regularitzin els despropò-
sits detectats de l’anterior període.

Vista del CTR a Coll Cardús

Algunes de les construccions il·legals de Ca n’Alzina

ses en base a considerar-les com a preexistents, tal 
i com van explicar els funcionaris que van testificar.
Unes actuacions il·lícites comeses al llarg d’anys que 
no s’haguessin pogut consolidar ni funcionar com ac-
tivitat sense la necessària connivència entre els seus 
promotors i el govern municipal del PSC.
L’Entesa per Sabadell ha presentat recurs contra 
aquest resolució judicial per tal que no quedin impu-
nes les responsabilitats dels tècnics i dels responsa-
bles polítics que van afavorir i tolerar les actuacions 
il·lícites en un espai qualificat com a no urbanitzable 
i d’alt valor agrari.

Després que el passat mes de maig la Ge-
neralitat anunciés el compromís de soter-
rar els 400 metres de vies pendents dels 
FGC a Gràcia i Can Feu es va iniciar la tra-
mitació per licitar les obres. Finalment, el 
23 de novembre el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat les va adjudicar a la UTE 
Comsa SAU & Dragados SA, per un im-

port de 19 milions d’euros, sense IVA. Les 
obres s’han d’iniciar a principis del 2018 i 
tindran una durada prevista de 14 mesos.

D’aquí pocs mesos el soterrament, pel qual 
tant hem lluitat, serà una realitat que com-
portarà una important millora per a la mo-
bilitat de les persones i per l’espai públic 
d’aquell sector de la ciutat.

Soterrament FGC. A punt d’iniciar-se les obres

Imatge virtual 
del tram soterrat de Can Feu
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	 19 d’octubre    Assemblea de l’Entesa
La voluntat de l’assemblea va ser valorar la complexa situació po-
lítica del país, així com comentar les principals actuacions del go-
vern municipal després d’uns mesos d’alcaldia exercida per la Cri-
da per Sabadell. A partir de diverses intervencions es van posar en 
valor alguns dels canvis aplicats, però també es va demanar que 
s’actués urgentment en altres línies i es va incidir en la necessitat 
de destinar més esforços a comunicar l’acció municipal. 

24 de novembre    Sopar de tardor
El ja tradicional Sopar de l’Entesa va aplegar un centenar de per-
sones a l’Espai Polivalent del Nord. Amb un càtering a càrrec de 
La Trobada, “el restaurant del temps” i amenitzat per la música 
de Corrandes són corrandes, el sopar va comptar també amb les 
intervencions del coordinador de l’Entesa i regidor de la Crida Lluís 
Perarnau i de l’alcalde Maties Serracant. Tots dos van valorar l’ac-
tualitat municipal i van reclamar la posada en llibertat dels presos 
polítics. En aquest sentit, l’Entesa va distribuir postals per enviar 
als diferents activistes i polítics empresonats.

activitats
de l’

 6 de juliol    Pica-pica de fi de curs 
Enguany el final de curs va ser molt especial perquè 
va servir per celebrar que per fi tindríem un alcalde de 
l’Entesa. L’acte es va celebrar a la Plaça del Treball 
i va comptar amb les intervencions del coordinador 
de l’Entesa Lluís Perarnau, que va reflexionar sobre la 
conjuntura política, i del regidor de la Crida per Saba-
dell Maties Serracant, que va expressar la necessitat 
de fer un treball col·lectiu per dur a terme els objec-
tius polítics de transformació i millora de la ciutat.

 11 de setembre    Ofrena Diada

El 27 de novembre es van complir 5 anys de l’esclat del cas 
Mercuri. Dos anys d’investigacions policials i d’escoltes te-
lefòniques van fixar l’epicentre a l’Ajuntament de Sabadell 
governat pel PSC.

El cas Mercuri és un dels casos de corrupció més greus de 
Catalunya, on s’investiga tot un univers delictiu amb indicis 
de suborn, tràfic d’influències, prevaricació, malversació de 
cabals públics, falsificació documental, contractació irregu-
lar, etc. amb la implicació de l’exalcalde Manuel Bustos i del 
seu entorn polític i familiar i de desenes d’empresaris, rela-
cionats amb la construcció, així com funcionaris públics. Tot 
un entramat per treure beneficis privats de l’àmbit públic.

En aquests 5 anys el sumari ha anat avançant més a poc a 
poc del que voldríem, a causa de la seva magnitud, com-
plexitat, el gran nombre de testimonis i la política obstruc-

cionista de les defenses. Actualment, a banda de la peça 
Montcada ja jutjada l’any 2015, continuen actives 14 peces, 
de les quals la 30 (retirada de multes) ja té data de judici a 
l’abril de 2018 i en el cas de la 18 (obres il·legals) ha finalitzat 
la instrucció i resta pendent de fixar-ne la data.

Una peça fonamental en l’evolució d’aquest procés és la Plata-
forma Sabadell Lliure de Corrupció que exerceix l’acusació po-
pular i és una garantia perquè les peces no es tanquin al marge 
de criteris jurídics, però també exerceix la tasca d’informar la 
ciutadania i treballar a favor de la lluita contra la corrupció.

5 anys del cas Mercuri

Acte de la Plataforma SBDLC amb motiu dels 5 anys cas Mercuri

L’Entesa ha renovat la seva web:     www.entesa.org

Com podreu observar se li ha donat un format més amable, 
més vistós i més àgil, donant més visibilitat als continguts 
més nous i destacats. S’ha mantingut un dels valors de la web 
com a fons documental com són l’Històric i els Monogràfics i 
s’han incorporat els enllaços amb les CAV i la Crida.

També s’ha incorporat un nou espai Participa, des d’on es 
poden enviar propostes, suggeriments, denúncies, etc.

Confiem que la gaudiu i, sobretot, la utilitzeu.

Nova web de l’Entesa www.entesa.org


