
Han passat 20 anys des de la primavera 
de 1999, quan l’Entesa per Sabadell va 
iniciar el seu camí. Acabava de néixer 
una opció política alternativa, trans-
versal, amb voluntat de govern i amb 
la il·lusió d’assolir per al conjunt de la 
societat sabadellenca quotes més ele-
vades de llibertat, de democràcia i de 

benestar, defensant els valors demo-
cràtics i de progrés de l’esquerra. 

Al llarg d’aquests 20 anys, l’Entesa ha tre-
ballat intensament, i gairebé en solitari, 
en la defensa d’un model de ciutat propi. 
Defensant la bona gestió dels recursos 
públics i del patrimoni històric i natural, 
l’eficiència dels serveis públics, la par-

ticipació i la transparència de la gestió, 
aportant propostes i alternatives sòlides. 

Amb motiu del 20è aniversari volem  
recordar aquests anys i exposar les 
inquietuds i propostes, fetes des de la 
ciutadania activa i participativa, i per 
damunt de tot, des d’una altra manera 
de fer i entendre la política.

Han passat 20 anys...

Fragments del MANIFEST de presentació de l’Entesa el setembre de 1998Fragments del MANIFEST de presentació de l Entesa el setembre de 1998

abril    2019Especial 20 anys

Les eleccions municipals de 1998 poden ser una 
bona ocasió per renovar el paper de l ‘esquerra en 
la direcció de l ‘Ajuntament i en la representació 
política de la ciutat. 
L ‘anunci de no presentació a la reelecció com a 
alcalde de l ‘Antoni Farrés coincideix amb el 
final d ‘una important etapa a Sabadell. Després 
d ‘aquest període iniciat amb la transició política 
i desenvolupat en una època de forts canvis econò-
mics i socials, es clou aquesta etapa. 
La renovació de l ’Ajuntament s’ha de fer, 
a través d’un ampli impuls ciutadà que aporti 
noves idees i nous representants a la direcció 
de la ciutat. Per fer aquesta renovació, convé 
superar l ‘actual fragmentació dels partits de 
l ‘esquerra amb una candidatura el més inte-
gradora possible. 
Ara és possible un nou Ajuntament, basat en 
un compromís radical amb els valors de progrés: 
millora de la qualitat d ‘ensenyament, gestió de 

la ciutat amb criteris mediambientals, prioritat dels valors de 
ciutadania en els serveis municipals, potenciació del paper cultu-
ral de la ciutat i diàleg amb els municipis de l ‘entorn.
. . .
Els i les sotasignats convidem aquelles persones i col . lectius di-
versos que comparteixin les idees i inquietuds exposades en aquest 
manifest i vulguin participar en la vida política local a incor-
porar-s’ hi, per forjar entre tots i totes un projecte polític 
amb capacitat de victòria. 

t



2011  Virginia Domínguez
El 2007 vaig entrar a l’Ajuntament acompanyant l’Isidre 
Soler, que m’havia assegurat que ens ho passaríem molt 

bé. Podeu pensar que era una broma, però va 
resultar força cert. Vam fer molta feina –cen-
tenars de reunions, intervencions, debats, 
preguntes, articles, notes de premsa...–, però 
també vam poder incidir modestament en la 
política institucional des de l’oposició. Això 
va ser possible gràcies a molta gent que ens 
donava suport a l’Entesa i a la ciutat.

El 2011 vaig continuar la feina amb el Juli Mol-
tó i a partir del 2014 amb el Maties Serracant. 

Aquests 8 anys van ser un gran aprenentatge personal i 
també una oportunitat per entrar en contacte amb la gran 
diversitat d’aquesta ciutat, dels seus microclimes, les seves 
entitats i col·lectius. Des del petit reducte a què ens havia 
sotmès el bustisme, també vam poder detectar i alertar so-
bre alguns projectes i polítiques molt negatius per la ciutat.

La meva conclusió de tot plegat és que molta més gent 
hauria de passar per l’Ajuntament. Per l’experiència per-
sonal i per salut democràtica. Arribar amb la mirada neta 
que permet fer propostes i intentar entendre el funciona-
ment i, sobretot, tenir el privilegi de veure i conèixer la 
ciutat des de la institució. Però només per un temps, eh!

Treballem per Sabadell

1999   Dolors Calvet ara, la Dolors

L’Entesa per Sabadell va néixer com a organització so-
cial i política d’àmbit municipal amb la vocació de conti-
nuar el treball que s’inicià amb la lluita antifranquista per 
la llibertat i la democràcia i va seguir amb la tasca dels 
ajuntaments presidits per en Toni Farrés i dels moviments 
socials de la ciutat.

I ho volia fer aplegant partits d’esquerres, 
ecologistes, associacions i persones. Cre-
ant una relació més estreta entre la ciuta-
dania i els càrrecs electes per incorporar 
el màxim nombre possible de persones en 
el debat i l’exercici de la política local.

Els resultats electorals no ens varen permetre governar. 
Començà una nova etapa política a la ciutat. Va disminuir 
la inversió i varen augmentar els costos en protocol i pu-
blicitat. No hi havia projecte de ciutat. El clientelisme i els 
negocis s’imposaren en el dia a dia. Ha estat l’etapa més 
trista en la història democràtica de la ciutat.

I en aquesta desorientació local, l’Entesa, és i ha estat una 
opció valenta i sense complexos en un ajuntament en què 
la discrepància es penalitzava. Ha estat un exemple d’ètica. 
No s’ha deixat corrompre. I ha defensat propostes per a la 
ciutat. La trajectòria i el treball fet tots aquests anys des de 
l’oposició primer, i ara des del govern, l’avalen àmpliament.

2015  Maties Serracant (re)construïm Sabadell

Entrava com a regidor l’any 2014, substituint en Juli Moltó i 
acompanyant la Virginia Domínguez. La ciutat estava mar-

cada pel Mercuri, fèiem una oposició contun-
dent, procurant no deixar-ne passar ni una.

Al mateix moment es començava a configu-
rar la Crida per Sabadell, amb la implicació 
de l’Entesa des de l’inici. L’oportunitat de fer 

el relleu entre l’experiència de l’oposició de l’Entesa i una 
nova etapa amb expectativa de govern em va portar a en-
capçalar l’any 2015 la llista de la Crida. L’experiència de 
govern, incloent l’alcaldia, ens ha portat a veure també 
els límits de la institució. Això ens fa valorar encara més la 
necessitat de treballar per fer madurar projectes de ciu-
tat, treballar colze a colze amb les entitats i transformar 
les institucions per fer-les més efectives.

amb la
L’Entesa 

2003 i 2007   Isidre Soler l’Entesa: dignitat, compromís i canvia Sabadell, l’Entesa

Substituir la Dolors com a cap de llista va ser tot un honor 
i una gran responsabilitat. La meva etapa de regidor, del 
2003 al 2011, va coincidir amb els anys més ignominiosos 
del binomi PSC-Bustos al govern de la ciutat amb majo-

ria absoluta. Va ser l’època del Bemba, 
del Zoo, dels canapès, del Tele-Bustos, 
de l’urbanisme a la carta, de la Caserna... 
de criminalitzar tota oposició i dissidència. 
No hi havia política ni debat, només fat-
xenderia, clientelisme i malversació.

Va ser una experiència molt intensa, com-
partida primer amb la Nieves García i des-
prés amb la Virginia Domínguez. L’Entesa 
era el gra que molestava a uns personat-
ges que consideraven seva la institució i 

la ciutat. Era la veu critica que fiscalitzava i destapava 
draps bruts, que feia propostes i donava alternatives. A 
pesar de lluitar en un ambient hostil, ens ho passàvem bé. 
Als seus nervis, els nostres somriures. No teníem res a 
perdre. L’únic interès, una ciutat millor i millor governada.

Des de l’oposició vam fer ciutat. Algunes de les propos-
tes es van materialitzar, altres no van ser escoltades. 
Vam aturar projectes i despropòsits contraris als interes-
sos col·lectius. Vam aprendre molt. A conèixer millor la 
ciutat, la seva gent i el seu teixit associatiu. A escoltar i 
valorar la diversitat i la discrepància. 

Satisfets per haver aportat el nostre granet de sorra a 
millorar la ciutat i les condicions de vida de la seva gent. 
A intentar portar a la pràctica una altra manera d’enten-
dre i fer política, exclusivament al servei de les persones.

a Sabadell,
l’ENTESA

Isidre Soler per alcalde.

Alcaldables



Artur Domingo
Per què em vaig implicar en la 
creació de l’Entesa? L’any 1998 jo 
estava treballant a l’Institut Escola 

Industrial de la ciutat. Els meus inte-
ressos en aquell moment eren la meva 

tasca pedagògica com a professor d’Història 
i l’estudi de la història contemporània de l’Ín-
dia i el llegat de Gandhi. Per tant, no era un 
moment en el qual em plantegés participar 
en la política municipal. Tanmateix, s’obria 
un nou període a Sabadell amb la decisió del 

Toni Farrés de no tornar-se a presentar a les 
eleccions. Algunes persones em van venir 
a veure i a demanar que m’impliqués en un 
projecte de ciutat per a la nova etapa que 
s’obriria. Dos factors van fer que fos receptiu 
a la demanda: m’interessaven els temes de 
política educativa i cultural i com es podien 
treballar en l’àmbit municipal i m’interessava 
la recerca de noves maneres de fer i enten-
dre la política i la implicació de la ciutadania 
en els afers públics. 

Vaig pensar que la voluntat expressada en el 
Manifest per un bon Ajuntament d’Esquerres 
i la creació de l’Entesa per Sabadell, eren una 
oportunitat per contribuir en un projecte trans-
formador, interessant per a la ciutat, i, malgrat 
les meves reticències, vaig acceptar d’assu-
mir primer ser portaveu del Manifest i després 
Coordinador de l’Entesa. I amb totes les limi-
tacions i mancances que pogués tenir el des-
envolupament del projecte, continuo pensant 
que va ser una bona decisió.

Isidre Soler
Rellevar l’Artur Domingo en la 
tasca de coordinador, que dei-
xava de ser-ho pel seu nou destí 

laboral a l’Empordà, va ser tot un 
repte. L’Entesa va passar de ser una 

candidatura a una organització cívica-po-

lítica i no era una aposta senzilla. Davant 
d’unes forces d’esquerres que havien re-
nunciat a ser socialment transformadores 
i havien claudicat al cabdill local, l’Entesa 
era més necessària que mai i calia bas-
tir-la d’un cos programàtic, organitzatiu i 

humà que li donés la solidesa necessària i 
es projectés arreu de la ciutat.
Des de la modèstia, però amb tota la de-
terminació l’Entesa es va anar consolidant 
com una alternativa ciutadana pel progrés 
de Sabadell.

Joaquim Sanesteban
Per mi va ser una època inten-
sa, de molt aprenentatge, moltes 
emocions viscudes… i una gran 

responsabilitat, perquè substituir  
l’Isidre… je,je. Fora conyes, he de dir 

que per mi va ser molt interessant el treball 
col·lectiu i la coneixença de la ciutat. Re-
cordo amb emoció les Trobades de l’Entesa.

Fent memòria dels temes i esdeveni-
ments d’aquell període a la ciutat, des-
tacaria: el Quart Cinturó, CSA Can Barba, 
Taxa de residus, atacs nazis, campanya 
“Estil Bustos, no gràcies”, la detenció 
d’un menor, trencament del govern del 
PSC, l’okupació de l’Euterpe, Ciutat de 
la Música, Museu del Gas, projecte FGC, 

Castell de Can Feu, Caserna de la GC… 
entre d’altres!
Aprofito per agrair a totes les persones que 
vàrem estar col·laborant i militant durant 
tots aquells anys, tots els moments i llui-
tes compartides. Amb algunes de les quals 
vam iniciar una amistat que encara perdu-
ra i que, de ben segur, continuarà.  

Margarida Massot
En la meva incorporació a la 
coordinació, a partir del III Con-
grés, vaig trobar un  projecte po-

lític consolidat, proper, alternatiu i 
d’esquerres, que era i és un referent 

a la ciutat per la tasca feta i pel model 
de ciutat programàtic, gràcies fonamen-
talment als coordinadors que m’havien 
precedit i a la tasca dels regidors que des 

de l’oposició marcaven implacablement el 
govern Bustos.
De l’Entesa sempre he valorat per sobre de 
tot dues coses; la primera i més política és 
la importància i el valor de decidir a Saba-
dell sense interferències supramunicipals, 
que més que un eslògan era i és una ma-
nera de fer i un repte. I la segona i més or-
ganitzativa és la presa de decisions en tots 

els seus organismes de forma participada, 
horitzontal i gairebé sempre per consens. 
Aquest fet, que pot semblar menor, és per 
a mi d’una importància cabdal perquè és, 
al meu parer, on es posa  de manifest la 
microfísica del poder, sense eufemismes, 
sense embuts, tal qual. Per mi l’Entesa ha 
superat amb escreix aquest escull i per 
aquest motiu m’hi vaig involucrar.

Lluís Perarnau
Vaig començar a fer de coordina-
dor el 2013. La situació econòmica 
s’acarnissava amb una part impor-

tant de la classe treballadora. 2.700 
famílies recorrien al Rebost Solidari. El 

mateix any es va aixecar el secret de sumari 
del cas Mercuri, deixant al descobert l’estil 
de fer clientelar i corrupte del clan Bustos. 
2013 és l’any de la Via Catalana i també l’any 
d’inici de la vaga de Panrico. L’Entesa va co-

mençar a treballar per una candidatura des 
del municipalisme alternatiu, sumant la CUP i 
els col·lectius de l’MPS, la Crida per Sabadell. 
I des del 2015 som al govern de transforma-
ció, sembrant perquè creixin nous projectes.  

Regidors i regidores

Coordinadors i coordinadores

Dolors Calvet, Paco Fernàndez*,  
Àngels Santesmases, Juan Guil,  

Martí Dalmases, Olga Jiménez, Xavi Oca, 
Encarna Ramírez, Toni Sorolla, Ferran Izquierdo.

* El 2000 va passar-se a ICV

Isidre Soler
Nieves Garcia

Virginia Domínguez 
Isidre Soler

Juli Moltó
Virginia Domínguez

Maties Serracant

2011 - 20152007 - 20112003 - 2007

1999 - 2003



Hem realitzat múltiples propostes i impulsat dinàmiques per fer realitat 

projectes per millorar Sabadell. Algunes de les més destacades són:

Què hem fet amb el teu vot?

i. . . 
   Retirada de la Medalla d’honor de la ciutat a Franco
   Implantació del servei de cerimònies laiques al Tanatori

   Pla d’actuació urgent sobre els edificis abandonats al riu Ripoll

   Nominar el Centre Cívic de Can Deu Dr. Josep M. Plans
   Deixar sense efecte el conveni sobre el Castell de Can Feu lesiu per la ciutat

   Oposició al Quart Cinturó i aportació d’alternatives a la mobilitat

   Patrimoni arquitectònic. Nous elements a protegir i actuacions urgents per a preservar-lo

   Evitar actuacions urbanístiques que afavorien interessos privats: c. de Convent, La Gironina, c. de Cervantes...

   Ca n’Alzina. Denúncia de les actuacions il·legals comeses en una finca que gaudeix de màxima protecció mediambiental

    Retirada del projecte del  
ZOO a Colobrers

    Escombrem la corrupció. Suport actiu  
a la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció  

    La Caserna és nostra. Impedir que el govern del 
PSC regalés 3 M€ i un solar de 5.000 m2 al Ministeri 

    Renfe Centre. Actuacions per 
eliminar les barreres arquitec-
tòniques i accions de denúncia

    Promoure la instal-
lació d’ascensors

    Rehabilitació dels habi-
tatges buits “dels mes-
tres” per a lloguer social

    Evitar l’enderroc de 19 edificis 
al barri de Gràcia pel projecte 
de perllongament dels FGC 

    Reglament per obrir l’ús de la 
Casa Duran 

    Eliminar franquistes i noms 
indignes del Nomenclàtor  

    Lluitar contra la construcció 
del Gasoducte pel Rodal 

    Soterrament dels FGC. Propostes per aconse-
guir el soterrament a Gràcia i Can Feu i suport 
actiu a la Plataforma Soterrament FGC Ara 

    Museu Tèxtil. Propostes a 
favor de la seva implantació 
i evitar l’enderroc d’una part 
del Vapor Pissit

    Postals presos polítics. 
Campanya en solidaritat 
amb els presos polítics 

 . . . molt més



Gent Entesa
A l’Entesa fem bona la frase: Molta gent petita, fent coses petites, poden canviar el món

Després de tot d’un curs de feina feta, cal celebrar-ho Per Sant Jordi Llibres,  
punts de llibre i més

I el tradicional Sopar de TardorI cada 4 anys,  la Signatura del codi ètic. Ara tothom en té, però vam ser pioners

Ah, també debatem i treballemActes final de campanya, amb tota la LLISTA ELECTORAL a l’escenari

Campanya: El Sabadell que volem, un projecte  
per conèixer millor la ciutat i desenvolupar polítiques alternatives

Campanya en contra del 4t Cinturó,  
pancarta i cartells a favor del transport públic



L’Entesa una altra, 
manera de llegir la ciutat

El punt de llibre de Sant Jordi. Tot un clàssic 

Evolució del logo de l’ES.  Obra de BENET FERRER 
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L’Entesa,
una altra manera
de llegir la ciutat

Sant Jordi 2014

2008

Lluís Clapés

2015

Josep Madaula

2010

Antoni Angle

2016

Nati Ayala
2018

Isidre Manils

Sant Jordi 2018

L’Entesa,
una altra manera
de llegir la ciutat

2011

Pep Sallés

2019

Fina Miralles  

Sant Jordi 2019

L’Entesa,
una altra manera
de llegir la ciutat

2017

Antoni Taulé

2009
Ramiro Fernández

La col·laboració de diferents artistes amb l’Entesa



El Butlletí de l’Entesa   Més de 70 Butlletins i Diaris editats per informar la ciutat

Els Debats de l’Entesa   Hem organitzat una cinquantena de debats

Adhesius.... i més

Habitatge i crisi: 
quina  política pública pot garantir 

el dret a un habitatge digne?

3 de juny de 2010, a 2/4 de 8 del vespre,

al Casal Pere Quart

Habitatge i crisi: 
quina  política pública pot garantir 

el dret a un habitatge digne?

3 de juny de 2010, a 2/4 de 8 del vespre,

al Casal Pere Quart

l’Entesa per Sabadell, 
dins del programa El Sabadell que volem,

us convida al debat sobre l’habitatge digne

Els debats de l’Entesa

8 del vespre,

Intervindran

Ada Colau

Observatori de drets socials DESC i 

responsable d'habitatge de la 

junta de la CONFAVC

Adrià Alemany

Impulsor de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca

Modera
Rafael López
Membre de l’Entesa per Sabadell
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INTERVINDRÀ: 
Sebastià Ribes de SOM ENERGIA 
 

PRESENTA i MODERA:  
Virginia Domínguez, regidora del GM Entesa 

per Sabadell 

L’Entesa per Sabadell, us convida al DEBAT  

ORGANITZA:  Entesa per Sabadell  i  GM Entesa per Sabadell 
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Elements per entendre  els tripijocs del mercat elèctric i com fugir-ne 

O

INTERVINDRÀ  

Sara Moreno, professora de sociologia 
de la UAB 

PRESENTA i MODERA  

Maties Serracant,  regidor del GM Entesa per 
Sabadell 

 
us convida al DEBAT  

ORGANITZA:  Entesa per Sabadell  i  GM Entesa per Sabadell 
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a les 7 de la tarda, al casal Pere Quart, 
Rambla 69 14 
DE MAIG 2014, 

Gènere, treball 
i reproducció 

Canviar la llei 
canvia la realitat?  

E d i t o r i a l S u m a r i

Te r r i t o r i

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell
Teniu a les vostres mans el primer Butlletí
Informatiu del Grup Municipal de l’Entesa per
Sabadell, Iniciativa i Esquerra. D’acord amb els
compromisos presos durant la campanya elec-
toral, volem establir una relació periòdica amb
els nostres conciutadans i conciutadanes.
Volem explicar-vos directament la tasca que
fem des de l’Ajuntament i volem escoltar les
vostres opinions sobre la ciutat i sobre les per-
sones.

És evident que una diferència de 99 vots, sobre
26.000, no hauria d’haver portat a l’Entesa a l’o-
posició. El grup municipal de l’Entesa per
Sabadell té deu regidors i regidores, com el
grup municipal que en té més. Però, a més, el
nostre vot és transversal; s’ha repartit de
manera molt equilibrada a tota la ciutat i això fa
que el desitgin les altres forces polítiques.

Com dèiem en la presa de possessió: “Ens
hauria plagut integrar en l’acció de govern, la
representació d’aquesta tercera part dels
votants que ens han fet confiança, que ha cre-
gut en el nostre programa i en el nostre pro-
jecte.”.

Però com és evident el PSC ha preferit abans
pactar amb CiU que amb nosaltres. D’aquest
pacte en coneixem el repartiment del cartipàs,
els sous i les “indemnitzacions” d’uns i d’altres
i càrrecs de confiança que han començat a
contractar. El que no coneixem encara son les
línies de treball del nou equip municipal, ni el
seu programa, ni les seves prioritats. Sols hem
vist la continuïtat en aquelles tasques ja ende-
gades en la legislatura anterior.

Però esperarem els 100 dies per fer-ne una
valoració més complerta. Nosaltres, l’Entesa,
des de l’oposició continuarem treballant per a
la ciutat, per als sabadellencs i per a les saba-
dellenques, i ho farem amb la mateixa dignitat i
esforç que si estiguéssim al govern, perquè
tenim molt clar que no podem defraudar a totes
les persones que s’han entusiasmat amb el
nostre projecte, que l’han fet possible, i els
milers d’electors i electores que l’han refermat.

Estiguem on estiguem procurarem treballar
amb eficiència i honradesa. No sabem fer-ho
d’altra manera.

Editorial
Territori:

• L’Entesa aconsegueix aglut
Can Bonvilà

• Viure de la inèrcia de l’antic

Serveis personals
• Eixos bàsics per a la cohes

Economia i serveis interns
• Cartipàs Municipal; Program

ordenances

Temes en agenda
• Els serveis de Salut : Propo

Districtes:
• Ronda de contactes amb el

L’EnL’Entesa
agaglutinar

el GoGolf de Torre
El passat Ple Me Municipal va ser u
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Els resultats electorals del 22 de maig pràcticament no 

haurien fet variar l’escenari polític municipal si no fos

per la pèrdua de la representació d’ERC i l’augment d’un

regidor per part del PP. El PSC ha aconseguit mantenir

una còmoda majoria i conservar l’alcaldia, tot i la pèr-

dua de prop de 1.500 vots i d’haver fet una campanya 

centrada en l’absolut personalisme de l’alcalde fins el

punt d’amagar la identitat socialista. CiU ha mantingut el

nombre de regidors però ha vist frustrat el seu anhel de

ser l’alternativa a l’alcaldia, de la mateixa manera que

ICV-EUiA que ha passat de postular-se com a alternativa

de govern a estar a punt de perdre el quart regidor.

L’Entesa per Sabadell ha aconseguit un bon resultat que ens permet mantenir els dos regidors, i les Candidatures 

Alternatives del Vallès-CAV han passat d’11 a 16 regidors i regidores i mantenen un conseller comarcal.

Amb aquesta conjuntura encetem un nou mandat en el que el Partit Socialista i l’alcalde Manuel Bustos hauran de 

governar en minoria, en no haver aconseguit, avui per avui, el suport de cap altra formació política.

Restem doncs a l’expectativa de veure si el mateix Partit Socialista de fa 12 anys és capaç de canviar d’estil i gover-

nar a partir del diàleg amb la resta de grups municipals per arribar a acords sobre els temes importants de ciutat o 

opta per aconseguir una nova crossa política, tal i com ha fet en aquests darrers quatre anys amb el PP, per poder 

continuar amb el que millor sap practicar: l’autoritarisme, el populisme i les polítiques clientelars, amb conseqüències

pernicioses per a la ciutat. 

Des de l’Entesa per Sabadell seguirem treballant per assolir els nostres compromisos programàtics i per ser un refe-

rent cada vegada més ampli dels sectors ciutadans que confien en una opció propera, amb propostes per resoldre 

les seves demandes i que defensa la política com a eina de transformació social.

Butlletí Informatiu del Grup Municipal 

Entesa per Sabadell
L’Entesa,  una al ternativa ciutadana per  a  un Sabadell  progressista
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Nou Grup Municipal
Virginia Domínguez i Juli Moltó som els dos càrrecs electes 

que representarem l’Entesa en el nou Consistori, d’acord amb 

la confiança que més de 5.300 sabadellencs i sabadellenques 

van dipositar en l’Entesa el passat 22 de maig, als quals apro-

fitem l’avinentesa per fer-los arribar el nostre agraïment.

Constituït el nou Grup Municipal, prenem el compromís de con-

tinuar treballant a favor d’un Sabadell més cohesionat, més

equitatiu, més sostenible, culturalment més ric i més demo-

cràtic. I en la defensa dels serveis públics i d’una gestió dels 

recursos municipals basada en la transparència i l’austeritat.

Ens trobareu a l’Ajuntament i també al carrer, defensant una 

major qualitat de vida a tota la ciutat, els drets de les perso-

nes i la justícia social.

No cal dir que restem a la vostra disposició i que ens podeu 

fer arribar aquells temes que considereu poden ser objecte 

de la nostra actuació i col·laboració. Virginia Domínguez Juli Moltó
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Finalment, a començament de febrer, es va confirmar que la G
perllongament dels FGC a Sabadell. No podem dir que l’anunci en
feia mesos que veníem denunciant que des de l’estiu únicament fun
va ser que el propi conseller de Política Territorial en fes l’anunci f
represa de les obres cap al mes de setembre, afirmació que no té ca
es basa en cap planificació o estudi de viabilitat.Denunciem que aquesta aturada és una irresponsabilitat, perquè et
que comporten les obres per a l’activitat comercial, la mobilitat, i el g
es zones afectades, que des de fa mesos estan patint l’alteració de 

considerem que aquesta aturada no respon únicament a un problem
una conseqüència més de la política contrària als serveis públics que

El pressupost 2012 és un exemple més de la bona sintonia entre el 
que van votar a favor. Però, més enllà de la visualització de l’acord de
credibilitat pel fet que es va elaborar a partir d’estimacions, amb 
ngressos que rebrà l’Ajuntament.

De fet, l’Entesa per Sabadell va demanar a l’alcalde la pròrroga del press
un pressupost més realista un cop es coneguessin les intencions dels gov
ho dèiem perquè al mes de desembre no es coneixien les aportacions de le
Ni tan sols s’intuïa que el govern espanyol imposaria un increment del 10El pressupost del PSC-PP és continuista, aplicant retallades aquí i allà
prescindibles de les que realment van adreçades a la ciutadania. Per ai

propostes d’eliminar propaganda institucional, suspendre el conveni del 
la Unitat de Reforç Policial, reduir i fusionar les empreses municipals, re
dels càrrecs electes i de confiança, racionalitzar el cartipàs, o elimina
definitiva, un pressupost poc creïble, un pressupost sense novetats, un
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Plaça Espanya
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Ca n’Oriac

Can Feu

Parc del Nord

Passeig de la Plaça Major

Aturades 
les obres FGC

Pressupost 2012

Gener
ns ag
nciona
forma

ap me

ternitz
greug
la qua

ma de 
e està a

PSC i e
e gover
poques

supost 2
verns ca
es difere
0% del tip

à, i no de
ixò van r
Castell d
eduir drà
r privileg
n pressu

FGC

2222

a b r i l

2 0 1 3

Núm. 53 Manuel Bustos ja no és l’alcalde

Primer es va apartar uns centímetres, després va tornar, 

però finalment va haver de renunciar i el ple –únicament 

amb els vots del grup socialista– va votar un nou alcalde, 

Juan Carlos Sánchez.

Es posa així un punt i seguit a una etapa de gairebé 14

anys de mal govern, que deixa com a herència una ciutat 

grisa, apàtica, que ha perdut gran part del seu sentit crí-

tic com a conseqüència d’una estratègia per destruir la 

participació real, amagant-la rere la creació de consells

presumptament participatius; establint relacions cliente-

lars amb les entitats; menystenint l’oposició i perseguint i criminalitzant tot tipu

de discrepància. Deixa també una ciutat endeutada i amb moltes necessitats pe

Una etapa que ha acabat amb la imputació –minimitzada en tot moment pe

Manuel Bustos, tres regidors, tres càrrecs de confiança i el cap de la policia 

per delictes contra l’administració pública en el Cas Mercuri. Un procés que

ciat l’acció unitària de l’oposició i ha forçat finalment la renúncia a l’alcald

Manuel Bustos, Paco Bustos i Joan Manau mantinguin indignament l’acta d

romanguin al consistori, sense cap altra obligació que la d’assistir al ple m

cop al mes per mantenir el sou. 

El nou-vell escenari que va començar el 5 de març ve protagonitzat per un a

és un clar exponent de la continuïtat de l’Estil Bustos. L’hereu del bustisme e

anys la seva mà dreta –molts com a portaveu socialista– i la persona en 

Bustos va confiar com a alcalde accidental.

Juan Carlos Sánchez és qui va negar-se a cessar els càrrecs de confianç

quan ho va exigir la majoria del ple municipal, motiu pel qual va ser reprovat

de l’oposició. I és també qui els ha renovat –tret de Montserrat Costa– un c

investit alcalde. És el mateix que, malgrat dir que seria “l’alcalde de tots”,

jutjats a aplaudir i donar suport a Manuel Bustos.

El nou alcalde porta una motxilla molt feixuga pel pes de l’herència del busti

ra que hagi anunciat que vol  canviar alguna cosa de lloc i fer algun gest m

públic, no està disposat a emprendre l’obligada operació de regeneració d

que necessiten tant l’Ajuntament com la ciutat, que passa inevitablement

els imputats abandonin l’Ajuntament i deixin de cobrar diners públics, 

l’estructura municipal i no deixar res sota les catifes, i per renunciar c

trets fonamentals que han caracteritzat l’Estil Bustos.
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La Crida 
al govern de la ciut

Una campanya electoral intensa i amb molta participació va donar pas a les
pals del 24 de maig, on la Crida per Sabadell va obtenir 11.110 vots i 4 regidors:
Glòria Rubio, Albert Boada i Míriam Ferràndiz.

La fragmentació del consistori en vuit grups municipals, el més nombrós dels
5 regidors, va propiciar contactes entre les forces polítiques per deixar l’est
Ayuso a l’oposició. Així, al ple d’investidura del 13 de juny els vots de la Cri
Canvi i Guanyem van fer possible el canvi a Sabadell en triar el candidat d’ER
com a nou alcalde posant fi a 16 anys de governs de Manuel Bustos.

Les converses per formar un govern d’esquerres finalment van culminar amb
cartipàs el 2 de juliol amb un executiu compartit entre la Crida per Sabadell i 

amb laL’Entesa

L’Entesa passa el testimoni a la Crida per Sabadell
Després de 16 anys de treball institucional a l’oposició, l’Entesa per Sabadell
a la Crida per Sabadell, un projecte més ampli, que incorpora noves persone

un horitzó ambiciós d’implantació a la ciutat.

Volem tenir un record pels regidors i regidores que han passat pel  Grup mu
els 10 de la primera etapa, liderada per Dolors Calvet, i posteriorment, un cop
ecte polític de l’Entesa, Isidre Soler (2003-2011), Nieves Garcia (2003-2007), V
2007-2015), Juli Moltó (2011-2013) i Maties Serracant (2014-2015).

Maties Serracant, 1r tinent d’alcalde
El fins ara regidor de l’Entesa per Sabadell s’ha convertit
de de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, assumint les regid
Habitatge i Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes.

L’acord de govern entre la Crida per Sabadell i ERC preveu
Serracant substitueixi Juli Fernández en les responsabilit
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Resultats espectaculars de les CAV
Els resultats obtinguts per les Candidatures Alternatives de

tiu a les eleccions del 24 de maig han superat les millors expectatives. Els 45 r
permetran que les CAV i les CUP governin a Cerdanyola del Vallès, Ripollet, B
obtenint dues alcaldies, 5 consellers comarcals i entrant per primera vegada a l

representant. Sens dubte, s’ha recollit el fruit de molts anys de treball consta
propostes alternatives.
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L’assemblea de la Crida per Sabadell, celebrada el 19 de gener, va escollir Maties Serracant com a alcaldable per les eleccions muni-cipals del 26 de maig. Membre de l’Entesa per Sabadell, és regidor des de febrer de 2014, quan va substituir Juli Moltó al Grup munici-pal de l’Entesa, i ja va ser alcaldable de la Crida l’any 2015.
L’assemblea va ratificar per unanimitat la candidatura d’en Maties i posteriorment es va votar la llista en diferents blocs, a partir de les propostes que havien fet els propis adherits i adherides. Les actuals regidores Glòria Rubio i Míriam Ferrándiz, que han fet una magní-fica tasca durant aquests 4 anys, han decidit no presentar-se a la reelecció. Sí que continuarà Lluís Perarnau, que es va incorporar al setembre de 2017 en substitució d’Albert Boada.

Així, els primers llocs de la llista estan ocupats per Maties Serra-cant, Nani Valero, Anna Lara, Lluís Perarnau, Aurora Murillo, Adam Bonnin, Laura Àlvarez, Albert Gonzàlez, Deborah Serrano i Pau Avellaneda. Els exregidors Isidre Soler i Virginia Domínguez ocupen respectivament els llocs 12 i 27.

Municipals a la vista:
Maties Serracant cap de llista

amb laL’Entesa

Seguirem governant 

L’any 2015 la Crida per Sabadell va aconseguir un resultat d’11.110 vots, que es van traduir en 4 regidors i regidores, un resultat molt similar a la d’altres forces polítiques. Un cop descartat que el PSC –que inicialment va comptar amb 5 elec-tes– pogués formar govern, la Crida i ERC van configurar el denominat govern de transforma-ció, al qual uns mesos després es van afegir UxC i Guanyem Sabadell.
Va començar així un mandat on ha calgut arre-mangar-se, obrir finestres i aixecar catifes. On gran part de la feina s’ha dedicat a reconstruirl’administració municipal, que vam trobar en unestat lamentable. En tots els anys de governsdel PSC no van considerar necessari invertir enmodernitzar la institució per donar un servei méseficient i més transparent a la ciutadania, ni en la formació de la plantilla ni en la seva consolidació. Un mandat que en certa manera es pot conside-rar de transició, que ha servit per posar les ba-ses per encarar una etapa de veritable transfor-mació de les polítiques públiques que han de re-vertir en la ciutat. Mentre s’abordaven prioritats com l’emergència social i l’accés a l’habitatge, s’han elaborat projectes que ara estan preparats per desenvolupar i alhora hem après a governar. Ara som, de nou, a les portes de la campanya electoral i el panorama polític a la ciutat és ben divers. Alguns dels projectes polítics d’esquer-res no han acabat de quallar i han sorgit noves candidatures de futur incert. Tanmateix, la Crida per Sabadell ha anat consolidant el seu espai i la seva forma de treballar, cuinada a foc lent amb participació de gent amb llarga trajectòria a l’Entesa per Sabadell, la CUP i l’MPS, però que alhora ha sabut incorporar persones provinents d’altres col·lectius i entitats de la ciutat.

Coneixem i estimem Sabadell. Tenim propostes i projectes sorgits del debat col·lectiu i al 2019 apostem per seguir governant per transformar i fer progressar la ciutat.
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Per això defensem unes estratègies polítiques  
adreçades a satisfer les necessitats actuals i de futur: 

• Impulsar Plans integrals a cada barri que afavoreixin la qualitat de vida i la convivència.

• Promoure habitatge públic de lloguer i altres sistemes: cessió, cohabitatge, masoveria...

• Fomentar la cultura, la formació i el coneixement i a l’abast de tothom.

• Rehabilitar i donar ús al Patrimoni de la ciutat abandonat.

• Reforçar el teixit productiu, el comerç de proximitat i el cooperativisme.

• Gestionar de manera directa els Serveis públics municipals.

• Defensar la Salut pública. Lluitar contra la contaminació, els sorolls i la brutícia.

• Prioritzar el transport col·lectiu, l’anar a peu i l’ús de la bicicleta.

• Impulsar les energies renovables i l’autosuficiència energètica.

• Preservar els espais naturals del Rodal, garantir la seva integritat i qualitat.

• Reforçar el teixit associatiu, cultural i juvenil. Fomentar la seva implicació i autonomia.

•  Impulsar l’Àrea Metropolitana del Vallès, que reforcin les relacions amb altres munici-
pis vallesans.

L’any 2015 l’Entesa per Sabadell junt amb 
la CUP, el Moviment Popular de Sabadell, 
altres col·lectius i persones a títol indivi-
dual vam impulsar la Crida per Sabadell, 
una candidatura unitària a les eleccions 
municipals amb Maties Serracant com 
a cap de llista amb l’objectiu d’oferir una 
alternativa per governar la ciutat i redre-
çar la desastrosa situació política, social 
i econòmica del Sabadell que va deixar el 
binomi PSC-Bustos, després de 16 anys 
d’ostentar el poder municipal.

Els resultats electorals van atorgar 4 regi-
dors a la Crida i van possibilitar, junt amb 

ERC, Unitat pel Canvi i Guanyem, formar un 
govern de transformació. Els acords van 
portar a Maties Serracant assumir l’alcal-
dia el juliol de 2017 i el mes de setembre de 
2017, Lluís Perarnau va accedir al govern 
municipal en substitució d’Albert Boada.

Aquest mandat ha estat una etapa de 
transició en la qual les principals priori-
tats han estat abordar les emergències 
socials i d’habitatge, destapar i erradicar 
les pràctiques irregulars, fiscalitzar els 
serveis municipals i planificar actuacions 
futures. La Crida és qui ha donat cohesió 
interna al govern i capacitat de lideratge.

També ha marcat l’agenda política, la de-
fensa dels drets i les llibertats col·lectives 
en el marc del Procés a favor del dret a 
decidir i de la posterior repressió per part 
dels aparells de l’Estat. 

El passat mes de gener, l’assemblea de 
la Crida ha tornat a confiar en Maties 
Serracant com alcaldable a les eleccions 
municipals del 26 de maig, en una candi-
datura en la qual també hi serà en Lluís 
Perarnau i un bon grapat de persones de 
l’Entesa, amb la voluntat de seguir gover-
nant i poder fer realitat les propostes i 
projectes pel Sabadell que volem.

Mirant cap el futur

amb la

Sabadell  que volemL’Entesa per Sabadell segueix treballant pel Sabadell que volem . Per una ciutat més cohesionada social-
ment, amb més oportunitats per formar-se, treballar i viure-hi, més rica culturalment, amb uns serveis públics de qualitat i a 
l’abast de tothom, respectuosa amb els espais naturals, amb més verd i menys contaminació i amb un espai públic de qualitat. 

Una ciutat on la justícia social i la solidaritat siguin valors col·lectius, amb una ciutadania implicada en el seu destí. Governada amb 
transparència, honestedat i rigor. Compromesa amb els drets, les llibertats, la democràcia i la sobirania del poble de Catalunya.

L’Entesa 


