
Maig de 2019: el PSC guanya les eleccions municipals a Sabadell 
amb 10 regidors. Els mateixos que va obtenir Manuel Bustos exac-
tament 20 anys abans. Mal presagi.
Juny de 2019: l’única regidora de Podemos, obviant totalment la 
trajectòria corrupta del PSC a Sabadell, dona suport al govern (en 
minoria) del PSC. La Crida per Sabadell, igual que va fer l’Entesa 20 
anys enrere, passa a l’oposició.
La primera mesura aprovada –i remarquem que va ser amb el vot 
de Podemos, aquell partit que va néixer denunciant la «casta polí-
tica»– un increment de retribucions dels càrrecs polítics, és a dir, 
exactament el contrari del que va fer el govern de transformació 
l’any 2015, que va considerar que calia acostar els sous dels polítics 
a la realitat de la ciutadania. 
La mesura que venia a continuació era contractar la parella de la re-
gidora de Podemos. Afortunadament, la denúncia pública de l’escassa 
ètica d’aquesta contractació va portar l’alcaldessa a rectificar per evitar 
la primera crisi política i, almenys de moment, això s’ha aparcat.
Altres «novetats» que segurament passen més desapercebudes 
són recuperar un grapat de tècnics de màxima confiança de l’etapa 
de Manuel Bustos, el que podríem dir el pinyol bustista, alhora que 
s’incorporen persones vinculades al PSC del Baix Llobregat, àmbit 
de procedència política de la parella de l’alcaldessa. Una vegada 
més el PSC prioritza la fidelitat i la dependència política per damunt 
de la capacitat i el coneixement de la ciutat.
I tampoc podem deixar de destacar les mentides que ja ha comen-
çat a difondre l’alcaldessa, de l’estil que el govern anterior no tenia 
cap projecte, o que en 100 dies han engegat coses que, òbviament, 
feia molts mesos que s’estaven treballant.
Tot això recorda molt l’any 99. El següent probablement serà inaugu-
rar com a propi tot el que ja estava a mig fer i abandonar projectes 
de ciutat que portaven la marca del govern de transformació, però 
que potser no tindrien els rèdits populistes que pretén obtenir el PSC. 
Hi estarem a sobre, perquè la ciutat no es pot permetre perdre les 
inversions europees FEDER que s’havien aconseguit amb l’EDUSI ni 
els projectes socials que s’havien endegat. I també estarem molt a 
sobre del Cas Mercuri, perquè ningú tingui la temptació de relaxar 
l’interès en l’acusació particular o en retallar les partides d’advo-
cats que la porten jurídicament.
Només han passat 100 dies i l’ombra del bustisme comença a planar 
sobre la ciutat.

Torna  
el Bustisme

Eleccions municipals 
i canvi de govern
Els resultats de les eleccions municipals del 25 
de maig van deixar un regust de sorpresa i preo-
cupació. Ni el propi PSC s’esperava un augment 
de vots tan ampli i assolir 10 regidors. El PSC es 
va veure beneficiat per l’operació de Pedro Sán-
chez d’avançar eleccions que va implicar una 
pujada del PSOE a les generals del 28 d’abril, la 
coincidència amb les europees i la polarització 
entre les opcions sobiranistes i unionistes. La 
desmemòria de la corrupció, el populisme i l’ús 
barroer del cognom Farrés, hi van col·laborar. 

La Crida per Sabadell no va rendibilitzar sufi-
cientment haver ostentat l’alcaldia durant dos 
anys i la notable feina feta al llarg del mandat. 
Tot i així va obtenir uns dignes resultats en un 
context polític advers i a poc més de 200 vots 
d’obtenir el quart regidor. Molt més castigades 
van ser les altres opcions d’esquerres que, a 
l’igual que el PP, van quedar fora del Consistori.

Amb el PSC amb 10 regidors, ERC 7, la Crida, Ciu-
dadanos i Junts x Sabadell 3 cadascun i Pode-
mos 1, els dubtes de com configurar el nou go-
vern van esvair-se aviat al conèixer cap a on es 
decantaria Podemos i el 15 de juny Marta Farrés 
va ser proclamada alcaldessa amb l’únic suport 
de Marta Morell i l’abstenció de JxS.

El nou govern PSC-Podemos genera més dubtes 
que confiança. Si bé el PSC ha renovat cares, 
Marta Farrés encarna la continuïtat amb Manuel 
Bustos, havent format part dels seus governs du-
rant 11 anys i de no haver renegat mai d’aquella 
nefasta etapa. Però les alarmes es van disparar 
quan la primera mesura va ser augmentar les 
retribucions dels càrrecs electes i l’equiparació 
salarial dels portaveus amb els regidors de go-
vern amb dedicació exclusiva.

La segona mesura va ser l’intent de col·locar la pa-
rella de Marta Morell, la tercera retirar la pancarta 
de Llibertat Presos Polítics de la façana de l’Ajun-
tament i la quarta el nul diàleg amb temes com el 
Manifest de l’11S. Tota una carta de presentació 
del que poden ser els propers 4 anys de mandat.
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Els resultats de les Candidatures Alternatives del Vallès, CAV, no 
van ser tan positius com ens hauria agradat. Per una banda, la ten-
dència a l’alça d’ERC en un context molt marcat per l’eix nacional 
i per l’altra les dificultats per visualitzar els projectes alternatius 
locals, van castigar en especial algunes poblacions. En altres mu-
nicipis els resultats van ser dignament similars als de 2015, que 
recordem van significar un esclat de candidatures municipalistes. 

L’excepció va ser Ripollet, que va consolidar l’alcaldia i va re-
collir el fruit d’una política de proximitat, austeritat del govern i 
transparència. En contrast, Cerdanyola del Vallès no va rendibi-
litzar haver tingut l’alcaldia durant 4 anys i Barberà es va quedar 
sense representació, malgrat haver estat en el govern.

D’altra banda, les CAV com a tals no van estar presents a les 
eleccions, sinó que la majoria de candidatures van concórrer 
dins de la coalició com a CUP amunt o van renunciar a tenir veu 
supralocal. Actualment ens trobem en un procés de reflexió de 
futur: té sentit únicament com a coordinació? On posem les fron-
teres? Hem de recuperar la candidatura comarcal en el futur?

L’Entesa defensarà que necessitem espais per trobar companys de 
viatge propers, que puguem debatre i compartir projectes i alterna-
tives a les necessitats del territori, que defensin un municipalisme 
alternatiu de base, que prengui les decisions al propi poble i tingui 
el focus principal en millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Candidatures Alternatives del Vallès
Població

Resultats  
2019 (2015)

Candidatura

Badia del Vallès 4 (5) Totes Fem Badia

Barberà del Vallès 0 (4) EAB-CUP Amunt

Castellar del Vallès 1 (4) CUP Amunt

Castellbisbal 1 (0) CUP Amunt

Cerdanyola del Vallès 3 (5) Guanyem CUP Amunt

Matadepera 1 (1) CUP Amunt

 Montcada i Reixach 0 (1) CUP Amunt

Palau Solità i Plegamans 0 (1) CUP Amunt

Ripollet 10 (9) ADR

Rubí 1 (3) AUP Amunt

Sabadell 3 (4)
Crida per Sabadell – 
CUP Amunt

Sant Cugat del Vallès 3 (4) CUP Amunt

Sant Llorenç Savall 2 (2) CUP Amunt

Santa Perpètua de Mogoda 0 (1) CUP Amunt

Sentmenat 2 (0) CUP Amunt

Terrassa 0 (1) CUP Amunt

Emergència climàtica versus Quart Cinturó?
Tothom s’apunta a parlar de l’emer-
gència climàtica, queda bé, està de 
moda. I fins aquí cap problema, quan-
ta més gent alerti de la gravetat de la 
situació molt millor. El que no val, de 
cap manera, és dir que s’està per llui-
tant per evitar el canvi climàtic i alhora 
defensar el Quart Cinturó, una autovia 
que perpetua un model de mobilitat 
que genera molta contaminació, la 
principal causa del canvi climàtic, i to-
talment obsolet.

A Sabadell, una de les ciutats impulso-
res de la Campanya Contra el Quart Cin-

turó fa 28 anys, ara ens trobem un go-
vern municipal PSC-Podemos que fins i 
tot ha anat a Madrid a demanar que es 
desenterri aquest projecte i han recla-
mat «un front comú» per fer-lo realitat. 

Per l’Entesa, és d’una irresponsabilitat 
absoluta reclamar una infraestructura 
de gran impacte sobre els espais natu-
rals del Vallès i greus efectes directes 
sobre la contaminació i l’emergència 
climàtica. Potser no calen tantes decla-
racions hipòcrites, sinó un canvi efectiu 
en les polítiques de mobilitat, la seva re-
ducció i la defensa de la salut pública.



Candidatures Alternatives del Vallès

Un dels cavalls de batalla de l’anterior govern muni-
cipal, especialment de la Crida per Sabadell, ha estat 
que SMATSA complís el què estableix el Contracte 
del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viaria que 
l’empresa té en concessió fins l’any 2027, amb un cost 
de més de 20 milions d’euros anuals. Davant l’evidència 
del nivell de brutícia de la ciutat, com a conseqüència 
del sistemàtic incompliment del Plec de condicions, era 
imprescindible assegurar la correcta fiscalització de la 
prestació del Servei per defensar els interessos de la ciutat.

L’anterior govern municipal del PSC no tan sols no va fis-
calitzar mai el servei, tot i estar-hi obligat, sinó que va des-
mantellar el departament municipal encarregat de fer-ho. 
L’empresa concessionària actuava i facturava exclusiva-
ment en base als seus interessos, sense cap voluntat de 
supervisió municipal.

El Jutjat avala la fiscalització del Servei de neteja

•  Neteja viària: un 40% menys de la freqüència d’escombrat manual i un 50% menys 
de l’escombrat mecànic de voreres.

• Neteja de contenidors: un 75% menys.

•  Recollida de voluminosos: incompliment de la freqüència establerta.

•  No instal·lació de mecanismes per fer el seguiment efectiu del servei.

•  La facturació de feines no realitzades entre els anys 2014-2016, per un import de 3,5 M €

• Etc., etc. 

Enlloc de corregir la prestació del Servei perquè la ciutat estigués 
neta i facturar el que li corresponia, SMATSA va interposar els 
anys 2017 i 2018 diverses querelles judicials contra l’alcalde Ma-
ties Serracant, els regidors Lluís Perarnau i Xavi Guerrero, l’ex-
regidor Albert Boada i quatre tècnics municipals, per “haver-se 
atrevit” a inspeccionar la prestació del servei i requerir a l’empre-
sa el compliment del contracte.

El juny de 2019 el Jutge instructor va arxivar aquestes 
querelles contra els responsables polítics i tècnics mu-
nicipals al considerar que van actuar conforme a Dret i 
en cap cas de forma arbitrària ni injusta. En canvi reco-
neix que SMATSA s’ha basat en simples conjectures per 
interposar les denúncies, probablement com a barrera 
de protecció penal.

En la seva interlocutòria el Jutge també reconeix que 
la revisió d’una concessió en base a l’interès públic i la 
publicitat sobre les eventuals irregularitats formen part 
de l’exercici d’un càrrec públic i de l’interès general.

El govern PSC-Podemos no té ara marge de manio-
bra per deixar de fiscalitzar la prestació del Servei i 
mirar cap a una altra banda. Amb l’Auditoria externa 
i els informes dels tècnics municipals que certifiquen 
les irregularitats en la prestació del Servei, els expe-
dients oberts i la resolució judicial que avala la seva 
fiscalització el camí no pot ser tornar a la situació de 
privilegis heretada per l’anterior govern del PSC. 

Els propers mesos estarem atents a l’evolució del su-
mari de la peça 28 del cas Mercuri que investiga les 
presumptes irregularitats comeses en el procés d’ad-
judicació del Servei els anys 2011 i 2012 amb el PSC 
al govern, per les quals estan imputades més d’una 
vintena de persones, com el gerent i diversos res-
ponsables d’SMATSA, el propietari del Grup Vendex, 
càrrecs electes del PSC i alts funcionaris municipals 
Unes irregularitats que podrien comportar la plena 
anul·lació del contracte. 

L’alcaldessa Marta Farrés, que serà citada a declarar 
en qualitat de testimoni els propers mesos en la peça 
28 del cas Mercuri, no té ja cap altre camí que seguir 
amb la tasca engegada.

Una auditoria externa encarregada pel govern quatripartit l’any 2016 i els nombrosos informes dels tècnics municipals van 
certificar l’elevat incompliment del contracte: 

incompliment  

del Contracte



El Sabadell que volem 

Patrimoni: deixarem que caigui tot?

El cas de Can Mimó

Sabadell recupera La Maternitat

La preservació del Patrimoni de Saba-
dell és una assignatura sempre pen-
dent. Una part important del patrimoni, 
sigui públic o privat, s’ha anat degra-
dat o desapareixent per desinterès 
general. L’administració té el deure 
de preservar i mantenir els béns de 
la seva propietat i obligar als propie-
taris a mantenir els seus. I cal també 
que des del teixit ciutadà surtin veus 
i propostes per evitar la pèrdua dels 
nostres referents històrics.

Edificis de propietat municipal, que 
formen part de la relació de béns pro-
tegits, com les masies de Can Llong, 
Can Rull, Ca n’Oriac i Can Borrell de 
Sant Pau de Riu-sec, els molins d’en 
Font i d’en Torrella, el Vapor Turull, 
etc. o edificis privats com la masies 
de Can Mimó i Can Lletget, la Torre del 
Canonge o el Castell de Can Feu, són 
alguns dels exponents d’un patrimoni 
que es troba en un estat d’abandó o de 
ruïna fins el punt de córrer el risc de 
perdre’s per sempre.

El desinterès és tan greu que fins i tot 
s’han incomplert sistemàticament les 
actuacions i les inversions municipals 
previstes en els diferents Plans muni-
cipals de Protecció del Patrimoni, però 
tampoc no s’ha obligat als propietaris 

a fer efectiva la protecció dels seus 
edificis. 

La Masia de Can Mimó, situada al pla 
de Sant Nicolau, entre Torre-romeu 
i el Poble Nou, és un dels masos més 
antics de Sabadell, documentat des 
de l’any 1199. De titularitat privada, 
està protegida pel Pla Especial de Pro-
tecció del Patrimoni Arquitectònic de 
l’Ajuntament de Sabadell. Tot i això des 
de l’any 2000 es troba en estat ruïnós. 
L’Ajuntament ha reconegut que mai ha 
requerit als seus propietaris les actu-
acions necessàries per a mantenir-la.

Esperem que el nou Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni, iniciat ja el 
2018, es porti ben aviat a aprovació 
augmentant el nivell de protecció d’al-
guns elements fins ara escassament 
protegits. Més enllà del Pla, però, ca-
len projectes i inversions de molt major 
quantitat que les dels darrers anys. Es-
perem, per exemple, que es posi èmfasi 
en la Masia de Ca n’Oriac, amb projecte 
ja preparat, el Molí d’en Torrella, amb 
un paper central en la revitalització del 
Riu Ripoll, i el Vapor Turull, clau de la 
definitiva reestructuració del Centre. 

L’Entesa per Sabadell ha vingut plante-
jant de manera reiterada un Pla d’ac-

El passat mes d’abril l’Ajuntament va 
aprovar acceptar la cessió de l’im-
moble de La Maternitat del carrer 
de l’Illa, per part de l’Administració 
de l’Estat, de forma gratuïta i amb la 
condició que sigui destinada a hotel 
d’entitats, després que el govern mu-
nicipal la sol·licités el 2018.

L’edifici de La Maternitat va ser pro-
jectat per l’arquitecte Josep Renom i 
construït els anys vint, amb la finalitat 
de ser destinat a Clínica de Puericul-
tura i Maternitat. Posteriorment, en 
els anys 80, s’hi va ubicar la delega-

ció del Departament de Cultura de la 
Generalitat i després entitats cultu-
rals com Òmnium Cultural i Rialles.

L’any 2008 el Ple municipal va apro-
var per unanimitat una moció de 
l’Entesa per Sabadell que proposava 
recuperar aquest edifici perquè fos 
novament la seu d’entitats culturals 
després de la seva rehabilitació. El 
PSC no va fer res per recuperar-la 
i no va ser fins l’any 2015 que el go-
vern de la Crida i ERC van iniciar els 
tràmits per obtenir-la després de di-
rimir la titularitat de l’immoble. Onze 

1984

2008

2019

tuació del Patrimoni per evitar el seu 
deteriorament mentre no es defineixen 
els seus usos i es rehabiliten. També ha 
reclamat que es materialitzin les actua-
cions i inversions previstes en el propi 
planejament municipal i que la Taula del 
Patrimoni sigui un espai que vetlli per a 
la seva preservació i no un mer òrgan 
de tràmit.

anys després s’ha acabat materialitzant 
la cessió. Ara cal iniciar el procés per 
a rehabilitar l’edifici i adequar-lo com a 
hotel d’entitats.



Ens heu pres  
la pancarta,  

però no la dignitat
PSC-Podemos i Ciudadanos van votar treure  
la pancarta de Llibertat Presos Polítics de la 
façana de l’Ajuntament. Tota una mostra de 
menyspreu per la solidaritat cap a les persones empresonats i exiliades, però també cap els sentiments de la majoria de 
sabadellencs i sabadellenques que defensen la justícia i la democràcia.
En resposta, cada dia i de manera espontània, es concentren centenars de persones a la Plaça de Sant Roc per denunciar 
aquesta actitud tan miserable, reclamar el retorn de la pancarta i reivindicar la llibertat del presos polítics.

: la voracitat de les grans companyies elèctriques 
i la connivència del PSC-PSOE

Any i mig després d’haver comprovat els 
danys estructurals dels 7 blocs de la fase II 
del polígon d’Arraona–Merinals per part de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 
i de diferents mobilitzacions del veïnat; d’uns 
quants pisos apuntalats, del compromís del 
conseller Damià Calvet d’acceptar les con-
clusions d’un estudi tècnic independent, de 
desdir-se posteriorment i trencar l’acord, de 
múltiples reunions, etc., sembla com si enca-
ra ens trobéssim a la casella de sortida, com 
si res no s’hagués bellugat. Si la situació ja 
era prou kafkiana, només hi faltava la porta-
veu del grup municipal Junts per Sabadell, 
Lourdes Ciuró, fent de “mediadora” entre 
l’Ajuntament  i el conseller per “desencallar” 
el tema quan ja s’havien assolit uns acords 
clars, evidenciant un intent descarat d’inten-

tar apuntar-se un tanto a les portes de les 
eleccions municipals.

Mentrestant, la situació de descontenta-
ment del veïnat no podia ser major (de mo-
tius no els n’hi mancaven). Descontenta-
ment que es va manifestar en el lliurament 
dels 44 pisos nous al maig passat, que arri-
baven amb anys de retard sobre el calenda-
ri programat. Demores en l’execució de les 
obres que han provocat que les veïnes ha-
gin hagut de viure en els blocs a enderrocar 
en condicions penoses durant anys. Junt 
amb la falta de manteniment i neteja dels 
espais interiors del polígon (plaça Vene-
çuela i entorns), la desatenció flagrant del 
govern de la Generalitat als veïns i veïnes 
d’Arraona–Merinals donaria per a una con-
tundent reclamació per danys i perjudicis.  

Endesa, empresa amb 1.511 milions d’euros de be-
neficis nets declarats el 2018, ha reclamat aquest 
estiu als ajuntaments catalans que assumeixin el 
50% del deute acumulat per les famílies vulnera-
bles que no poden pagar el rebut de la llum sota 

l’amenaça de tallar el subminis-
trament. En principi, el deute seria 
d’uns 21 milions d’euros. La res-
posta per part dels ajuntaments no 
s’ha fet esperar i ha estat de rebuig 
total al xantatge de la companyia

No deixa de sorprendre la proposta 
llençada per l’alcaldessa de Saba-
dell, Marta Farrés: necessitem un 
pacte social per fer front a la po-
bresa energètica al conjunt del ter-
ritori i que compti amb consignació 

pressupostària. Una gran idea que 
comportaria acceptar que una part 
del deute acumulat es pagaria amb 
diner públic (ja sigui per part dels 
municipis o de la Generalitat) i no 
sembla que Endesa necessiti re-
alment aquest “rescat” econòmic 
amb diner públic. No sabem si és 
una proposta de la pròpia alcal-
dessa o de l’exministra socialista, 
Elena Salgado, endollada al consell 
d’administració d’Endesa.

Arraona-Merinals 
La lluita del veïnat per un habitatge digne.  
La Generalitat incompleix els compromisos
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11 de juliol    Pica-pica Fi curs
Com cada any quan s’acosta el temps d’estiu, vam celebrar la clo-
enda del curs polític amb el tradicional Pica-pica a la Plaça del Tre-
ball. Sempre és agradable i reconfortant tancar el curs polític, un 
any complicat, val a dir, compartint impressions en bona companyia.

Trobada de l’Entesa per valorar la campanya 
electoral de la Crida per Sabadell i els resultats 
de les municipals del 25 de maig. L’acte va ser-
vir per posar en comú els encerts i els dèficits 
de la campanya que va permetre assolir uns 
resultats més que dignes, en un moment polí-
tic molt polaritzat i coincidint amb les eleccions 
europees que van afavorir opcions d’àmbit ge-
neral. També es van tractar les possibles alian-
ces per formar el nou govern municipal.

SOPAR de tardor de l’Entesa, 
a l’Espai polivalent del Nord No hi podeu faltar

27 de juny 
Valoració resultats electorals

11 de setembre   Ofrena floral

divendres

Novembre
22

Ràtzia de l’Estat contra la dissidència 

Podeu fer les reserves a entesaxsabadell@gmail.com fins el 15 de novembre

El dilluns 23 de setembre la ciutat es va 
despertar sota l’angoixa d’una ràtzia de 
la Guardia Civil contra persones molt 
vinculades al teixit associatiu. Després 
d’entrar violentament en els seus domi-
cilis, 7 persones van ser detingudes a 
punta de metralleta a Sabadell i altres 
municipis del Vallès, acusades de ter-
rorisme pel fet de participar en els CDR.

Unes greus acusacions sense cap indici 
ni prova perquè no existeixen. Uns càr-

recs maquinats, però difosos per alguns 
mitjans de comunicació sense escrúpols 
i vulnerant la presumpció d’innocència. 
Traslladats a Madrid per ordre de l’Audi-
ència Nacional van ingressar a presó des-
prés d’estar incomunicats i sofrir greus 
vulneracions dels seus drets de defensa.

Una nova operació dels aparells de l’Es-
tat encaminada a intimidar i crear una 
situació d’excepcionalitat, associant 
falsament l’independentisme amb la vi-

olència, per tal d’aïllar-lo socialment i 
obrir la porta a qualsevol tipus d’actua-
ció  per tal de reprimir tota dissidència.

La resposta ciutadana ha estat exem-
plar, amb mobilitzacions massives i to-
tal determinació per aturar la repressió 
i la vulneració de drets.

Tota la nostra solidaritat. No esteu sols. 

Prou repressió!!
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