


Austeritat pressupostària, gestió directa i eficient
•  Retallada dràstica de càrrecs de confiança, protocol i cotxes 
oficials  •  Gestió directa i eficient dels Serveis municipals. No a 
les privatitzacions  •  Policia de proximitat

Transparència
•  Publicació dels sous dels regidors i alcalde i de la despesa 
pública  •  Contractació transparent  •  Auditories públiques

Dret a l’habitatge, un sostre per a tothom 
•  Habitatges públics de lloguer assequible a tots els barris   
•  Cooperatives de cessió  •  Servei de mediació per evitar desno-
naments  •  Promoure la rehabilitació d’habitatges

Dret a l’educació pública de qualitat per a tothom
•  Els millors equipaments per als barris amb més necessitats  
•  Suport i acompanyament a l’estudi assistit  •  Programa de 
Transició Escola Treball  •  Formació persones adultes  •  La biblio-
teca com a espai educatiu  •  Ús social dels centres  educatius   
•  Una escola bressol pública a cada barri

Dret a la cultura, un bé comú 
•  Centre cultural al Vapor Turull, amb un Auditori i un Casal 
d’Entitats al vapor rehabilitat  •  Casal d’entitats i seu de la FAV a 
la Casa Grau  •  Impuls de l’oferta cultural i foment dels creadors 
locals  •  Nou format de Festa Major, més creativa i participativa  •  
Suport a les festes tradicionals i populars

Dret a l’assistència sanitària universal i gratuïta
•  Defensa dels Serveis Públics  •  Reivindicació nou hospital Ernest 
Lluch  •  Impuls recerca tecnològica a l’Hospital Taulí. Parc de Salut

Les nostres principals propostes Trobareu tot el nostre programa a www.entesa.org
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Dret a la igualtat social
•  Nou Model Serveis Socials que superi l’assistencialisme i 
prioritzi l’acció comunitària i preventiva  •  Atenció específica als 
joves en situació d’atur  •  Eixos cívics i comercials a tota la ciutat

Dret a viure millor sense discriminacions
•  Observatori dels drets civils i humans  •  Actuacions transversals 
per prevenir violència de gènere  •  Tolerància 0 amb les discrimi-
nacions de gènere, ètnia, orientació sexual, religió, edat o classe 
social

Dret a un Sabadell sostenible i respectuós 
amb l’entorn natural
•  Preservar els espais naturals  •  No al 4t Cinturó  •  No al Gaso-
ducte pel Bosc de Can Deu  •  Nou Pla de mobilitat que fomenti 
el transport públic  •  Reducció de la contaminació atmosfèrica i 
acústica  •  Pla de reducció de residus  •  Promoure l’autonomia 
energètica i les energies renovables

Dret a gaudir del patrimoni col·lectiu 
i a conservar els nostres orígens
•  Protecció del patrimoni  •  Preservar el conjunt del Vapor Pissit 
i ubicar-hi el Museu Tèxtil  •  Rehabilitar i donar ús al Molí d’en 
Torrella i les Masies de Can Llong, Can Rull i Ca n’Oriac  •  Anul·lar 
el conveni de la Caserna de la Guàrdia Civil

Foment de l’economia productiva
•  Integrar comerç i promoció econòmica en una única Regidoria 
de Dinamització  •  Reindustrialització dins de la trama urbana  •  Fo- 
ment de la innovació i la recerca tecnològica  •  Impuls del comerç 
de proximitat a tota la ciutat  •  Consorci Metropolità del Vallès

Les nostres principals propostes Trobareu tot el nostre programa a www.entesa.org
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Entesa per Sabadell  c. de Gràcia, 48, 1r 2a  08201 Sabadell 
info@entesa.org  • www.entesa.org

  Grup Municipal ES 93 745 31 27  •  grupmunicipal@entesa.org
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Candidatura d’entesapersabadell
 1. VIRGINIA DOMÍNGUEZ
 2. JULI MOLTÓ
 3. MARGARIDA MASSOT
 4. JORDI MONLLOR
 5. MARIFÉ CALDERON PAZ
 6. LUCAS MARTÍN PINARDI
 7. M. SALUT MAS SANGES
 8. MANOLO NAVAS
 9. LLUÏSA MIRET
10. MATIES SERRACANT
11. ISIDRE CARNÉ
12. TERE LLAMAS
13. ALFONS ARAGONESES
14. PEP GAMBÚS
15. ESTER GONZÁLEZ
16. SEBASTIÀ RUIZ
17. TONA SALLENT
18. TONI MÚRCIA
19. RAFA MERINO

20. MARTA SANESTEBAN
21. HAMANOU GUERMAS
22. ANNA M. AVELLANEDA
23. JOSEP VALLS
24. ENCARNA CAJARAVILLE
25. MIGUEL MORENO
26. NIEVES GARCIA
27. ISIDRE SOLER
Suplent:

28. JOSÉ VICENTE LÓPEZ
29. GUILLERMO LUSA
30. LLUÍS CASANOVAS


