
Qui assumeix la responsabilitat de l’enderroc del  

Despatx Corominas?

El conjunt del Despatx Corominas, a la Plaça del Gas, està protegit pel Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni de Sabadell i està catalogat com a Bé Cultural d’Interés Local (BCIL). Però això és 
només sobre el paper.
El 26 d’abril de 2013 el llavors tinent d’alcalde d’Urbanisme i actual alcaldable del PSC, Josep 
Ayuso, va signar el decret que atorgava la llicència d’enderroc parcial, obviant completament 
aquesta protecció. La llicència únicament feia referència a la ubicació de la finca en un espai 
d’expectativa arqueològica, però no deia absolutament res de la protecció de l’edifici.
La insistència de l’Entesa per Sabadell ha obligat finalment el govern a demanar als serveis 
jurídics municipals un informe que conclou que la llicència d’enderroc era incompatible amb el 
nivell de protecció volumètrica d’aquest element.

             #ByeByeBustos
Hem hagut d’esperar molt 
de temps, però finalment 
Manuel Bustos va presen-
tar la seva renúncia a l’ac-
ta de regidor. Un cop més 
no va tenir la decència de 
donar la cara al Ple muni-
cipal i fins i tot va presen-
tar l’escrit per fax, sense 
ni tan sols personar-se a 
la casa consistorial.
Tampoc no ens sorprèn. Aquest és el final d’una trajectòria de quinze anys de pràctiques irregu-
lars, de mala praxi, d’abús de poder, d’enganys i ús dels mitjans públics en benefici propi.
Algunes setmanes després d’aquesta sortida per la porta del darrere d’un personatge que en altres 
temps vivia envoltat de protocol i parafernàlia, una interlocutòria de la Sala Civil i Penal del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya ordenava l’obertura del judici oral per la peça de Montcada con-
tra l’exalcalde de Sabadell, el seu germà, encara regidor, Paco Bustos, el Diputat del PSC Daniel 

Fernàndez i l’alcaldessa de Montcada Maria Elena Pérez, que passen d’imputats a acusats.
Tanmateix, Paco Bustos continua ocupant un càrrec públic i cobrant diners públics de l’Ajun-
tament de Sabadell i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sense que ni el PSC ni l’alcalde 
li hagin exigit una dimissió que contempla el propi codi ètic del PSC.
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Renfe centre:  
3 anys i mig sense escala mecànica

Sembla impossible, però en els darrers dies han començat a fer obres a l’escala 
mecànica que fa tres anys i mig que està espatllada. Caldrà estar atents per veure 
si finalment es substitueix aquesta escala tal com venim demanant per activa i per 
passiva des de l’Entesa per Sabadell.
D’altra banda, l’any 2009 ja vam presentar una moció al ple per a la reforma 
integral de l’Estació Centre que elimini de manera efectiva i definitiva totes les 
barreres arquitectòniques que impedeixen que molts ciutadans i ciutadanes no 
la puguin utilitzar.

El passeig de la plaça Major, 
un projecte inacabat

Després d’anys i anys d’espera 
i d’un munt d’hores de reunions, 
les obres del Passeig han arri-
bat a una fase de conclusió que 
encara serà llarga. Hem viscut 
anys de constants terminis in-
complerts, de manca d’informa-
ció, de diàleg de sords i d’intents 
d’utilització d’entitats per acabar 
fent una obra a capritx del govern 
municipal i mancada de consens 

ciutadà. Durant aquest temps des de l’Entesa hem instat al govern a debatre i 
tenir en compte altres propostes, a accelerar i a complir els calendaris, per tenir 
un bon projecte el més aviat possible.
Haurem d’esperar encara més d’un any perquè acabin les obres de l’estació i 
s’alliberin tots els espais. Caldrà llavors procedir a la col·locació de la pèrgola i 
decidir quin element ha d’ocupar l’antiga ubicació del sortidor. Però això no és 
tot. Ens mancarà encara resoldre un aspecte important, que era un compromís 
del govern municipal: la connexió dels dos aparcaments, que permetria elimi-
nar les sortides del carrer del Sol i del carrer del Pedregar.
I quedarà encara una altra tasca pendent del govern, fer que la Generalitat 
pagui els 2 milions d’euros d’urbanitzar del Passeig, tal i com recull el projecte 
d’obra del perllongament dels FGC. De moment l’obra l’ha pagat l’Ajuntament a 
compte del soterrament a Gràcia-Can Feu, partint d’un conveni inversemblant 
que hem qüestionat en tot moment.

Editorial 
El govern  
en descomposició
Els efectes de la llarga crisi pro-
vocada per les imputacions de 
l’alcalde i altres càrrecs polítics i 
de confiança en el Cas Mercuri, 
que el PSC arrossega com un 
llast, així com el desgast de més 
de 15 anys de polítiques d’apa-
rador truncades per la crisi eco-
nòmica estan tenint conseqüèn-
cies nefastes sobre la gestió 
municipal.
Ni tan sols la dimissió de Manuel 
Bustos ha aconseguit revertir 
aquesta situació, pel fet que va 
ser molt tardana i que encara 
continuen dos regidors impu-
tats, Paco Bustos i Joan Manau, 
el cap de la Policia Municipal i 
el coordinador de l’àrea de Via 
pública, malgrat les contínues 
peticions de dimissió que hem 
expressat reiteradament des de 
la major part dels grups de l’opo-
sició i la Plataforma Sabadell 
Lliure de Corrupció. 
Les guerres internes pel control 
del partit, amb unes primàries 
que van marcar clarament l’exis-
tència de dos bàndols que es van 
decantar finalment a favor del 
sector més caspós del bustis-
me, resulten encara més banals 
i decadents en plena campanya 
de l’alcaldable Josep Ayuso per 
fer-se veure, reproduint la tècni-
ca del seu mestre de ser ridícu-
lament omnipresent a actes i fo-
tografies. Així, intenta suplir amb 
imatges acartronades i populis-
me ranci la manca de projecte, 
d’idees i de credibilitat. 
En aquest context políticament 
deplorable van apareixent també 
alguns escàndols sobre la gestió 
del PSC –Despatx Corominas, Ca 
n’Alzina, Pista Coberta...-, fruit de 
molts anys de jugar-se els diners 
i el patrimoni de la ciutat. 
El resultat és a la vista de tothom: 
Sabadell va perdent oportunitats 
i centralitat i caldrà molta feina 
per recuperar la seva empenta i 
projecció.
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Despatx Corominas 
Què diu el PEPPS?

La fitxa del PEPPS determina que l’element E3, que correspon 
a l’edifici cantoner ubicat a l’interior de la parcel·la al costat 

oest, té protecció volumètrica.

Què vol dir protecció volumètrica?
Que es pot rehabilitar i modificar la seva distribució interior, però no enderrocar.

Demanar tota la informa-
ció al govern municipal i 
consultar els expedients.

1
Denunciar políticament 
la mala praxi i les circum-
stàncies de l’enderroc.

2

    Presentar una denúncia al Jutjat per tal que 
s’investiguin les responsabilitats penals de 
l’enderroc, concretament un presumpte delic-
te de prevaricació del Sr. Josep Ayuso.

4
      Presentar una nova moció un cop conegut l’informe jurídic, 

que conclou que s’ha vulnerat la normativa, per instar l’al-
calde a declarar nul·la la llicència i exigir l’assumpció de 
responsabilitats polítiques i tècniques.

5

Presentar una moció al Ple municipal per tal que 
s’elaborés un informe jurídic sobre els fets i per 
demanar la reconstrucció del volum enderrocat. 

3

Què ha fet l’Entesa?
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Denunciem manca de fermesa en el Soterrament de FGC 
i retards en les obres de les estacions i els espais públics
Durant els mesos de juny i juliol la Taula pel soter-
rament, creada a proposta de la Plataforma Soter-
rament Ara i en la que han participat diverses en-
titats, el govern i els grups municipals de l’Entesa 
per Sabadell, ICV i CiU, va elaborar un informe per 
expressar la voluntat ciutadana de tirar endavant el 
soterrament.
L’informe inclou propostes tècniques i pressupostà-
ries per fer viable el soterrament dels FGC ara. Una 
de les conclusions cabdals del treball realitzat és la 
necessitat d’executar el soterrament com a conti-
nuació de les obres en curs i, en conseqüència, la 
necessitat que no s’executin les obres que puguin 
dificultar o fer inviable la continuïtat del soterrament. 
Per això fou adreçat a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb posterioritat també 
el Ple va emplaçar al govern a deixar en suspens l’execució d’aquelles obres del perllongament dels FGC que puguin difi-
cultar o no fer viable la continuïtat del soterrament fins el castell de Can Feu, mentre no es resolguin les al·legacions i pro-
postes plantejades. Tanmateix, de moment l’única resposta de la Generalitat ha estat continuar amb el seu pla d’obres.
Amb retard s’han adjudicat les obres de les estacions de Sabadell Estació i del Passeig de la Plaça Major, que no aca-
baran abans de mitjans 2016. Queden pendents encara l’adjudicació de les estacions de la Creu Alta, Plaça Espanya i Ca 
n’Oriac, fet que ens preocupa pel perill que suposa que es posi en funcionament només un tram del perllongament.
Finalment s’ha adjudicat la primera fase de la reurbanització de la Plaça Espanya. Són més de 6 anys d’obres, tant a la 
Plaça com a l’Av Josep Tarradellas, que encara presenta un estat provisional. Quedarà pendent encara la segona fase, 
que correspon a la part interior de l’antiga rotonda. I amb tot això, continuem sense mesures per a la retirada de les terres 
abocades al Parc del Nord, en compliment de la moció aprovada per unanimitat al mes de juliol. 

Continució de la pàgina 1
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a favor de rehabilitar els 
antics habitatges de mestres 

La moció per rehabilitar 
30 habitatges de propie-
tat municipal que conei-
xem com a”pisos dels 
mestres” es va aprovar 
per unanimitat. Aquests 

habitatges es van construir en els anys 60-70 
per acollir aquest col·lectiu i l’Ajuntament en 
té 160 en propietat, la major part dels quals 
estan en ús. La resta, aquests 30 pisos, estan 
buits i la moció pretén que en un termini de 
tres mesos es planifiqui la seva rehabilitació 
per tal que en un màxim de 3 anys es puguin 
destinar a lloguer social.  

Multireferèndum
La moció de suport al  
Multireferèndum que 
s’havia de celebrar coin-
cidint amb les Elec-
cions europees del 25 

de maig va ser presentada conjuntament pel 
PSC, ICV, EUiA i l’Entesa a petició dels orga-
nitzadors i aprovada amb l’abstenció del PP.

a favor de preservar  
el Despatx Corominas

A rel de la concessió 
de llicència d’ender-
roc d’un volum prote-
git pel PEPPS, l’Ente-
sa proposava que els 
serveis tècnics ela-
boressin un informe 
per determinar les 
possibles irregulari-

tats i responsabilitats, instar a la reconstrucció 
dels edificis enderrocats, i convocar una sessió 
extraordinària de la Comissió informativa d’Ur-
banisme, Habitatge i Espai Públic per posar tota 
la documentació i informació a disposició dels 
grups municipals. La moció es va aprovar per 
unanimitat.

a favor de suspendre la partici- 
pació de l’ajuntament a la FMC

La imputació de 
44 alcaldes en el 
Cas Mercuri rela-
cionada per haver 
cobrat retribucions 
irregulars va pro-
piciar que l’Ente-
sa presentés una 
moció per deixar 
en suspens la per-

tinença i la participació de l’Ajuntament a la 
Federació de Municipis de Catalunya mentre 
no es resolgués el tema judicialment. La mo-
ció va ser rebutjada amb el vot contrari de tota 
la resta del consistori, que va tancar files en la 
defensa de la FMC.

En suport a la convocatòria 
de la consulta del 9n

Els grups munici-
pals de CiU, l’En-
tesa per Sabadell, 
ICV i EUiA vam 
forçar la convo-
catòria d’un ple 
extraordinari per 
defensar aquesta 
moció de suport 
a la consulta del 

9N, que es va aprovar amb els vots contraris 
del PP i l’abstenció del PSC. Els acords es 
concretaven en mostrar suport a la consulta 
per decidir lliurement el futur de Catalunya, 
i comprometre’s a facilitar els recursos ne-
cessaris i fer una crida a la participació.

Per crear àrees d’esbarjo per a gossos
En una altra moció conjunta de 
tots els grups municipals, a peti-
ció de la Plataforma de propieta-
ris de gossos de Sabadell, es va 
aprovar que l’Ajuntament dotés la 
ciutat abans d’acabar el 2014 de 
zones d’esbarjo per a gossos amb 
una normativa d’ús i que aques-

tes mesures s’adoptin amb la participació d’entitats protecto-
res d’animals, plataformes a favor dels animals de companyia, 
partits polítics entitats veïnals, consells de districte, etc.

Contra la LOMCE i el desplegament de la LEC
Aquesta moció, presentada con-
juntament amb el PSC, ICV i EUiA, 
tenia l’objectiu de donar suport 
a la campanya de recollida de 
signatures que han promogut 
diferents sindicats de l’ensenya-
ment per exigir a la Generalitat 
que proposi incomplir les mesu-

res de la LOMCE, així com demanar a la Generalitat l’aturada 
del desplegament de la LEC perquè els decrets de plantilles i 
avaluacions tenen conseqüències negatives per als centres 
educatius.

Per impulsar el projecte de patis oberts
Com fan ja altres ciutats del nos-
tre entorn, la moció, que va ser 
aprovada per unanimitat, plante-
java que Sabadell definís un pro-
jecte per obrir a la ciutat els patis 
de les escoles i que en el primer 
trimestre de 2015 s’iniciï una pro-
va pilot amb la finalitat d’oferir 

més endavant aquest servei a tots els barris, amb activitats 
adreçades especialment als infants i adolescents. 

Per millorar el funcionament del Registre Civil
Plantejada conjuntament per tots 
els grups municipals, la moció 
responia a la demanda dels col-
lectius de persones immigrants 
de millorar el registre civil de 
Sabadell, perquè actualment les 
cites per tràmits de nacionalitat 
comporten una espera de més de 
tres anys. Els acords pretenien 

que s’acceleri el ritme de les cites, que el traspàs de docu-
mentació al Registre central de Madrid es faci amb celeritat 
i que es millori l’eficàcia del procediment d’atenció persona-
litzada.

Ple municipal del 3 de junyPle municipal del 6 de maig

Ple municipal del 2 de setembre Ple municipal extraordinari del 26 de setembre

Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal
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En suport a la convocatòria 
de la consulta del 9n

Els grups munici-
pals de CiU, l’En-
tesa per Sabadell, 
ICV i EUiA vam 
forçar la convo-
catòria d’un ple 
extraordinari per 
defensar aquesta 
moció de suport 
a la consulta del 

9N, que es va aprovar amb els vots contraris 
del PP i l’abstenció del PSC. Els acords es 
concretaven en mostrar suport a la consulta 
per decidir lliurement el futur de Catalunya, 
i comprometre’s a facilitar els recursos ne-
cessaris i fer una crida a la participació.

Per instar a assumir responsa-
bilitats Despatx Corominas

Aquesta moció era la 
conseqüència de la pre- 
sentada un mes abans, 
perquè un cop elaborat 
l’informe sobre el Des-
patx Corominas, l’Asses-
soria jurídica municipal 
va concloure que la lli-
cència d’enderroc s’ha-
via concedit incomplint 
la normativa. En la nova 

moció vam instar l’alcalde a tramitar la nul·litat 
d’aquesta llicència i a assumir les responsabilitat 
tècniques i polítiques que es deriven de l’incompli-
ment de normativa. Va ser aprovada amb l’absten-
ció del PSC i el PP.

a favor de fer viable el soterrament 
FGC fins el Castell de Can Feu

La moció, presentada con-
juntament pels grups muni-
cipals de l’Entesa per Saba-
dell, ICV i EUiA, a proposta de 
la Plataforma Soterrament 
Ara, va ser aprovada amb 
l’abstenció de CiU. Els seus 
objectius eren refrendar el 

document Informe de la Comissió tècnica d’entitats, 
partits polítics i institucions, en relació al perllonga-
ment del soterrament dels FGC fins a Can Feu, acordat 
el passat 28 de juliol, i instar la Generalitat a deixar en 
suspens l’execució d’aquelles obres que puguin difi-
cultar o fer inviable la continuïtat del soterrament fins 
el Castell de Can Feu mentre no es resolguin les al-
legacions i propostes plantejades a l’estudi informatiu.

Per crear àrees d’esbarjo per a gossos
En una altra moció conjunta de 
tots els grups municipals, a peti-
ció de la Plataforma de propieta-
ris de gossos de Sabadell, es va 
aprovar que l’Ajuntament dotés la 
ciutat abans d’acabar el 2014 de 
zones d’esbarjo per a gossos amb 
una normativa d’ús i que aques-

tes mesures s’adoptin amb la participació d’entitats protecto-
res d’animals, plataformes a favor dels animals de companyia, 
partits polítics entitats veïnals, consells de districte, etc.

Contra la LOMCE i el desplegament de la LEC
Aquesta moció, presentada con-
juntament amb el PSC, ICV i EUiA, 
tenia l’objectiu de donar suport 
a la campanya de recollida de 
signatures que han promogut 
diferents sindicats de l’ensenya-
ment per exigir a la Generalitat 
que proposi incomplir les mesu-

res de la LOMCE, així com demanar a la Generalitat l’aturada 
del desplegament de la LEC perquè els decrets de plantilles i 
avaluacions tenen conseqüències negatives per als centres 
educatius.

Ple municipal del 3 de juny

Ple municipal del 7 d’octubrePle municipal extraordinari del 26 de setembre

Ple municipal de l’1 de juliol

a favor d’un Pla d’actuació pel manteniment de 
l’espai públic

Aquesta moció responia al preocupant es-
tat de manca de manteniment dels carrers 
i l’espai públic i plantejava que en un termi-
ni de 3 mesos es presentés als consells de 
districte una radiografia de l’estat de l’espai 
públic a cada districte i una proposta de pla 
d’actuació prioritzant accions; que es pre-
sentés i se’n fes seguiment a la Comissió in-

formativa d’Urbanisme, Habitatge i Espai públic; establir mecanismes de 
participació per recollir queixes ciutadanes; i dur a terme un seguiment 
trimestral del seu desenvolupament. Va ser aprovada per unanimitat.

a favor del Parc del nord
Presentada conjuntament per CiU, PP, En-
tesa per Sabadell, ICV i EUiA i aprovada per 
unanimitat, la moció exigia a les adminis-
tracions implicades la retirada i tractament 
adequat de les terres provinents de les obres 
de prolongació dels FGC, la restitució de l’es-

pai de parc i l’execució de les obres compromeses a l’Estudi informatiu del 
Perllongament dels FGC, l’inici de les obres per executar el projecte del 
Parc del Nord i la comunicació a la Generalitat per tal que insti a l’empresa 
adjudicatària a establir un calendari de retirada de les terres i d’execució 
de les obres de recuperació del Parc.

Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal
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Patrimoni
en risc?

entesapersabadell

Quin patrimoni per a quina ciutat? 
Quina és la funció dels Plans Especials de Protecció del Patrimoni?

Pere Vidal, arquitecte.            Va posar de manifest que a Sabadell el patrimoni és viscut com un problema per 
absència d’un relat compartit de ciutat. Va denunciar la manca d’encaix entre el projecte urbanístic i el cultural i la 
descontextualització de molts elements que perduren dins la ciutat com a peces aïllades, sense context, perdent 
completament el seu sentit. Finalment, va reivindicar el valor del patrimoni com a eina de coneixement, així com la 
necessitat d’elements de gestió proactius.

antoni Vilanova, arquitecte redactor de diversos plans de protecció del patrimoni.            Va explicar el context 
normatiu, fent èmfasi en la llei de Patrimoni cultural de 199, i va explicar com actualment els catàlegs incorporen 
elements del sòl no urbanitzable, així com elements amb valors tan diversos com ara els arqueològics, naturals, 
etnològics i ambientals-paisatgístics. En aquest sentit, es va pronunciar a favor d’equips redactors interdisciplinars 
i dels processos de participació ciutadana.

La gestió del patrimoni històric i arquitectònic

Mercè argemí, tècnica de patrimoni.            Va utilitzar la definició de patrimoni que recull la llei 9/1993: “un dels 
testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat”, és a dir, allò que ens identifica i 
ens singularitza, tant pel que fa als elements únics, singulars, com als elements repetitius, que també formen part 
de l’espai on la comunitat hi ha fet la vida. Va reclamar una gestió corresponsable del patrimoni, com a element que 
aporta un plus a la comunitat, i va apostar per la difusió i els instruments de participació.

Genís Ribé, historiador i arqueòleg.            Va defensar que cal avançar en una dinàmica de gestió més positiva, 
que sacsegi el Pla Especial de Protecció del Patrimoni – PEPPS, i faci un pas endavant per ampliar els recursos 
d’urbanisme i patrimoni, però també de cultura i medi ambient. Va explicar que al patrimoni hi caben molts elements 
que s’allunyen del concepte tradicional de monument, com ara rengleres de cases modestes, les estades, esglésies 
de barri, refugis antiaeris... o elements de micropatrimoni, com les plaques dels carrers.

Roger Sauquet, arquitecte.            Va mostrar la pèrdua accelerada de patrimoni que s’ha produït a la ciutat en els 
darrers 20 anys, sobretot a nivell de la riquesa del teixit i del paisatge urbà. Va argumentar que un catàleg de patrimoni 
molt ben fet no té cap sentit si la normativa general urbanística no acompanya en la seva gestió i va alertar d’una visió 
de ciutat bruta, maldestre, que permet enderrocar-ho tot, transformant-la sense model, sempre i quan se salvin els 
elements catalogats. Va proposar que el Pla General incorporés dos conceptes nous amb efectes revolucionaris: l’edi-
ficabilitat maleable i els cupos d’edificabilitat per barris, que permetrien compensar actuacions en un mateix territori. 

JornadEs sobre el patrimoni sabadellenc i la seva gestió
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Debats de l’EntESa

Canviar la llei canvia la realitat? Gènere, treball i reproducció
El 14 de maig vam convidar la Sociòloga Sara Moreno, professora de la UAB, que va 
mostrar que les desigualtats de gènere persisteixen i algunes actuacions legislatives te-
nen efectes perversos, malgrat en les darreres dècades s’hagin produït també canvis 
normatius positius. En aquest sentit, va diferenciar les lleis que reconeixen una realitat 
ja existent i que han permès aflorar aquesta realitat (Divorci, matrimoni homosexual...), 
d’altres que pretenen negar la realitat (projecte llei de l’avortament del ministre Gallardón) 
i va alertar del risc de perpetuar les desigualtats per efecte de la llei de la Dependència. 

Què passa amb els nostres drets i llibertats democràtiques?
El 17 de juny Santiago Vidal, vocal magistrat de l’Audiència de Barcelona, va de-
nunciar el procés de degradació de drets i d’involució democràtica que s’ha produït 
a partir dels anys 2003-2004 i va desgranar diverses lleis que mostren el caràcter 
retrògrad del Partit Popular (Nova reforma laboral, reforma del Codi Penal, Llei 
de seguretat ciutadana, Llei de l’avortament, Llei de seguretat privada...). Davant 
d’aquesta situació, va defensar eines pacífiques de la ciutadania organitzada col-
lectivament, com ara la desobediència civil, com a motor per canviar la societat.
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Breus
6 milions d’E per al Centre cívic de torre-romeu
Les obres, licitades per 6.348.278 € i per un termini de 12 mesos, van ser adjudicades 
l’any 2010 a Vias y Construcciones S.A. que va oferir una baixa del 34% del projecte i es 
va comprometre a realitzar les obres en només 10 mesos per un import de 4.830.405 €. 
Tanmateix l’obra va acabar durant 3 anys i el preu del contracte es va incrementar en 
786.190 €. També s’hi han fet despeses en equips, mobiliari, escomesa elèctrica, passera de 
connexió, etc, de manera que el cost total de construcció i posada de funcionament ha estat 
de 6.662.495 €, una despesa sobredimensionada i qüestionable per a l’economia municipal.

VIMUSa: un pla de viabilitat poc ambiciós
El Pla de Viabilitat de VIMUSA, aprovat pel Ple d’octubre, arriba amb anys de retard, quan l’empresa ja està en una situa-
ció límit, i és poc ambiciós en l’impuls de noves activitats per exemple en el camp de la rehabilitació d’edificis i l’eficiència 
energètica. Pel contrari valorem com a positiu el compromís del govern de fer front als nombrosos deutes acumulats amb 
l’empresa, fruit d’una actuació irresponsable pel la utilització que els governs Bustos van fer durant anys de VIMUSA per 
finançar actuacions que no li eren pròpies, i pel retard en els pagaments que fa que el deute fos de 4 milions d’€.

Can Puiggener: la impotència dels veïns
La situació de malestar és creixent a Can Puiggener per la inactivitat del govern municipal 
que no ha estat capaç d’afrontar els reptes d’un barri on s’acumulen situacions socioeconò-
miques complexes sense que s’estigui donant una resposta adequada. D’altra banda, per-
sisteix un nombre petit, però problemàtic, d’ocupacions incíviques d’habitatges que minen 
la convivència d’algunes comunitats de veïns. L’Entesa fa mesos que va fer una proposta de 
mesures socials, així com activitats per reforçar la identitat del barri, treball específic amb 
joves i adolescents, policia de proximitat, etc.

Sabadell Smart Congress: el cercle viciós de les concessions municipals
Sota l’aparença de suport a la innovació tecnològica, aquest congrés és una fira comercial del sector tecnològic que 
es finança gairebé exclusivament a partir d’un cercle viciós amb les aportacions d’empreses amb vincles directes amb 
l’Ajuntament, el 83% dels ingressos: SMATSA, Telefònica, SCHROEDER – SOCELEC, CLECE, Ros ROCA, Banc Sabadell, 
CASSA, Moba, Envac- Iberia, Empark-Dornier i AUSA Center. D’altra banda, el 36% de les despeses del Congrés es desti-
nen als serveis de secretaria científica, que va realitzar l’omnipresent enginyeria IDP, el director de la qual, Enric Blasco, 
és alhora president de CASSA. Tot i tractar-se d’una empresa contractada per Promoció Econòmica Sabadell per 42.000 €, 
IDP apareix també a la documentació del congrés amb el mateix rang d’importància que l’Ajuntament.

Foto: JdA /iSabadell



Ja teniu LOtERIa?

Es constitueix la Crida per Sabadell
El 4 d’octubre es va celebrar a Can Balsach l’assemblea de constitució de la Crida per Sabadell, que va aprovar les 
ponències política, comunicativa i organitzativa, amb la voluntat de marcar el full de ruta per avançar en l’objectiu 
d’esdevenir l’opció de l’esquerra alternativa i rupturista.
També es va triar el lema de la Crida “(re)construïm Sabadell” i es va triar el nou logo. L’assemblea va finalitzar amb un 
acte polític amb la projecció del vídeo #lanostraciutat que es pot veure al web cridapersabadell.cat i els parlaments de 
dues de les persones que han exercit provisionalment com a portaveus, Anna Lara i Maties Serracant.
La Crida, que inicialment van impulsar l’Entesa per Sabadell, la CUP i l’MPS, ara ja incorpora persones a títol individual o que 
provenen d’altres col·lectius i continua oberta a totes les organitzacions i sectors de l’esquerra transformadora i a tota la ciutat.
El proper 13 de novembre tindrà lloc una nova assemblea on es farà un nou pas a nivell organitzatiu, sotmetent a vo-
tació quines seran les persones que formaran part dels seus òrgans: la Mesa, la Secretaria tècnica i el grup de Porta-
veus. D’altra banda, se sotmetrà a debat i votació el Codi ètic que ha de regir la Crida. Informeu-vos al web de la Crida!

Final de curs 2013-2014

www.cridapersabadell.wordpress.com  •  @CridaSabadell 
www.facebook.com/CridaPerSabadell

Grup Municipal Entesa per Sabadell   Telèfon 93 745 31 27  •  Fax: 93 745 32 17  •  grupmunicipal@entesa.org

Si vols rebre informació o adherir-te a l’Entesa  escriu-nos a info@entesa.org

www.entesa.org
www.youtube.com/entesapersabadell
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