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Butlletí Informatiu del Grup Municipal 

Entesa per Sabadell
L’Entesa,  una al ternativa ciutadana per  a  un Sabadell  progressista

L’assemblea del passat dia 15 de maig va aprovar per 
unanimitat la candidatura de Virginia Domínguez per 
encapçalar el projecte de l’Entesa per Sabadell a les 
properes eleccions municipals de 2011.

D’aquesta manera es dóna compliment a un dels 
punts del Codi Ètic i de conducta de l’Entesa, que 
limita a dos els mandats dels seus càrrecs elec-
tes (8 anys), amb la finalitat de fomentar la reno-
vació de les persones, tot mantenint fidelitat al 
projecte polític. Un compromís segons el qual 
l’actual regidor i portaveu Isidre Soler no tornarà 
a encapçalar la candidatura de l’Entesa.

El fet d’avançar a un any vista l’elecció de la can-
didata a les properes eleccions municipals obeeix 
a la voluntat que pugui crear el seu equip amb 
temps suficient i liderar l’estratègia electoral.

Virginia Domínguez és doctora en Antropologia 
social i treballa a la UAB, formant part del cos 
de gestió en l’àmbit acadèmic. Està vinculada 
a l’Entesa per Sabadell des dels seus inicis, l’any 
1998. L’any 2003 es va incorporar al Secretariat i 
des de l’any 2007 és regidora a l’Ajuntament de 
Sabadell. En aquest temps ha assolit un impor-
tant coneixement de la institució municipal i una 
àmplia experiència política que la converteix en una 
excel·lent candidata. 

Editorial Virginia Domínguez
candidata de l’Entesa
a les properes eleccions

austeritat per a qui?
Ara que per a l’economia municipal també van maldades, el 
govern del PSC ha recorregut a un concepte que desconeix 
completament: un pla d’austeritat. Es tracta d’una proposta 
insòlita d’un govern que des del primer dia porta una pràctica 
del tot contrària a l’austeritat.
Durant onze anys ha gastat pels descosits diner públic en pro-
paganda, excursions, actes ostentosos i propagandístics. En una 
política de personal sobredimensionada en càrrecs de confiança 
i en protocol, imatge i comunicació. En una pràctica de subven-
cions clientelar. En estudis i projectes innecessaris. En projectes 
faraònics com la Pista coberta d’atletisme, inviables com la Ciutat 
de la Música o deficitaris com Fira Sabadell. I un llarg etcètera.
Malbaratar ha format part de la seva estratègia de supervivèn-
cia davant la manca de projecte polític i la incapacitat per gene-
rar nous reptes per a Sabadell.
El seu pla d’austeritat ha consistit únicament en la retallada 
de sous als empleats municipals, als càrrecs electes i grups 
municipals imposada pel govern del PSOE; l’amortització de 
places per jubilacions, la reducció d’hores extres; la retallada 
d’uns quants euros dels diferents departaments i la reducció 
d’aportacions als Organismes autònoms municipals.
Una retallada que significa un estalvi de prop de 4 milions 
d’euros per a reduir l’actual dèficit municipal d’uns 96 milions 
d’euros. Però, al mateix temps, el govern ha ampliat el crèdit 
amb 20 milions d’euros més per destinar-los a finançar despe-
ses d’una prioritat més que discutible.
A l’Entesa defensem l’austeritat com un principi ètic que cal apli-
car sempre i no tan sols en èpoques de crisi amb retallades cir-
cumstancials. Defensem una reorientació total de model de gestió 
dels recursos públics, prioritzant els serveis a les persones i elimi-
nant tota despesa supèrflua que no repercuteixi en la ciutadania.
Des de l’Entesa continuarem plantejant propostes concretes al 
govern municipal per avançar cap una veritable austeritat, per-
què la ciutat deixi de patir les conseqüències de la mala gestió 
de la hisenda pública local per part del PSC.
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Pisos de Sant Oleguer per a Gent Gran:  
l’alcalde no assumeix cap responsabilitat

A l’abril es va conèixer la resolució de Fiscalia en relació a la investigació sobre 
les irregularitats en les adjudicacions d’habitatges del Complex de Sant Oleguer. 
La fi scal no va determinar implicacions penals, però, en canvi, va ser molt 
explícita pel que fa a les irregularitats administratives, que van ser moltes i de 
diferents tipus: manca de publicació i notifi cació de les resolucions, expedients 
incomplerts, incompliment dels requisits d’empadronament, patrimoni o 
econòmic, i no constitució de la Comissió de Valoració i admissions.
El govern havia manifestat en diverses ocasions que quan acabés la investigació 
fi scal assumiria la seva responsabilitat, però el cert és que, arribada l’hora, van 
tornar a fugir d’estudi.
L’Entesa ha reclamat en tot moment que l’alcalde assumís els errors del govern 
que encapçala i prengués mesures per depurar responsabilitats, per donar 

garanties de què quan el govern s’equivoca rectifi ca. Però no ha estat així. 
Tot el contrari. En conèixer la resolució de la fi scal, el govern en ple va sortir 
en roda de premsa per mentir a la ciutat, obviant que la fi scal constata 
que el 60% de les adjudicacions van ser irregulars. El govern va donar una 
informació falsa per parcial i interessada, en una posada en escena frívola, 
que no pretenia explicar la resolució, sinó adoptar una actitud victimista i 
victoriosa davant dels mitjans de comunicació.
Una vegada més el govern del PSC no ha estat a l’alçada. L’alcalde Bustos, 

no només no ha assumit cap responsabilitat, sinó que, a més, va voler amagar que aquest 
procés es va fer completament al marge de la Llei de procediment administratiu.
I el més greu, no ha donat cap garantia a la ciutat que no tornarà a actuar únicament en funció dels seus interessos 
adjudicant habitatges públics sense el rigor i la transparència necessaris, vulnerant els drets de les persones que 
podrien accedir a  un habitatge públic.

Vacances Gent Gran
En els darrers anys, el PSC ha transformat el programa de Vacances per a la Gent 
Gran amb una fi nalitat clarament electoralista on l’objectiu principal és el nombre 
de participants –5.000 cada any-, tot abandonant el plantejament inicial 
d’oferir uns dies de descans a persones amb pocs recursos econòmics.

S’han anat encarint les estades, incorporant destinacions més llunyanes que 
sovint inclouen bitllet d’avió, amb preus que poder arribar als 650 € per estades 
de només 6 dies. L’Ajuntament ha esdevingut un mer gestor de viatges, que 
encarrega a una agència privada uns paquets turístics.

L’Ajuntament hi destina força diners. L’any 2009 hi va destinar 170.000 € i 
l’any 2008 250.000 € i, a més, hi destina personal municipal. Tanmateix, les 
persones participants abonen entre el 87 i el 93% del preu de les vacances. 
És a dir, malgrat l’Ajuntament hi destina molts diners, aquesta aportació té una 
incidència mínima en el preu que els usuaris han de pagar.

Des de l’Entesa reclamem que aquestes vacances s’orientin a les persones que més ho necessitin i denunciem la 
utilització propagandística d’aquest programa per part del govern municipal, i l’alcalde en particular. Defensem 
la recuperació de la funció social de les vacances: oferir uns dies de descans a persones que, si no és amb un 
programa molt subvencionat, no tenen possibilitat de marxar de vacances. 

no es tracta pas de destinar-hi més diners, sinó de gestionar-los adequadament, de buscar destinacions properes 
i econòmiques, i de subvencionar el 80% del cost d’un programa que hauria d’estar adreçat únicament a persones 
amb pocs recursos o en risc d’exclusió social i no estar destinades a persones que tenen recursos sufi cients per 
utilitzar altres agències públiques o privades.

Tot el contrari. En conèixer la resolució de la fi scal, 
en roda de premsa per mentir a la ciutat
que el 60% de les adjudicacions van ser irregulars. El govern va donar una 
informació falsa per parcial i interessada, en una posada en escena frívola, 
que no pretenia explicar la resolució, sinó adoptar una actitud victimista i 
victoriosa davant dels mitjans de comunicació.

no només no ha assumit cap responsabilitat, sinó que, a més, va voler amagar que aquest 
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Casa Duran
El govern del PSC la vol en exclusiva
L’Entesa la vol per a tota la ciutat

El juliol del 2000 “la Caixa” va donar a la ciutat la propietat de la Casa Duran. Posteriorment s’hi van realitzar obres de 
rehabilitació fins finals de l’any 2007, amb un cost de més de 2,5 milions d’euros.
La Casa Duran ha estat única i exclusivament destinada a actes institucionals i a visites guiades. La ciutat no en pot fer 
ús. Per aquest motiu, el desembre de 2008, l’Entesa va impulsar una moció al Ple municipal, que va ser aprovada per 
unanimitat, amb l’objectiu de confeccionar un reglament d’usos de la Casa Duran que regulés la utilització d’aquest 
valuós equipament respectant les seves característiques. 
Després d’un any i mig de reunions, el govern va presentar un reglament que, emparant-se en “la fragilitat”, fixa que la 
Casa Duran tan sols es pugui utilitzar per actes organitzats pel propi ajuntament, impedint a la ciutadania i a les enti-
tats que també puguin utilitzar determinats espais.
Una vegada més el govern del PSC s’atribueix la propietat del patrimoni públic per utilitzar-lo pels seus actes en exclu-
siva, confonen el seu paper de gestors  i desconfien de la gent i de les entitats.
L’Entesa defensa que es determini quins espais de la Casa Duran són aptes per organitzar activitats, ja siguin del con-
sistori o de les entitats, garantint sempre la preservació del patrimoni que atresora i que serveixi perquè es conegui 
l’edifici i la història de la ciutat.

El Pla de Protecció del Patrimoni PEPPS: paper mullat
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell PEPPS, aprovat el gener de 2008, té la missió de preservar i 
protegir el patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.
Un dels objectius del Pla especial és mantenir els valors mediambientals i de connectivitat de diversos espais de la ciutat 
defi nits en el conjunt d’Espais d’interès mediambientals, EIMA, i pel qual la normativa determina que no s‘admetran 
in  tervencions que comportin l’alteració de les característiques paisatgístiques dels espais protegits (moviments de 
terres, abocaments, obertura d’accessos sense autorització municipal…).
Ara, el govern municipal pretén modifi car-lo eliminant totes aquelles disposicions de la normativa que persegueixen 
mantenir les condicions naturals de tots els espais considerats elements del patrimoni natural pel propi PEPPS.

Ho ha fet sense cap tipus de justifi cació, amb la més absoluta opacitat i sense el preceptiu informe previ de la taula 
de Patrimoni, per tenir les mans lliures a l’hora de permetre alterar les característiques dels espais naturals, siguin 
urbans o periurbans.

L’Entesa va votar en contra d’aquesta modifi cació, hi ha presentat al·legacions i farà els recursos necessaris per evitar 
que el PEPPS acabi sent paper mullat.

Els regidors de l’Entesa actualitzen les seves declaracions de béns
Isidre Soler i Virginia Domínguez van lliurar recentment al Secretariat de l’Entesa i al Secretari de la corporació un 
exemplar de la seva declaració de béns actualitzada. L’actualització anual de la declaració de béns forma part de les 
indicacions del Codi ètic i de conducta dels càrrecs electes de l’Entesa per Sabadell, un conjunt de compromisos 
públics per desenvolupar l’activitat política amb transparència i honestedat, entre els quals:

•  Renovació de càrrecs i limitació a dos mandats (8 anys) l’exercici del càrrec de regidor/a.
•  Responsabilitat pública al servei de la ciutat, sense cap finalitat personal ni lucrativa.
•  Donar compte anualment de l’activitat mitjançant una memòria pública.
•  Actualitzar i fer públic anualment les Declaracions de Béns dels regidors i regidores. 
•  No acceptar tractes de favors, regals o altres privilegis.
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Bici-trial del Parc Catalunya: la mala fe del Sr. Manau
El juny de 2006, Joan Manau en nom del PSC, va interposar una querella cri-
minal per “injúries i calúmnies” contra el portaveu de l’Entesa per Sabadell, 
Isidre Soler, per haver denunciat públicament les irregularitats manifestes 
comeses pel govern municipal en les obres del Bici-trial i de l’ampliació del 
circuit de monopatins del Parc Catalunya.

Tres anys després, el PSC va renunciar a l’acció penal i va sol·licitar el sobre-
seïment de les actuacions en veure que el procés els podia anar en contra 
i per evitar que el jutge constatés les irregularitats comeses. Va renunciar 
sense donar cap tipus de raonament, ni pagar les costes del procés.

L’Entesa per Sabadell va interposar recurs per recuperar les costes judicials i 
l’Audiència de Barcelona ha obligat al PSC a pagar-les, deixant en absoluta evi-
dència la mala fe amb què va actuar el querellant, el PSC, amb afirmacions com:

S’aprecia una conducta processal per part de la querellant que comporta 
considerar que la querella era certament temerària o la seva interposició 
venia determinada per la mala fe encaminada a perjudicar el querellat,...

També s’ha de considerar que d’ençà d’aquell moment qui demostrà 
interès en la pràctica de diligències fou la querellada i no la querellant...

Sembla que un cop presentada la querella i admesa aquesta a tràmit, 
la part que la interposà es donà per satisfeta, la qual cosa implica que 
s’hagi de contemplar la decisió d’interposar-la i l’acte de fer-ho com a 
manifestació d’una clara mala fe.

Sentència Cas Manau: fets provats, però tot s’hi val
L’abril de 2005, el Tinent d’alcalde Joan Manau i Sra. Teresa Esteban, 
la militant socialista, van manifestar al Canal Català Vallès i al progra-
ma del Canal 33 “La Nit al dia” que al darrera dels actes violents i de 
les amenaces contra el regidor Paco Bustos, fins el punt d’haver de 
renunciar a les seves responsabilitats, s’hi trobava l’Entesa. Així com 
d’organitzar moviments a l’estil de la Kale Borroka basca.  

L’Entesa va interposar una denúncia i durant el judici ambdós acusats 
van reconèixer haver pronunciat aquestes calúmnies i falses acusa-
cions, tipificades com a delicte en el Codi Penal. La sentència reconeix 
que els fets estan provats però, tot i així en dictamina l’absolució.

Una absolució que, en la pràctica, dóna carta blanca per poder  llençar 
calúmnies, difamacions i falses acusacions amb tota impunitat. 

Plaça Cambó: una altra obra irregular
L’Entesa per Sabadell ha denunciat un nou cas d’irregularitat en una obra munici-
pal. Es tracta de la reforma de la Plaça Cambó, al bell mig de Can Feu, consistent en 
substituir el paviment i el clavegueram i amb un cost previst de 120.000 €.
L’obra, del tot necessària, s’està executant:

• Sense projecte previ que defineixi els treballs i els materials
• Sense informació als Grups municipals, com és preceptiu
•  Sense adjudicació: l’obra s’ha encarregat directament a la UTE SEROP-ELSAMEX amb 

càrrec a la contracta de manteniment de ferms com si es tractés de reparació d’un 
esvoranc a la via pública, quan en realitat es tracta de la reforma de tota la plaça.
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L’Entesa proposa: 
carrer Borràs per a vianants
Amb motiu de les obres d’urbanització de l’espai afec-
tat per l’estació de FGC de la Creu Alta l’Entesa ha tras-
lladat al govern mnicipal la proposta de transformar el 
tram entre els carrers de Pi i Margall i de Sant Isidre 
en un carrer de vianants. La pacificació d’aquest tram 
de carrer afavoriria l’entrada i sortida dels alumnes 
del cicle infantil al CEIP Creu Alta, així com l’accés 
a la Biblioteca dels Safareigs des d’un carrer sense 
vehicles.

Aquesta proposta es planteja però com la prime-
ra actuació d’una idea més ambiciosa, com és la de 
transformar en un Eix cívic pacificat el carrer Borràs 
entre Pi i Margall i la Plaça Granados.

Contenciós per la Caserna de la Guàrdia Civil 
L’audiència se’n renta les mans
Tres anys i mig després del primer recurs contra el conveni sobre la Caserna de la Guàrdia 
Civil, interposat per l’Entesa, que va ser unificat també amb un segon recurs interposat per 
l’Entesa, ICV-EUiA i CiU, finalment l’Audiència Nacional de Madrid va tancar el procés dictant 
una sentència en la que inadmetia el contenciós per defecte de forma. L’Audiència al·lega que 
el recurs estava fora de termini i que els grups municipals no poden interposar recursos.

Aquesta inaudita sentència només es pot interpretar com un subterfugi de l’Audiència Nacional 
per evitar haver-se de pronunciar sobre el fons del recurs i per treure’s de sobre un cas incòmo-
de, ja no és cert que s’interposés fora de termini i, a més, no es va tenir en compte la jurisprudèn-
cia d’altres recursos interposats per grups municipals.

Amb aquesta sentència el cas queda com a no jutjat i, per tant, no es dóna la raó a cap de les parts. 

L’Entesa va decidir no recórrer la sentència per diversos motius, entre els quals l’elevat cost d’aquesta tramitació i el fet 
que la sentència definitiva trigaria molt de temps a dictar-se.

Tanmateix, valorem positivament haver evitat que es materialitzés el conveni signat entre l’alcalde Manuel Bustos i el 
ministre de l’Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, segons el qual la ciutat ha de donar un solar de propietat municipal al 
Ministerio del Interior i pagar 3 milions d’euros per construir una nova Caserna de la Guàrdia Civil, a canvi de recuperar 
l’actual caserna que és de propietat municipal i està inscrita en el Registre de la Propietat des de 1999.

L’Entesa per Sabadell continuarà treballant per anul·lar aquest pèssim conveni. 

L’Entesa denuncia aquesta manera d’actuar, sense projecte i sense cap tipus 
d’informació, sense que s’aprovi la seva realització  i la seva adjudicació, i ha 
demanat la paralització de l’obra per tal que es pugui iniciar el procediment de 
manera transparent.

No és però l’únic cas d’aquest tipus d’irregularitats. L’agost del 2009 el govern 
va ampliar els carrils de la carretera de Bellaterra BV-1414, des del final de 
la Gran Via fins l’aeroport, de titularitat de la Diputació de Barcelona, amb un 
import de 426.000 euros, a la mateixa empresa SEROP-ELSAMEX i també camu-
flada dins la contracta de manteniment de ferms dels carrers de la ciutat.



L’assemblea del 15 de maig es va centrar en defi nir l’estratègia electo-
ral de l’Entesa. Després d’un ric debat, es va acordar treballar per una 
proposta d’acord ampli d’esquerres, amb l’objectiu comú de bastir un 
compromís per Sabadell. En les properes setmanes es duran a terme 
les primeres converses amb ERC, ICV-EUiA i la CUP per explorar les 
possibilitats d’aquest acord.

D’altra banda, l’assemblea va proclamar per unanimitat com a candi-
data de l’Entesa l’actual regidora Virginia Domínguez. 

Les activitats de l’Entesa
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Habitatge i crisi: quina política pública pot garantir el dret 
a un habitatge digne?” 
Sota el títol “Habitatge i crisi: quina política pública pot garantir el dret a un habitatge digne?” Adrià 
Alemany, activista de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va explicar que aquest és un espai 
d’ajuda mútua, que assessora les persones afectades per les execucions hipotecàries i els ofereix 

suport emocional i jurídic, però que també fa propostes, com ara una moratòria de desnonaments, la regulació de la fórmula de 
dació en pagament, la conversió del parc d’habitatges hipotecats en un parc de lloguer social, etc. 

A continuació ada Colau, membre de l’Observatori de drets socials DESC i de la CONFAVC, va proposar penalitzar l’habitatge 
buit, perseguir l’assetjament immobiliari, legislar el sobreendeutament, regular el lloguer de llarga durada o promoure el 
cooperativisme de cessió d’ús.

La reivindicació del Museu tèxtil al Vapor Pissit
La reivindicació del Museu Tèxtil al Vapor Pissit va protagonitzar un interessant debat, amb la participació del teòric 

tèxtil Jordi Marmiñà i l’historiador Jordi Calvet.
Jordi Calvet va recordar que el Vapor Pissit es va triar com a seu pel fet de ser un dels més antics de la ciutat, tenir prou 

superfície i conservar l’Assortiment Serracant. Per la seva banda, Jordi Marmiñà va defensar la necessitat de valorar els ofi cis 
que ja s’han perdut, retre homenatge a les moltes persones que hi van treballar en el sector i perquè no es perdin altres aspectes 
relacionats, com és la parla característica del món del tèxtil. Referint-se al Pissit va afi rmar: “El volem i el necessitem tot, que no 
ens el prenguin”, un clam que l’Entesa comparteix plenament.

Els debats de 

l’Entesa

assemblea de l’Entesa

Aquest projecte, que es va posar en marxa al novembre amb l’estudi monogràfi c del barri de Can Puiggener, ha continuat amb 
visites als barris de la Concòrdia, Espronceda i Campoamor, Covadonga i Creueta, i Can Deu i la Plana del Pintor.

En tots els casos es fa un treball de contacte amb les entitats i centres educatius de cada barri, a partir del qual s’elabora el material 
i l’itinerari de la visita. El monogràfi c  comença amb una posada en comú de tot el que hem après sobre el barri i les seves proble-
màtiques i continua amb l’itinerari, que inclou visites a equipaments i entitats. Aquesta és una manera de conèixer millor la ciutat i 
d’establir vincles amb el teixit associatiu que treballa als diferents barris. 

El Sabadell que volem
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...Junta de Portaveus del 25 de febrer...

Sobre l’edat de jubilació
La moció, aprovada per unanimitat, manifestava el desacord 
amb posposar l’edat de jubilació als 67 anys i instava al go-
vern espanyol a què qualsevol modificació es fes amb el con-
sens del membres del Pacte de Toledo, així com a efectuar 
les reformes del sistema de la Seguretat Social per garantir la 
solvència financera sense que les mesures recaiguin en els 
treballadors i treballadores.

.. Ple municipal del 6 d’abril...

a favor de definir el projecte del MItL a 
l’OaMa 
El ple va donar suport unànime a reconèixer l’Organisme Au-
tònom de Museus i Arxiu Històric de Sabadell  – OAMA com a 
marc de debat i definició del nou projecte de Museu de la In-
dústria Tèxtil Llanera. La proposta estava motivada pel fet que, 
malgrat tractar-se d’un museu de titularitat municipal, el con-
sell rector de l’OAMA no ha intervingut en cap de les darreres 
decisions sobre aquest museu, malgrat les funcions són la pre-
servació, protecció, investigació i difusió del patrimoni cultural 
de Sabadell, i la gestió i administració dels museus municipals.

..Ple municipal del 6 d’abril...

a favor de redefinir el programa de 
Vacances Gent Gran
La finalitat de la moció –que no es va aprovar- era recuperar 
l’esperit inicial del programa de vacances per a gent gran, és 
a dir, oferir uns dies de descans a persones que no tenien prou 
recursos econòmics per accedir a l’oferta d’una agència de 
viatges. Preteníem redefinir aquest programa per tal que tin-
gués un objectiu prioritàriament social, buscant destinacions 
econòmiques i properes adreçades a persones amb pocs in-
gressos; incloure estades orientades a persones amb mobilitat 
reduïda; i crear un programa de respir familiar per a les per-
sones grans que tenen al seu càrrec familiars amb malalties i 
trastorns mentals, degeneratives o discapacitats.

...Ple municipal del 4 de maig...

Per donar suport a la Consulta del 30-M 
pel dret a decidir 

El ple va aprovar amb el vot contrari del PP la moció presen-
tada conjuntament amb ERC, per donar suport a la consulta 
pel dret a decidir que s’havia de celebrar a Sabadell el 30 de 
maig organitzada per la Plataforma per a l’Autodeterminació 
a Sabadell – PAS, amb el suport de 60 entitats ciutadanes. 
El text reivindicava el dret de la ciutadania a decidir com a 
exercici cívic i democràtic.

...Ple municipal del 4 de maig...

Per l’assumpció de responsabilitats per 
la mala gestió de les adjudicacions de 
Sant Oleguer   

La moció, que va ser rebutjada pel PSC i pel PP, pretenia que 
l’Alcalde reconegués els errors en la gestió de les adjudica-
cions d’habitatges del complex de Sant Oleguer i prengués 
mesures per depurar responsabilitats, un cop es van conèi-
xer les conclusions de la fiscal que confirmaven greus irre-
gularitats.

...Ple municipal de l’1 de juny...

a favor de la transparència municipal 

El ple va aprovar per majoria, amb l’abstenció del PP, l’incre-
ment de la transparència municipal, que es concreta en la pu-
blicació en el web de l’Ajuntament de tot un seguit d’informa-
cions de caràcter públic, com ara l’organigrama municipal, els 
sous i dietes dels càrrecs electes i de confiança, les declara-
cions de béns dels electes, les actes del plens municipals i de 
les Juntes de Govern Local, les modificacions pressupostàries, 
els ingressos fiscals per habitant, la despesa per habitant, l’en-
deutament per habitant, el deute públic, les convocatòries de 
licitacions, els convenis urbanístics municipals, i les relacions 
anuals dels 20 principals proveïdors, 20 principals contractis-
tes i 20 principals adjudicataris de serveis.
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En record de 

ton Creus

El passat mes d’abril ens va 
deixar Ton Creus, mestre, 
escriptor, ciutadà, amic. Una 
persona compromesa, amb 
profundes conviccions. Va 
dedicar la seva vida a trans-
metre valors de llibertat i feli-
citat, amb un mig somriure i 
molt sentit de l’humor.

 Sempre el recordarem

El passat 30 de maig més de 24.000 sabadellencs i sabadellenques van 
votar en la consulta sobre la independència de Catalunya. 

Més enllà del propi resultat la consulta, la jornada va ser un 
veritable acte de democràcia participativa, organitzat amb molt 
esforç per la pròpia ciutadania, amb pocs recursos econòmics i 
amb molta dedicació desinteressada.

Una consulta que va mobilitzar un nombre important de persones malgrat el 
seu resultat tenia un valor simbòlic -important però simbòlic-, sense un efecte 
immediat a la política, és tot un èxit. Més si considerem que no va comptar amb 
el suport institucional habitual dels processos electorals, ni dels aparells dels 
principals partits polítics, ni de cap altre suport mediàtic o econòmic. 

L’Entesa per Sabadell es va implicar des del primer moment en l’organització de 
la consulta i li va donar el seu suport, polític i humà, a través del voluntariat.

Consulta 30M, un èxit

www.entesa.orgvisita el nostre web i ara també som al

Candidatures alternatives del Vallès
Jornada sobre Serveis Públics
Les CAV han iniciat una nova línia de treball centrada en els Serveis Públics 
a partir de la jornada celebrada a Cerdanyola del Vallès el 3 de juliol. La 
trobada va tenir una primera part de posada en comú de les caracterís-
tiques de les moltes concessions administratives de cada municipi per 
gestionar els serveis públics, que va continuar amb un col·loqui amb Miren 
Etxezarreta, catedràtica d’Economia Aplicada de la UAB i membre del 
Seminari d’Economia Crítica TAIFA.

Després de l’estiu es reprendrà el treball conjunt per fer propostes 
d’actuació en els diferents municipis, sempre pensant en la defensa de la 
gestió directa dels serveis públics municipals i en posar fre a les creixents 
privatitzacions impulsades per les polítiques neoliberals del PP, PSC i CiU, 
que impliquen un augment del cost per al municipi, una pèrdua de qualitat 
per a l’usuari i la precarització de les condicions laborals.


