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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 tipus 
de discrepància. Deixa també una ciutat endeutada i amb moltes necessitats per resoldre.

Una etapa que ha acabat amb la imputació –minimitzada en tot moment pel PSC– de 
Manuel Bustos, tres regidors, tres càrrecs de confiança i el cap de la policia municipal, 
per delictes contra l’administració pública en el Cas Mercuri. Un procés que ha propi-
ciat l’acció unitària de l’oposició i ha forçat finalment la renúncia a l’alcaldia, malgrat 
Manuel Bustos, Paco Bustos i Joan Manau mantinguin indignament l’acta de regidor i 
romanguin al consistori, sense cap altra obligació que la d’assistir al ple municipal un 
cop al mes per mantenir el sou. 

El nou-vell escenari que va començar el 5 de març ve protagonitzat per un alcalde que 
és un clar exponent de la continuïtat de l’Estil Bustos. L’hereu del bustisme ha estat 14 
anys la seva mà dreta –molts com a portaveu socialista– i la persona en qui Manuel 
Bustos va confiar com a alcalde accidental.

Juan Carlos Sánchez és qui va negar-se a cessar els càrrecs de confiança imputats 
quan ho va exigir la majoria del ple municipal, motiu pel qual va ser reprovat pel conjunt 
de l’oposició. I és també qui els ha renovat –tret de Montserrat Costa– un cop ha estat 
investit alcalde. És el mateix que, malgrat dir que seria “l’alcalde de tots”, va anar als 
jutjats a aplaudir i donar suport a Manuel Bustos.

El nou alcalde porta una motxilla molt feixuga pel pes de l’herència del bustisme  i enca-
ra que hagi anunciat que vol  canviar alguna cosa de lloc i fer algun gest més o menys 
públic, no està disposat a emprendre l’obligada operació de regeneració democràtica 

que necessiten tant l’Ajuntament com la ciutat, que passa inevitablement perquè tots 
els imputats abandonin l’Ajuntament i deixin de cobrar diners públics, per fer net a 
l’estructura municipal i no deixar res sota les catifes, i per renunciar clarament als 
trets fonamentals que han caracteritzat l’Estil Bustos.
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Editorial 
Amb imputats a l’Ajuntament  
no hi ha normalitat
Malgrat els intents del PSC per fer 
creure la ciutat que tot ha tornat a lloc, 
mentre hi hagi regidors i càrrecs de 
confiança imputats en el Cas Mercuri 
que continuen cobrant un sou públic a 
l’Ajuntament, no es podrà recuperar cap 
mena de normalitat.
Manuel Bustos, Paco Bustos i Joan Ma-
nau continuen sent regidors i el PSC els 
hi ha donat cobertura absoluta, però en 
el nou cartipàs no tenen cap responsa-
bilitat i ni tan sols formen part de cap co-
missió informativa. És a dir, tenen menys 
responsabilitats fins i tot que els regidors 
i regidores de l’oposició. La seva única 
obligació és assistir al ple un cop al mes.
Aquesta situació, absolutament anor-
mal, posa de manifest la manca de dig-
nitat d’aquests tres senyors que, lluny 
de dimitir i deixa pas a altres companys 
de partit que podrien formar part del 
govern, continuen ocupant la cadira i 
percebent les indemnitzacions per as-
sistència a ple i, en el cas de Manuel 
Bustos, el substanciós sou de la Diputa-
ció, que no podria rebre si deixés l’acta 
de regidor.
No oblidem tampoc els càrrecs de con-
fiança imputats, que han estat renovats, 
Manuel Somoza i Xavier Izquierdo, que 
també cobren elevats sous públics, mal-
grat les seves funcions han estat retalla-
des, o el Cap de la Policia, Josep Miquel 
Duran, que manté intactes totes les se-
ves responsabilitats i remuneracions.
Però no ens sorprèn. Tampoc no po-
díem esperar res més d’un nou-vell 
govern, format pels mateixos regidors 
i regidores que han acompanyat i aplau-
dit Manuel Bustos durant part dels seus 
catorze anys de mala gestió i que manté 
la mateixa estructura de direcció que ha 
comandat les seves polítiques.
Tampoc no ens sorprèn l’actitud del PSC 
que és, al cap i a la fi, qui en té la respon-
sabilitat. Un PSC local i comarcal sota el 
control directe de la família Bustos, que 
no actuarà en contra seu, i una direcció 
nacional afeblida, més preocupada per 
posar rumb a la seva deriva que per po-
sar ordre i dignitat a les seves files.

Renfe centre:
2 anys sense escala mecànica

Des de fa mesos l’Entesa per Sabadell ve denunciant el menyspreu de 
RENFE-ADIF, el desinterès de la Generalitat pels usuaris i usuàries de l’es-
tació de Renfe Centre i la poca implicació del govern municipal, on l’escala 
mecànica d’accés a l’andana ja fa gairebé dos anys que no funciona i l’es-
tació incompleix la normativa d’accessibilitat des de sempre.

Hem enviat escrits a diferents responsables de Renfe, ADIF, la Generalitat, el 
Ministeri i a la Defensora del pueblo, hem fet precs a l’alcalde perquè s’inte-
ressés pel tema, vam portar a Junta de portaveus una moció que es va aprovar 
per unanimitat i, veient que tot això no era suficient, també vam organitzar una 
acció reivindicativa a la pròpia estació, en col·laboració amb l’entitat FRA-
TER.. Però l’escala continua sense funcionar.

Recentment, l’AV Covadonga ha convocat una llarga llista d’entitats, col·lectius 
i organitzacions polítiques per emprendre accions conjuntes i, d’altra banda, 
ADIF s’ha compromès amb el Síndic municipal de Greuges a substituir l’escala 
a l’octubre, un compromís que seguirem de prop, mentre continuem partici-
pant en totes les iniciatives que sorgeixin per reclamar l’escala mecànica.

...i la reforma de l’estació per quan? 
Però no volem oblidar que el nostre objectiu, que ja vam traslladar al ple en 
forma de moció l’any 2009, és aconseguir la reforma integral de l’Estació Cen-
tre per eliminar de manera efectiva i definitiva totes les barreres arquitec-
tòniques que impedeixen que molts ciutadans i ciutadanes la puguin utilitzar.

No podem acceptar que Renfe continuï discriminant les persones amb difi-
cultats de mobilitat o amb limitacions psíquiques o sensorials 22 anys des-
prés de l’aprovació de la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 
que obliga els titulars d’edificis públics i privats a eliminar-les.
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L’Entesa denuncia l’operació del PSC
pel control de la Fundació Barnola
L’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit a l’Oficina Antifrau de 
Catalunya per denunciar la utilització que ha fet el PSC de l’Ajun-
tament com a trampolí per fer-se amb el control de la polèmica 
Fundació Benèfica Privada Barnola-Vallribera Sant Josep.

Aquesta fundació, que gestiona una important cartera immobili-
ària i reparteix subvencions a les entitats de la ciutat, està presi-
dida des de 2006 per Joan Manau. En aquell moment, mitjançant 
un decret d’alcaldia ratificat pel ple municipal, l’Ajuntament va 
nomenar els regidors del PSC Joan Manau i Maria Ramoneda 
com a patrons, argumentant que l’entitat estava mal gestionada i calia la tutela de l’administració. Va començar llavors 
una operació de substitució del patronat per col·locar-hi persones afins, com ara Paco Fernández, membre de l’executiva 
del PSC, de la qual era primer secretari el propi Manau.

Després de les eleccions municipals de 2011, els dos regidors, Joan Manau i Maria Ramoneda, van ser nomenats nova-
ment pel ple, amb el vot contrari de l’Entesa. Ara, però, a rel de la imputació de Joan Manau en el Cas Mercuri i del fet que 
hagi estat apartat de totes les responsabilitats de govern i de representació municipal, la Fundació Barnola ha enviat un 
escrit signat pel vicepresident Joan Bosch i Pons, exregidor de CiU afí a Manuel Bustos, comunicant que el 2010 havien 
fet un canvi d’estatuts que exclou el nomenament de representants municipals.

En resum, una vegada el PSC s’ha fet amb el control d’aquesta particular entitat, blinda qualsevol entrada al patronat de 
persones que no siguin afins, i així Joan Manau pot continuar sent-ne el president sense haver de sotmetre el seu  nome-
nament al ple, i el PSC pot fer i desfer i continuar controlant les propietats i el patrimoni de la Fundació Barnola.

Sant Pau de Riu-sec fa llufa
El que havia de ser el gran motor industrial de Sabadell ha entrat en concurs de creditors

El Polígon de Sant Pau de Riu-sec es va vendre com “el gran mo-
tor de la reindustrialització de Sabadell”. El govern municipal del 
PSC, tot i no ser el propietari del polígon, es va dedicar a gene-
rar titulars anunciant que seria el parc industrial i tecnològic del 
Vallès, amb empreses d’alt valor afegit vinculades a la indústria 
aeronàutica. L’alcalde Manuel Bustos, va arribar a proclamar que 
generaria 10.000 llocs de treball i que seria la Toulouse d’Espanya.

La realitat, però, és que Sant Pau de Riu-sec ha resultat ser un 
enorme fiasco: cap indústria, zero valor afegit i pocs llocs de treball nous. Ha resultat ser un polígon comercial més, amb 
grans magatzems de complements per a la llar i establiments de menjar ràpid.

A banda d’aquest fracàs, el principal promotor, Vantoureix, va presentar el passat mes de gener concurs de creditors 
amb un deute de 115 milions d’euros.

No tan sols queda en suspens el futur del polígon, sinó que bona part de la urbanització ha quedat pendent de realitzar o 
abandonada i, seguint patrons més clàssics, tot allò que afecta al patrimoni públic és el que més en pateix les conseqüències. 
Ni Parc Fluvial, ni nova estació del FGC, ni zones verdes... I amb aquest panorama, resulten molt mal parats per l’aturada de les obres 
l’ermita de Sant Pau de Riu-sec i la masia de Can Borrell, que es troben en un estat lamentable d’abandonament i de destrucció.

Si aquesta operació de per si ja és poc ètica i poc transparent, el “nou” govern municipal del PSC va amagar tota 
aquest estratègia en el darrer ple municipal.

Ermita St. Pau Masia Can Borrell



 

El cas Mercuri  
         fa caure Bustos

Tres mesos  

d’acció unitària de l’oposició
El Cas Mercuri ha afavorit un treball conjunt de l’oposició amb l’objectiu del ces-
sament dels imputats, que s’ha traduït en diferents mocions i accions conjuntes:

•   27/11/12: esclata el Cas Mercuri
•    4/12/12:   moció per apartar els imputats de les responsabilitats de govern. L’al-

calde accidental, Juan Carlos Sánchez, declara que no la pensa complir
•   19/12/12:  roda de premsa per demanar la dimissió dels imputats
•   21/12/12:   ple municipal, tots els grups voten en contra del pressupost i les orde-

nances fiscals 2013
•    8/01/13:   moció per reprovar l’actuació de l’alcalde i de l’alcalde accidental per 

no complir l’acord de Ple i per demanar la dimissió de tots els imputats
•   17/01/13:   petició de convocatòria de Juntes generals per canviar les majori-

es: hi haurà un representant menys del PSC i un més de l’oposició, 
d’acord amb la proporció del Ple

•    5/02/13:   moció per substituir els càrrecs imputats a tots els organismes amb 
representació municipal

•   14/02/13:   Manuel Bustos renuncia a l’alcaldia
•    5/03/13:   Ple d’elecció del nou alcalde. Davant la impossibilitat de votar en con-

tra, tota l’oposició vota nul

Treballem a la  

Plataforma Sabadell  
Lliure de Corrupció
Quan va esclatar el Cas Mercuri, un grup d’entitats, col·lectius i persones a títol indivi-
dual, entre les quals l’Entesa per Sabadell, van formar la Plataforma Sabadell Lliure de 
Corrupció, amb l’objectiu de portar al carrer la denúncia de la corrupció. En aquests 
mesos s’han organitzat diferents actes informatius, concentracions, i cassolades.

L’Entesa exigeix que pleguin  
TOTS els imputats
Davant de la investidura del nou alcalde, l’Entesa va manifestar que seria bel·ligerant si 
el govern mantenia els imputats en el Cas Mercuri
•    Els regidors Manuel Bustos, Paco Bustos i Joan Manau, a qui el PSC hauria d’exigir 

que tornessin l’acta de regidor (com va fer Ricard Estrada) i, en cas contrari, haurien 
de ser exclosos del Grup municipal socialista i haurien d’integrar-se en el grup mixt.

•    Els càrrecs de confiança Montserrat Costa (que finalment no va renovar), Manuel So-
moza i Xavier Izquierdo, així com el cap de la policia municipal, Josep Miquel Duran, 
pels quals exigim el cessament immediat.

L’hereu de Manuel Bustos, Juan Carlos Sánchez, ha donat continuïtat als imputats, posant de manifest que el canvi d’alcalde 
aporta ben poca cosa i que el nou govern tampoc no té cap mena de credibilitat.



 

Foto: David B./iSabadell

El problema no és només Manuel Bustos
Catorze anys d’Estil Bustos pesen molt. Durant 
aquest període han esdevingut “normals” unes re-
lacions viciades entre el poder -el govern municipal 
del PSC- i una part de la ciutadania afavorida per 
polítiques clientelars fins el punt que han generat 
dependència mútua. Els favors, l’amiguisme, la con-
nivència, el sectarisme, el culte al personalisme, 
etc. han estat trets característics de la seva manera 
d’entendre i de fer política.

L’entorn de Manuel Bustos ha dedicat molts esfor-
ços a modelar una societat a mida dels seus inte-
ressos. Ha procurat bastir una societat acrítica, 
dòcil, amb entitats deutores de favors. Ha col·locat 
personatges tan afins com mediocres en consells, 
organismes i empreses per tenir-ho tot sota control.

Sabadell pateix les conseqüències d’un govern que 
no ha estat al servei de la ciutat i de la cosa pública, 
sinó que ha tingut la ciutat i l’àmbit públic al seu 
servei. Un camí fàcil per arribar al corrompiment 
sistèmic, que forma part del mateix organisme, de 
la mateixa manera de fer, del mateix estil.

Haver arribat a aquest punt però, no tan sols ha 
estat responsabilitat de Manuel Bustos, sinó 
també dels membres dels seus governs, dels 
seus càrrecs de confiança, del seu partit i de 
les persones que, de manera activa o pas-
siva, ho han afavorit, ho han tolerat i, fins i 
tot, ho han aplaudit.

La ciutat necessita desempallegar-se 
d’aquesta llosa i per aconseguir-ho no 
és suficient, ni de bon tros, que Manuel 

Bustos hagi renunciat a l’alcaldia. És imprescindible fer net a fons i deixar la casa del comú lliure de tota sospita 
de corrupció i de mala pràctica. Per això és condició bàsica que pleguin tots els imputats, però també cal anar 
més enllà. És indispensable canviar les relacions amb les entitats, preservant la seva independència, 
emprendre canvis importants en les polítiques de personal, de comunicació i de participació, 
així com implantar una veritable austeritat i màxima transparència. 

El PSC no té ni la voluntat, ni la capacitat per prendre aquestes decisions 
ineludibles per encetar la necessària regeneració. Fins ara ha demostrat 
tot el contrari. 
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Dos càrrecs de confiança imputats continuen 
cobrant diners públics de l’Ajuntament:
•  Xavi Izquierdo: 5.644 € cada mes
•  Manel Somoza: 5.668 € cada mes



Manuel Bustos,  
un regidor imputat que cobra 100.100 €
Només hi ha una explicació per la qual Manuel Bustos continua com a regidor sense cartera ni 
cap responsabilitat a l’Ajuntament: el sou que cobra a la Diputació. Ni més ni menys que 84.500 
€ en qualitat d’adjunt a la vicepresidència 5a, teòricament a dedicació completa, encara que 
res ni ningú l’obliga a posar els peus a la Diputació. Aquest sou, sumat a la indemnització que 
rep de l’Ajuntament per l’assistència als plens, sumen 100.100 € de diner públic.

Quins sous Sr. Bustos !

Una gestió opaca
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Ràdio Sabadell: ICV la nova crossa del PSC?
Després de tres mesos de treball unitari de l’oposició, s’ha obert un nou escenari marcat per l’apro-
pament d’ICV al PSC, que dinamita tota possibilitat d’articular altres mesures de pressió conjuntes. En 
aquest sentit, Carme Garcia, es va alinear amb el PSC al Consell d’administració de la societat que ges-
tiona Ràdio Sabadell per oposar-se a la proposta de renovació impulsada per l’Entesa, EUiA, PP i CiU.

Després d’onze anys en funcionament, és el moment d’impulsar un canvi d’etapa en la gestió de la ràdio amb la renovació de 
la direcció a partir d’un procés obert on tots els professionals interessats puguin presentar les seves candidatures. Per dur a 
terme aquest procés en igualtat de condicions, plantegen un període de transició a partir de dues mesures:

•    La destitució de l’actual director, d’acord amb el que estableixen les clàusules del seu contracte que preveu que “L’empre-
sa podrà extingir unilateralment la vigència del present contracte”, i sense perjudici de què pugui concórrer en el procés 
de selecció com qualsevol altre candidat o candidata, un procés que s’hauria de reprendre de manera immediata després 
d’haver quedat aturat per l’esclat del Cas Mercuri.

•    El nomenament d’un coordinador/a de direcció amb caràcter provisional per un període màxim de tres mesos, que elabori 
una auditoria general sobre l’estat actual de l’empresa en tots els seus àmbits, de gestió. 

L’Entesa considera fonamental impulsar aquests canvis a Ràdio Sabadell –un instrument en bona mesura al servei de l’Estil Bus-
tos– per avançar cap a una ràdio plural al servei de tota la ciutat. Per tant, lamentem que ICV s’hagi desmarcat d’aquest objectiu 
tan necessari i s’hagi arrenglerat amb el PSC amb arguments falsos, mitges veritats i desqualificacions cap a la resta d’organitza-
cions de l’oposició, com ara dir que la proposta era il·legal o que acomiadar el director implicava una indemnització. És lícit que ICV 
defensi la continuïtat de l’actual director, però que ho faci obertament, sense buscar subterfugis ni difamar els altres consellers. 

L’empresa que gestiona la Ràdio, Comunicacions Audiovisuals, és una societat municipal i el seu Consell d’administració 
el formen regidors i regidores dels diferents grups municipals, fins fa poc amb majoria del PSC. Sempre s’ha caracterit-
zat per una gestió opaca fins el punt que els propis consellers no han tingut accés a la informació més elemental sobre 
l’organització, treballadors, salaris, etc. Per posar un exemple recent, la relació de personal i salaris sol·licitada per la 
consellera de l’Entesa Virginia Domínguez en el consell d’administració del 26  d’abril de 2012 i reclamada en els consells 
següents, no es va facilitar als consellers fins la reunió del 20 de març de 2013, gairebé un any després!

El cap de policia municipal
també està imputat en el Cas Mercuri
L’Entesa per Sabadell ha demanat a l’alcalde Juan Carlos Sánchez l’aplicació de 
mesures cautelars per evitar que el màxim comandament de la Policia municipal 
recaigui en una persona imputada en el Cas Mercuri, Josep Miquel Duran.
Malgrat el govern municipal ha fet creure que ha estat apartat d’algunes de les se-
ves funcions, el cert és que no existeix cap tipus de decret o instrucció que rebaixi les seves competències, entre altres coses, per-
què aquestes emanen directament de la Llei 16/191, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, i l’alcalde no pot retallar-les.
Per aquest motiu, l’Entesa reclama que s’obri un expedient disciplinari –que quedaria paralitzat fins que es resolgui el procés 
penal del cas Mercuri– que permeti aplicar la suspensió temporal de funcionari i nomenar un nou cap de policia.
L’alcalde continuista Juan Carlos Sánchez  ja ha comunicat que no pensa apartar a Josep Miquel Duran perquè “no ha estat 
condemnat”.



Fa uns dies aquesta sala va assistir a la renúncia a l’alcaldia de 
Manuel Bustos com a conseqüència de les greus imputacions 
pel cas Mercuri, i avui assistirem a l’elecció del nou alcalde.
Hi assistirem, però no participarem, perquè vostès, el Partit 
Socialista, no han pres les mínimes mesures exigibles per en-
viar un missatge de canvi. I no només això, sinó que, a més, 
continuen minimitzant les imputacions i aplaudint els imputats.
En aquest context, canvien d’alcalde 
per deixar-ho tot igual. El seu gest no 
només és insuficient, és indignant.
El candidat que vostès proposaran 
és el millor exponent de la continu-
ïtat de l’Estil Bustos. Durant 14 anys 
ha estat clau en aquest govern. Ha 
estat regidor d’urbanisme, aparent-
ment sense adonar-se de res del que 
presumptament passava dins de la casa i que ha costat la 
imputació al seu director d’àrea. Ha estat el portaveu socia-
lista i la persona en qui Manuel Bustos confiava per apagar 
tots els focs, la seva mà dreta. I també ha estat el regidor que 
l’exalcalde, ja imputat, va nomenar com a alcalde accidental. 
Juan Carlos Sánchez és el successor natural del bustisme i 
com a tal ja ha manifestat que té tota la intenció de mantenir 
els mateixos càrrecs de confiança, imputats inclosos. No ens 
sorprèn, va ser ell també qui va dir -amb xuleria i sense cap 
mena de rubor- que no volia cessar els imputats quan el ple 
municipal ho va exigir. Una demostració del seu menyspreu 
per les decisions del ple, per la qual vull recordar que va ser 
objecte de reprovació per part del conjunt de l’oposició.
El seu canvi, senyors i senyores del PSC, no té cap mena de cre-
dibilitat. A partir de demà probablement voldran canviar altres co-
ses, altres formes, altres hàbits, però des de l’Entesa per Sabadell 
els tornem a dir que qualsevol intent de regenerar democràtica-
ment l’Ajuntament ha de passar inevitablement perquè els regi-
dors imputats Manuel Bustos, Paco Bustos i Joan Manau tornin 
l’acta i abandonin el consistori, com va fer el Sr. Ricard Estrada, 
l’únic, fins ara, que ha posat la dignitat per davant de la cadira.
La regeneració ha de 
passar també pel ces-
sament dels càrrecs 
de confiança imputats: 
Montse Costa, Manuel 
Somoza i Xavier Izquier-
do, i pel cessament del 
cap de la Policia Munici-
pal, Josep Miquel Duran.  
Cap d’aquestes persones 
no pot continuar a l’Ajuntament i, sobretot, cap no hauria de co-
brar un sou públic des del moment que estan imputats per delic-
tes contra l’administració tan greus, com ara la prevaricació, el 
tràfic d’influències o la malversació de fons públics.
La regeneració ha de passar per fer net a l’estructura muni-
cipal, per no deixar res sota les catifes de l’Ajuntament. I per 
això cal anar més enllà i emprendre mesures absolutament 
transparents per recuperar el funcionament municipal des 
de baix, des de la funció pública com a garantia de dedicació 
al servei públic, eficàcia i austeritat.

La regeneració ha de passar per la hu-
militat i l’honestedat. Per posar l’interès 
públic per davant dels interessos per-
sonals i partidistes. Per establir rela-
cions horitzontals amb les entitats de 
la ciutat, fugint de qualsevol tipus de 
clientelisme. Per respectar la plura-

litat de l’Ajuntament, de la ciutat 
i dels mitjans de comunicació. 
Aquests podrien ser alguns dels principis del canvi. Però 
vostès no estan disposats a canviar res. No ho faran, perquè, 
per començar a canviar les coses, haurien de renunciar al 
que han estat fent durant catorze anys.
L’Estil Bustos perviu. Tindrà una variant, però continuarà go-
vernant a Sabadell, sense aplicar mesures contra la corrupció. 
I Juan Carlos Sánchez serà alcalde amb el vot dels imputats. 
Des de l’Entesa per Sabadell veiem cada dia més clar que si 
vostès no estan disposats a fer neteja, ho haurem de fer la 
resta de grups municipals, que fins ara hem estat a l’oposició. 
L’immobilisme del PSC i el desvergonyiment amb què s’han fet 
còmplices dels imputats ens animen -i ens obliguen- a continu-
ar treballant a favor d’una moció de censura com a única forma 
de què Sabadell tingui un govern honest, que tingui voluntat de 
fer net, que retorni la confiança de la ciutadania, que recuperi 
la credibilitat de la màxima institució municipal. Un govern que 
pugui fer front als reptes que té la ciutat sobre la taula i que 

abordi els debats fonamentals per cons-
truir un futur en un moment de crisi eco-
nòmica, de crisi social, de crisi política. 
Vostès han perdut un cop més l’oportu-
nitat d’actuar amb fermesa i aquest nou 
govern ja neix tocat de mort per les se-
ves febleses.
Abans que ens ho digui el portaveu so-
cialista ja li diem nosaltres. Som fona-
mentalistes. Fonamentalistes de l’ètica, 
fonamentalistes del servei a la ciutat i 

a la societat. Som intransigents amb la hipocresia, amb qui 
s’aferra a la butaca i al sou per damunt de tot, amb qui no 
està exclusivament al servei del comú.
I serem absolutament bel·ligerants amb qualsevol govern 
que defensi, protegeixi o incorpori regidors o càrrecs de 
confiança imputats en casos de corrupció. 
Avui el vot que voldríem exercir seria el no més radical. No 
a un candidat que no està disposat a canviar res. No podem 
votar no, però aquest serà l’esperit del nostre vot.

Cap d’aquestes persones no pot continuar 
a l’Ajuntament i, sobretot, cap no hauria de 

cobrar un sou públic des del moment que estan 
imputats per delictes contra l’administració 
tan greus, com ara la prevaricació, el tràfic 

d’influències o la malversació de fons públics

El candidat que vostès proposaran és el millor 
exponent de la continuïtat de l’Estil Bustos. 

Durant 14 anys ha estat clau en aquest govern. 
Ha estat regidor d’urbanisme, aparentment 
sense adonar-se de res del que presumpta-

ment passava dins de la casa i que ha costat  
la imputació al seu director d’àrea
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Intervenció de Virginia Domínguez
en el ple d’elecció de nou alcalde, 5/03/2013
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Les obres del Gasoducte afecten la Sèquia Monar

Les darreres pluges han malmès greument la Sèquia Monar en el punt on es creua amb el Gasoducte Martorell-Figueres, 
el seu pas per la Verneda de Can Deu. El motiu ha estat l’acció de l’aigua provinent del talús desforestat, perpendicular a 
la mateixa, originat per la construcció del gasoducte, que ha provocat el trencament del canal, a cel obert en aquest punt.
Aquests danys són conseqüència de la poca oportunitat del traçat, la manca de garanties a l’hora d’executar l’obra per 
part de la constructora i el poc interès del govern municipal en la vigilància dels treballs. Aquests aspectes ja van ser 
insistentment denunciats per l’Entesa per Sabadell en el seu moment, per exemple en el comunicat emès el 7 d’abril de 
2012, on afirmàvem: “... el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sr.Ricard Estrada, es desentén del compliment de 
les obligacions que té l’empresa constructora, com ara la desforestació amb mitjans manuals de la zona del talús i la 
preservació de la Sèquia Monar.” 
L’Entesa exigeix al govern municipal que obligui Enagas a emprendre de manera urgent les obres de reparació de la 
Sèquia i en reclami les corresponents responsabilitats.

L’Olímpia ha de continuar sent de la ciutat 
L’Entesa demana l’anul·lació del conveni amb la FCF

L’Entesa ha demanat al govern municipal que deixi sense efecte el conve-
ni subscrit amb la Federació Catalana de Futbol i anul·li el projecte de la 
Ciutat Esportiva Sabadell-Olimpia que està transformant aquest complex 
en un espai privat i exclusiu per al futbol, per cedir-lo a aquesta entitat 
privada ni més ni menys que per 50 anys.

Aquest conveni és del tot perjudicial per a la ciutat, perquè compromet a 
fer unes obres valorades inicialment en 8 milions d’euros, per cedir-lo a una 
entitat esportiva privada, perdent-se així un equipament públic, que forma 
part del nostre patrimoni i que fins ara ha estat al servei de tota la ciutat.

La Federació incompleix els seus compromisos
L’addenda signada per l’alcalde Manuel Bustos i el president de la Federa-
ció per finançar la segona fase del projecte, que consisteix en la construc-
ció de l’edifici de vestuaris i oficines, fixa l’aportació de la Federació en 2 
milions d’euros a pagar l’any 2011, però de moment només han fet efectius 
500.000 E, recaient el cost de l’obra en la malmesa economia municipal.

Aquesta operació esdevé una bona mostra de la política contrària als in-
teressos de la ciutat que el govern municipal del PSC ha vingut exercint 
des de fa 14 anys: malmetre el patrimoni col·lectiu per afavorir determina-
des entitats privades a canvi d’algun que altre favor. En aquesta ocasió 
però la perversió és doble ja que la ciutat paga per perdre un equi-
pament que és de la ciutat.

Edifici per a la Federació Catalana de Futbol

Projecte

És un element protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS), pel seu valor arqueològic 
i arquitectònic. Datada el segle X, està catalogada com a Bé Cultural d’interès Local, BCIL.

La Sèquia Monar
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Abocaments incontrolats 
de terres a espais  
naturals del Rodal
L’Entesa ho ha denunciat a l’ACA 
i a la Generalitat
En poques setmanes l’Entesa ha tingut coneixement de l’existència 
d’abocaments incontrolats de terres a diferents indrets del terme 
municipal. Tots tenen en comú que es tracta de grans volums de 
material provinents d’obres públiques i enderrocs i que afecten a 
rieres i torrents del Rodal en espais qualificats de valor ecològico-
paisatgístic.

•	  Torrent de Sobarber, a Ca n’Ustrell, un espai on l’any 2010 el 
govern municipal va autoritzar l’aportació d’una gran quantitat 
de terres destinades, en teoria, a un Pla de millora de la finca 
agrícola. Aquest moviment apareix al sumari del cas Mercuri.  
Un any després de finalitzar el termini de la llicència, aquest espai 
es troba en estat d’abandonament, sense que s’hagin executat 
les condicions acordades, com és l’estabilització de les terres, 
evitar l’existència de pedres, runa de construcció, etc. Aques-
ta situació afavoreix l’abocament incontrolat de terres i runes i 
l’afectació del torrent. 

•	  Torrent de Castelltort, darrere del Cercle Sabadellès. S’hi han 
abocat de manera incontrolada grans quantitats de terres, restes 
de formigó i de paviment asfàltic provinents d’obres públiques. 
Es tracta d’una parcel·la de propietat municipal, però el govern 
afirma que desconeix la procedència d’aquests abocaments.

•	  Riera Seca – Riera de Santiga, darrera de Ca n’Alzina i Can Xupa. 
Abocaments de terres, runes i restes de paviment asfàltic, co-
brint fins i tot un torrent secundari.

 Es tracta de fets delictius que posen de relleu el menyspreu d’al-
guns contractistes pels espais naturals del Rodal a l’hora d’estal-
viar-se els costos de fer els abocaments en llocs legalitzats, però 
sobretot la desinformació i el desinterès del govern municipal pel 
control de les obres i per evitar aquestes actuacions.

L’Entesa ha demanat al govern municipal que actuï per localitzar 
els responsables directes i per reposar l’estat naturals dels espais 
afectats i un major control de les activitats que es produeixen en el 
rodal. També ha denunciat els fets a l’Agencia Catalana de l’Aigua - 
ACA, i a diversos departaments de la Generalitat, perquè en derivin 
les corresponents responsabilitats i garanteixin la protecció dels 
torrents afectats.

Riera Seca-Riera de Santiga

Riera Seca-Riera de Santiga

Torrent de Sobarber

Torrent de Sobarber

Torrent Castelltort Torrent Castelltort
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Vapor Cusidó: una oportunitat recuperada

Quan el febrer de 2012 l’Entesa va presentar al ple municipal una moció a favor de definir una proposta per als usos 
provisionals del Vapor Cusidó basada en la participació, el PSC la va rebutjar i va desestimar la proposició, optant per 
deixar aquell solar públic de 4.500 m2 com un espai buit, tancat i sense cap profit.
Tanmateix, la realitat és tossuda i, un any després, l’Associació de Veïns de la Creu Alta i la Coordinadora Llamps i Trons 
abanderen la reivindicació d’aquest espai per al barri.
L’Entesa defensa que siguin les entitats i veïns i veïnes els que decideixin què es pot fer provisionalment amb aquest gran 
espai al bell mig del barri, qualificat de plaça pública però sense possibilitats, avui per avui, de destinar-hi grans inver-
sions. Hi caben moltes coses: zona d’estada, pistes esportives, zona de jocs, horts urbans... Al nostre web hi trobareu 
experiències d’altres ciutats per a espais similars (www.entesa.org apartat Propostes).

Horts urbans: el verd conquereix la ciutat

El passat mes d’octubre l’Entesa va presentar una moció al ple municipal a favor de la promoció dels horts urbans, que va ser 
aprovada per majoria, amb l’abstenció de CiU. La moció pretenia promoure la creació d’horts urbans, elaborar un cens de solars 
en desús susceptibles d’acollir horts i cercar, amb la participació de les entitats i persones interessades, una fórmula de gestió i 
regulació dels horts urbans de titularitat pública i privada i el seu ús social, a més de modificar el Reglament d’horts de Sabadell.
En aquests mesos la proposta s’ha demostrat d’interès perquè han sorgit ja dos horts a iniciativa de diferents entitats i 
persones: l’Escarola, a la Creu Alta, i L’Hort amb Gràcia, al barri de Gràcia, una realitat que ens anima a seguir treballant 
perquè aviat hi hagi mesures de suport i foment dels horts urbans.

FGC: soterrament Gràcia-Can Feu en perill
L’Entesa per Sabadell ha emplaçat el nou alcalde, Juan Carlos Sánchez, i el nou regidor 
d’urbanisme, Josep Ayuso, a actuar de manera urgent per garantir la viabilitat del soter-
rament dels Ferrocarrils de la Generalitat entre Gràcia i Can Feu, que faria possible la 
transformació d’aquest espai en un passeig.
Si bé la Generalitat va acceptar l’any 2006 les al·legacions de l’Entesa, que proposaven 
el soterrament, i el ple va aprovar per unanimitat una moció en aquest sentit l’any 2007, 
el cert és que encara no està tancat el finançament de l’obra. La tramitació del 
conveni entre Generalitat i Ajuntament signat al juliol de 2012 està aturada i ni tan sols s’hi 
han resolt les al·legacions de l’Entesa.
Aquesta paràlisi posa en crisi el finançament de l’obra, supeditat al compliment d’un con-
veni impossible, que preveu únicament els ingressos de les plusvàlues obtingudes a partir 
de requalificar com a residencials espais actualment qualificats d’equipaments.

A més, cal tenir en compte la incertesa actual sobre l’encaix dels terminis d’execució de les obres 
de perllongament, ja reiniciades, amb aquestes obres de soterrament entre Gràcia i Can Feu que 

encara han de superar diferents tràmits, com és l’aprovació de l’estudi informatiu i el projecte constructiu,  
la Modificació del Pla General, la redacció i aprovació  d’un Pla de Millora Urbana, la subhasta dels terrenys i 

l’obtenció de les plusvàlues, etc. Una tramitació que requereix, en el millors dels casos, un termini mínim de 2 anys.
Tot plegat fa pensar que el conveni i la paràlisi de la tramitació puguin ser una estratègia de dilació per no fer el soterrament.
L’Entesa per Sabadell continuarà treballant, junt amb les entitats i els veïns i veïnes, perquè aquesta obra sigui una realitat.

Proposta Entesa 2011

Horts al barri de Gràcia Foto: Enric Romà



Les mocions de   l’EnTESA

Ple municipal del 8 de gener

A favor de la reprovació de Manuel Bustos i Juan Carlos Sánchez,  
i de la dimissió dels imputats en el Cas Mercuri 
La moció, del conjunt de l’oposició, es va aprovar amb el vot contrari del PSC i consistia en reprovar l’al-
calde Manuel Bustos per la seva actitud davant del Cas Mercuri, reprovar l’alcalde accidental Juan Carlos 
Sánchez per manifestar que no compliria la moció per apartar els regidors i càrrecs de confiança imputats, 
demanar als imputats la seva dimissió voluntària i al PSC que complís el seu propi codi ètic en el sentit que 
tot imputat deixarà els seus càrrecs en el partit i de representació

Ple municipal del 5 de febrer

A favor de substituir els càrrecs electes i de confiança imputats pel Cas 
Mercuri en les seves responsabilitats públiques 
Partint de què considerem inadmissible que els càrrecs electes i de confiança imputats en el Cas Mer-
curi representin la ciutat, amb aquesta moció unitària de l’oposició el ple va acordar, amb el vot contrari 
del PSC, que els imputats fossin substituïts en tots els organismes i entitats.

Ple municipal del 12 de març

A favor d’un Pla d’intervenció comunitària 
Aprovada per unanimitat, pretén cobrir un buit del pressupost municipal, a rel de la desaparició del Pla 
de Barris, que cofinançaven Generalitat i Ajuntament, per implantar un Pla d’intervenció comunitària 
que permeti mantenir una estructura tècnica suficient per encarar les demandes emergents en matèria 
social, amb la participació de professionals especialitzats i en col·laboració amb les entitats dels barris.

Ple municipal del 9 d’abril

A favor d’excloure del Pla General les reserves de pas del Quart Cinturó 
Al desembre la Dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural va declarar la 
finalització del procediment i arxiu de l’expedient d’avaluació ambiental del “Cierre de la Autovia Orbital 
de Barcelona”. La moció pretenia desprogramar aquesta autovia del planejament i eliminar les reserves 
de sòl del Pla General. Va ser rebutjada pels vots del PSC, CiU i el PP.

Ple municipal del 9 d’abril

Contra l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
La moció, presentada a proposta de les seccions sindicals pels grups del PSC, CiU, ES, ICV i EUiA, i 
aprovada amb el vot contrari del PP, és un posicionament contra aquesta llei que suposaria un atac 
directe a l’autonomia municipal.

Junta de portaveus del 5 d’abril

A favor del final de la impunitat a l’Iraq, quan es compleixen 10 anys de l’inici de la guerra
Presentada per l’Entesa, ICV, EUiA i el PSC a proposta de la Coordinadora “Un Altre Món És Possible, es va apro-
var amb les abstencions de CiU i el PP. Entre d’altres acords, exigia la retirada de les forces d’ocupació militars i 
paramilitars presents a l’Iraq i el respecte pels drets humans.
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Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal

Foto: David B./iSabadell



Les activitats de   l’EnTESA

Candidatures Alternatives del Vallès CAV

Trobada Construïm Alternatives

Les CAV som Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d’Esquerres de Badia – AEB, l’Altraveu de Castellar del Vallès, l’Es-
querra Alternativa de Barberà del Vallès -EAB, Compromís per Cerdanyola, COP – Compromís per Ripollet i Entesa per Sabadell.

El 6 d’abril vam celebrar a Ripollet una troba-
da de posada en comú d’experiències, lluites, 
alternatives i idees, organitzada per les CAV, 
la Trobada de Nou Barris, Gent de Gramanet 
i Des de Baix Cornellà, amb la voluntat d’en-
fortir lligams entre lluites i col·lectius.

Hi van participar gairebé 200 persones que 
treballen activament en àmbits socials, ciu-
tadans i polítics, que formen part de coope-
ratives de consum responsable, plataformes 
en defensa de la sanitat, o contra els des-
nonaments, cooperatives de treball, assem-
blees ciutadanes, casals, bancs de temps, 
organitzacions polítiques anticapitalistes, 
grups de suport antirepressiu, sindicats de 
base, plataformes de defensa del territori i 
mitjans de comunicació alternatius.

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

Per Sant Jordi, 
un nou punt de llibre de l’Entesa!
Des de fa uns anys,  amb la col·laboració d’artistes de la ciutat, editem 
un punt de llibre que distribuïm a la paradeta de Sant Jordi. Fins ara hi 
han participat Agustí Puig, Assumpció Oristrell, Lluís Clapés, Ramiro 
Fernández, Antoni Angle, Pep Sallès i Werens.  

Enguany comptem amb la col·laboració de  
Pere Almiron


