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L’Entesa denuncia actuacions il·legals reiterades a

Ca n’Alzina

Butlletí Informatiu del Grup Municipal
L’Entesa, construïm municipalisme alternatiu

El mes de desembre de 2013 la Junta de Govern Local aprovava inicialment un Pla Especial que
ha posat al descobert una llarga sèrie d’il·legalitats urbanístiques i ambientals. Com es podia
portar a aprovació un planejament que inclou unes actuacions ja realitzades? Què havia passat
els darrers anys en l’àmbit de Ca n’Alzina?
No ens podíem quedar amb la incògnita de saber-ho i no podíem deixar consolidar unes actuacions no compatibles amb el planejament urbanístic ni amb els valors del rodal. Per responsabilitat,
per respecte a legalitat, pel valor que donem al patrimoni natural i perquè considerem imprescindible vetllar pel correcte funcionament de l’administració. També per fer memòria, per depurar responsabilitats i perquè perseguim el necessari restabliment dels danys realitzats sobre el territori.
Per tot plegat, vam iniciar una recerca d’informació exhaustiva i vam trobar prou evidències per
denunciar al jutjat actuacions il·legals reiterades durant molts anys.
Més informació a pàgines centrals

L’Entesa exigeix la readmissió dels 7 acomiadats de
Foto: iSabadell/JdA

Entesa per Sabadell
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VIMUSA

El 7 de març el gerent de VIMUSA, Jordi Renom, i la vicepresidenta, Marta Farrés, van comunicar a 2 treballadors i 5 treballadores el seu acomiadament fulminant, fruit d’una decisió adoptada de manera unilateral pel govern del PSC.
L’Entesa va enviar un escrit a l’alcalde, Juan Carlos Sánchez, exigint-ne la readmissió i apostant
per buscar alternatives abans de prendre una decisió amb conseqüències tan dramàtiques.
També vam denunciar la manca de sensibilitat social del PSC pel fet que de les 7 persones
acomiadades, tres són majors de 55 anys i tindran moltes dificultats per trobar feina, una està
embarassada i tres gaudeixen de reducció de jornada. En aquest sentit, vam enviar un escrit al
regidor de Drets Civils i Ciutadania, Quim Carné, demanant que vetllés per la no discriminació de
les treballadores, però ni tan sols es va dignar a respondre’ns.
Amb aquesta actuació, el PSC ha demostrat que és ben capaç d’actuar com la multinacional més
agressiva, sense cap mena de consideració per la negociació col·lectiva, els drets laborals i el respecte pels col·lectius d’especial protecció, amb una decisió que menysprea el Consell d’administració i que dubtem molt que tingui efectes gaire rellevants sobre la futura viabilitat de l’empresa.
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Editorial
Mercuri i més mercuri
Per molt que el PSC vulgui fer
creure que la ciutat ha passat
pàgina del Cas Mercuri, el govern no pot evitar que aquest
estigui present, si més no, a la
vida política. Amb l’afegit que
mentrestant l’alcalde es nega
reiteradament a depurar responsabilitats polítiques.
En aquest context l’Entesa assumeix el paper de veu de la
consciència, exigint la necessària regeneració democràtica i fent memòria sempre que
sorgeix l’oportunitat.
Fa escasses setmanes, la recerca d’informació sobre les
il·legalitats comeses a Ca n’Alzina ens va portar de nou al
Cas Mercuri. Les actuacions
que tenen relació amb els
abocaments fets a la zona que
coneixem com Can Xupa foren ja observades atentament
durant la investigació judicial.
Si bé d’entrada les construccions realitzades sense llicència al llarg de més d’una dècada aparentment en queden
al marge, hem decidit posar
tota la informació obtinguda a
mans de la justícia per la seva
estreta relació amb els fets investigats i per l’evident manca
de diligència en el procediment administratiu municipal.
La tramitació de nou planejament urbanístic per part del
govern municipal no pot obviar les estretes i evidents vinculacions.
La feina continua. La nostra,
exigint tota la informació de
tot allò sospitós d’haver-se realitzat al marge de la legalitat,
i la de la Plataforma Sabadell
Lliure de Corrupció, que lidera l’acusació popular del Cas
Mercuri. I, mentrestant, l’alcalde continua sense aplicar
les mesures que el conjunt de
l’oposició li va exigir ara ja fa
141 dies.

FGC, soterrament fins Can Feu
Soterrar els FGC fins el castell de Can Feu és una antiga aspiració dels barris de Gràcia i Can Feu i un projecte de ciutat per
eliminar un element que dificulta la comunicació i el veïnatge
a banda i banda de les vies. Aquest va ser un compromís que la
Generalitat i l’Ajuntament van adquirir l’any 2007 en el marc de les obres
de perllongament impulsades per la Generalitat. A l’octubre, però, van anunciar
que de moment el soterrament no s’executaria i que es faria més endavant.

Els veïns i veïnes s’organitzen
Els veïns i veïnes de Gràcia i Can Feu s’han organitzat en la Plataforma Soterrament FGC
ARA, amb l’objectiu d’aconseguir el soterrament ara, conscients que més endavant
seria inviable pel sobrecost que significaria i perquè desfer les noves instal·lacions i
paralitzar el servei per tan sols 400 metres es convertiria en una petició inviable
La plataforma reclama que el soterrament es realitzi dins de les obres en curs
i es financin amb els estalvis generats per no haver expropiat els edificis 19 al
barri de Gràcia que el projecte original preveia i per no construir les cotxeres i un
aparcament al Parc del Nord.

La mentida de les plusvàlues
El principal responsable d’aquesta situació és el govern municipal, que no ha
estat capaç de defensar una antiga reivindicació a favor d’eliminar la barrera de
les vies i millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes. El PSC no ha estat a
l’alçada i no ha defensat els interessos de la ciutat com li corresponia, obligant a
la Generalitat complir els seus compromisos.
Enlloc d’això s’ha parapetat en voler fer creure que aconseguirà els 24 milions
mitjançant plusvàlues urbanístiques, obtingudes amb la requalificació de diversos espais públics com a residencials. Una absoluta fal·làcia, ja que aquesta operació requeriria construir varis milers d’habitatges en plena crisi immobiliària i
serien necessaris molts anys per obtenir-los.
La Plataforma treballa per reclamar el soterrament ara, perquè, si no és fa ara,
no es farà mai.
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Un futur per a VIMUSA
Malgrat els acomiadaments de VIMUSA han estat justificats en el discurs del govern del PSC
com a mesura per garantir la viabilitat de l’empresa i de la resta de llocs de treball, el cert és que
fins ara no s’ha fet públic cap mena de pla de viabilitat o estudi de diferents escenaris de futur.
La situació actual no es pot atribuir només a les circumstàncies del sector de la construcció i els efectes de la crisi econòmica, sinó també a la incapacitat de gestionar adequadament el canvi de cicle d’una empresa que va ser creada per construir habitatge públic, però
que fa anys que hauria hagut d’emprendre la seva reconversió.
L’Entesa defensa que l’empresa elabori una estratègia consensuada, que passa per la transparència informativa i la corresponsabilització en la presa de decisions, per abordar nous camps d’actuació, com ara la rehabilitació d’habitatges, el
patrimoni, les auditories energètiques, el suport a les comunitats de veïns, etc. A més, és imprescindible que l’Ajuntament
pagui els seus deutes amb VIMUSA, que actualment són de més de 4 milions d’euros.

Breus
Gasoducte: Exigim la reposició total
La construcció l’any 2012 del Gasoducte Martorell-Figueres va significar una greu agressió
als espais naturals del Rodal i del Vallès: van arrasar el sotabosc, van tallar milers d’arbres i
van alterar els talussos. L’empresa constructora tenia l’obligació d’executar la total i correcta
reposició del territori, consolidar els talussos i replantar les arbres tallats. Tanmateix, un any i
mig després denunciem que aquesta actuació ha estat molt deficient i exigim que s’actuï amb
celeritat i garanties per minimitzar, en la mesura del possible, els impactes del gasoducte.

Paralitzem el moviments de terres al Parc del Nord
L’Entesa, alertada pels veïns i veïnes, va preguntar al govern municipal els motius i circumstàncies del gran moviment de terres que s’estava realitzant a la zona del Torrent del
Capellà. Es tracta de terres apilades provisionalment, provinents de les obres de perllongament dels FGC i també d’altres indrets. Després de tres setmanes de silenci, el govern
va paralitzar els abocaments, que s’havien realitzat sense que s’hagi aprovat cap projecte
o partida pressupostària per a l’execució definitiva del Parc del Nord.

Taxa sobre habitatges buits: quan?
Fa mesos que Terrassa, després d’uns anys de treball previ per elaborar un cens d’habitatges
buits i implantar una taxa sobre aquests, ha començat a multar les entitats bancàries. A Sabadell,
en canvi, ni tan sols s’ha iniciat el treball del cens, malgrat al gener el govern va anunciar que també els multaria. El compromís de portar la taxa a aprovació al mes de març també ha estat paper
mullat i ara diuen que s’aprovarà al juliol, però encara no hi ha cap proposta de text i sembla que
més aviat volen anar deixant passar el temps i evitar un enfrontament amb les entitats bancàries.

L’Entesa demana que l’Ajuntament no operi amb el BBVA
Com a mesura de pressió per tal que aquesta entitat bancària eliminés els avals dels 10
casos que van motivar l’ocupació de l’oficina del c.Alfons XIII per part de la PAHC. L’Entesa considera que l’actitud prepotent de BBVA, d’obstaculització de les negociacions, i
el fet que aquesta entitat concentra aproximadament el 40% dels afectats comptabilitzats
per la PAHC de Sabadell justifica que l’Ajuntament deixi d’operar amb BBVA i que es traslladin els comptes a entitats de banca ètica.

Foto: AEB

Solidaritat amb PANRICO
L’Entesa participa del Grup de suport al Comitè de Vaga de PANRICO, on fa 6 mesos que els
treballadors i treballadores en vaga indefinida defensen la viabilitat de l’empresa i el manteniments de tots els llocs de treball. Fa pocs dies una nova votació va refermar que la majoria
de la plantilla volia continuar lluitant, amb 154 vots a favor de la vaga i només 11 en contra.
Per col·laborar amb la Caixa de resistència: 2100 3161 38 2200094458
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On és Ca n’Alzina?

Ca n’Alzina

Es tracta d’una masia datada als segles XII-XIII situada al marge de la carretera de Sabadell a Polinyà, que hostatja un restaurant i que en els darrers 10
anys s’ha anat convertint en un complex dedicat a la
hípica de competició.
S’emplaça en sòl no urbanitzable, de valor agrari,
inclòs dins un àmbit de Protecció Especial del Pla
Territorial Metropolità, i protegit pel Pla Especial del
Patrimoni de Sabadell pels seus valors arqueològics,
arquitectònics i ambientals.

Anys i anys d’obres
sense llicència
Durant els darrers 8 anys s’hi han realitzat nombroses actuacions sense llicència i fora d’ordenació,
entre les quals:
• diverses edificacions
• ampliació de la masia
• piscina
• diversos coberts i pèrgoles
• pista coberta de grans dimensions
• pista de competició
• urbanització dels espais entre edificis
• ubicació de diversos contenidors
• xarxa desguassos i evacuació d’aigües residuals
i pous

Abocaments a Can Xupa
En aquest àmbit s’han realitzat, també sense cap tipus de llicència, diversos abocaments de terres, el
més important dels quals, sobre un àmbit conegut
també com Can Xupa. S’hi va abocar dins d’un torrent
un mínim de 50.000m3 (com omplir el camp de la Nova
Creu Alta fins a 8 metres d’alçada) de terres, runes
i materials diversos, centenars de camions abocant
durant setmanes i setmanes.
A aquests abocaments, cal afegir-hi també altres
actuacions sobre el medi natural, com l’obertura de
camins i la tala d’arbres, i l’abocament de triturat asfàltic sobre camps de conreu.

La inacció de l’Ajuntament

Els serveis tècnics municipals tenen des de fa anys ple coneixement d’aquestes actuacions i, de fet, han iniciat diversos expedients de disciplina urbanística ja des de l’any 1992 i sobretot entre
2005 i 2010, cap dels quals no ha acabat en sanció ni en autorització.
La llicència per als abocaments de Can Xupa, sol·licitada
el maig de 2011, ha estat finalment denegada tres anys després. Una part de les explicacions d’aquesta inacció caldrà
buscar-la en el sumari del cas Mercuri.

6 expedients oberts
Ha estat aquest darrer any 2013, una vegada destapat el Cas Mercuri, quan s’han iniciat nous expedients, algun dels quals coincideix amb la denúncia de l’Entesa els mesos de febrer i març de
diversos abocaments en tres punts de la ciutat: Ca n’Ustrell, la
Riera Seca – Can Xupa i el Torrent de Cal Jeroni.
• 14/03/13 p er moviment de terres de conreu amb restes de
triturat asfàltic
• 13/03/13 per construccions il·legals durant anys
•

8/04/13 p er abocament de terres i fems, lixiviats que contaminen terreny

• 8/05/13 p er abocament de terres sense llicència, col·locació
de canonades de polietilè insuficients, abocament
de runes, tancament d’esplanada superior...
• 30/05/13 per sacs de runa i restes de fibrociment
• 13/06/13 per obertura de camins
Actualment dos dels expedients, el que es refereix a les construccions il·legals i el de Can Xupa, de manera parcial, estan suspesos mentre es tramita el Pla Especial de Ca n’Alzina.

Lliçons de Ca n’Alzina
• L a necessitat de dur a terme un seguiment dels expedients de llicència i de disciplina urbanística
• E l repte de definir de nou un projecte propi per al rodal
• La denúncia de la manca de transparència en l’acció
del govern respecte els temes compromesos.

10 anys d’actuacions il·legals
consentides pel PSC
Un Pla Especial com a solució per legitimar la il·legalitat?
El Pla Especial té la voluntat expressa de legalitzar totes les actuacions realitzades. És tracta d’un document vergonyós que
explícitament no fa referència a la llista d’il·legalitats i que ignora els importantíssims abocaments de terres.
L’Entesa s’oposa a què l’Ajuntament aprovi una figura de planejament que pretén regularitzar actuacions realitzades en
contra de la normativa urbanística vigent i dels preceptes legals de tramitació. No podem acceptar que es relativitzi la
vulneració reiterada de la legalitat en el marc d’un àmbit sensible del rodal, amb una mostra de menyspreu absolut cap a
l’ordenament urbanístic i els elements bàsics del procediment administratiu.

1994

2012

L’opacitat del govern del PSC Can Xupa, Jordi Soriano
Aconseguir la informació està resultant una cursa d’obstacles,
en què el govern municipal intenta impedir que arribem a la meta.
Al mes de febrer vam poder consultar els 6 expedients de disciplina urbanística que actualment estan oberts, però això ens va
generar moltes més preguntes i dubtes, de manera que el 13 de
març vam fer tot un seguit de peticions que, un mes després, en
el moment de tancar aquest butlletí encara no han estat ateses.
D’altra banda, el regidor d’urbanisme, Sr. Ayuso, va anunciar en
el Ple municipal del 4 d’abril que s’havia precintat Ca n’Alzina, fet
que finalment s’ha demostrat completament fals, perquè únicament se’ls va requerir que retiressin dos elements provisionals.

i el Cas Mercuri

La 6a peça del Cas Mercuri es refereix als abocaments
de Can Xupa i els vincula al tràfic d’influències i delictes sobre l’ordenació del territori. De fet, els llavors tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Joan Manau, i regidor de Sostenibilitat i Gesitó
d’Ecosistemes, Ricard Estrada, estan imputats pels contactes
amb l’exregidor del PP, Jordi Soriano, que, presumptament,
haurien obviat aquests abocaments en comptes d’actuar per
evitar-los. El jutge haurà de determinar quina va ser la seva
implicació i fins a quin punt es pot qualificar de manca de diligència, de permissivitat o de complicitat en els fets.
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Artèxtil: una operació
immobiliària ben maquillada
L’any 2008 el Ple va aprovar inicialment la modificació de Pla general que afecta
l’Illa Artèxtil i la zona esportiva de les Cases del Garcia. Gairebé 6 anys després,
ha tornat a Ple per l’aprovació provisional, després que l’alcalde, Juan Carlos
Sánchez, desatengués la petició d’alguns grups per deixar-la sobre la taula per
estudiar-ho de nou amb criteris de 2014.
L’Entesa considera que l’interès públic de l’operació no està justificat:
• L’institut no és una inversió realista pel fet que han canviat les condicions econòmiques i demogràfiques a la ciutat.
• L’equipament esportiu de Sant Oleguer passa a ser una càrrega econòmica i de responsabilitat per a la ciutat. El
govern municipal no ha definit quin projecte de futur té per a aquest espai.
• La propietat, actualment en mans de la immobiliària Sòlvia, es treu del damunt l’espai d’equipament, on no pot construir habitatge, i traspassa el seu coeficient d’edificabilitat a l’Illa Artèxtil, que passa a ser residencial i més rendible.
• La ciutat perd novament espai industrial urbà, en un enclavament estratègic com és la Gran Via i la proximitat amb
l’accés al sector del Ripoll.
Les al·legacions i la proposta alternativa d’ordenació que va presentar l’Entesa per Sabadell l’any 2008 no han estat
acceptades. L’informe de resposta a les al·legacions justifica l’operació en l’oferiment de la propietat motivat per “la
incompatibilitat entre l’activitat esportiva i els futurs interessos empresarials”. És a dir, s’explica sense cap mena de
mirament que l’operació s’inicia per l’interès privat.

Passeig de la Plaça Major, quin Passeig?
Malgrat ser l’espai més emblemàtic de la ciutat, el
Passeig de la Plaça Major haurà gaudit del dubtós
mèrit de ser el resultat d’un altre despropòsit del
govern municipal. Ni el debat forçat l’any 2009 per
l’oposició, ni el concurs d’idees, ni les aportacions dels grups municipals durant l’any 2013, ni les
idees de diversos professionals de la ciutat, ni les
recomanacions de la Fundació Bosch i Cardellach
hauran servit per aconseguir arribar a un mínim
consens i disposar d’un projecte global de qualitat.
El govern municipal i el seu regidor d’urbanisme, Josep Ayuso, han assumit molt puntualment, i encara a contracor, algunes
de les aportacions realitzades ja la tardor de 2012, decidint al marge de les opinions en un tema que requeria la màxima sensibilitat per recollir les millors aportacions. La seva escassa voluntat d’incorporar modificacions al projecte ha fet necessari
un procés llarg i feixuc, els fruits del qual encara no són visibles i que en cap cas han aconseguit remuntar un projecte que
al nostre entendre estava mancat d’un caràcter i d’un tractament adequat per a l’espai.
Les obres s’han iniciat i encara no es coneix quin passeig tindrem, mentre se succeeixen notícies de constants rectificacions decidides a porta tancada.

Eliminar els accessos a l’actual aparcament
Un dels compromisos associats a la construcció del nou aparcament sota el Passeig va ser que aquest s’unificaria amb
l’aparcament sota la Plaça Doctor Robert, per eliminar els actuals accessos de vehicles situats en carrers de vianants,
amb entrada al carrer del Pedregar i sortida al carrer del Sol.
Des de l’Entesa per Sabadell considerem ineludible la connexió dels dos aparcaments i l’eliminació dels actuals accessos i no compartim el criteri del govern municipal de deixar la decisió a les empreses concessionàries dels aparcaments,
sinó que aquesta important decisió ha de ser una decisió expressa del Consistori.

Breus

Renfe centre
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Les mocions de

l’Entesa

4/03/14

1/04/14

Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal
Ple municipal del 14 de gener

Per demanar la dimissió del President del Consorci de Residus
El sumari del Cas Mercuri revela que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
s’ha utilitzat per contractar personal vinculat directament a l’executiva del PSC de Sabadell. Les
CAV hem portat als plens municipals una moció per demanar la dimissió del president del Consorci,
Juan Carlos Sánchez, per considerar inadmissible aquesta pràctica. A Sabadell PSC, CiU, PP, ICV
i el regidor no adscrit van votar-hi en contra i EUiA s’hi va abstenir.
Ple municipal del 14 de gener

Soterrament dels FGC ara!
La moció, a proposta de la Plataforma Soterrament Ara, va ser presentada conjuntament per
ICV, EUiA i l’Entesa amb l’objectiu d’instar la Generalitat a executar el compromís adquirit fa
anys de soterrar els FGC fins el terme de Sant Quirze del Vallès assumint-ne el cost com a obra
complementària de l’actuaL projecte. Va ser rebutjada amb els vots del PSC i CiU.
Ple municipal del 4 de març

A favor d’obrir els centres cívics i biblioteques a l’estiu
El mes d’agost la ciutat tanca pràcticament tots els seus serveis, per això l’Entesa va proposar que es
planifiqués l’obertura de centres cívics i biblioteques i s’evités reduir dràsticament el servei d’autobusos.
En definitiva, que l’Ajuntament assumís un rol dinamitzador i oferís espais i activitats culturals i lúdiques.
La moció va ser rebutjada amb el vot en contra del PSC i l’abstenció del PP.
Ple municipal de l’1 d’abril

Per denegar el Pla Especial de Ca n’Alzina
Aquesta moció plantejava que es denegués l’aprovació provisional del Pla Especial de Ca n’Alzina, que no
pretén altra cosa que regularitzar les actuacions il·legals comeses en aquest espai durant anys. També
es demanava rigor en la tramitació dels expedients de disciplina urbanística i que se’n fes seguiment a
la comissió informativa. Va ser rebutjada gràcies a l’abstenció del PP i el vot contrari del PSC.
Ple municipal de l’1 d’abril

Per demanar la readmissió dels acomiadats per VIMUSA
Aquesta moció, presentada conjuntament amb ICV i EUiA, demanava la readmissió immediata dels
7 treballadors i treballadores acomiadats per l’empresa municipal VIMUSA, instava la gerència a
elaborar un pla de viabilitat de l’empresa amb noves línies d’actuació i finançament, i demanava
que l’Ajuntament i la Generalitat fessin efectius els deutes contrets amb VIMUSA. Va ser rebutjada
amb els vots negatius del PSC i les abstencions de CiU i el PP.
Ple municipal de l’1 d’abril

A favor de la transparència del Consorci Parc Taulí
La moció, presentada a proposta de la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública i presentada
en diferents municipis, tenia l’objectiu de fer transparent la gestió del Consorci hospitalari, requerint
informació detallada sobre el pressupost dels darrers anys, els convenis amb els hospitals privats,
les actes del Consell de govern, el llistat d’empreses proveïdores i un informe comparatiu sobre les
llistes d’espera. Va ser rebutjada amb els vots contraris del PSC, CiU i el PP.

l’Entesa

Foto: iSabadell/JdA

Desigualtats en temps de crisi:
les pensions no es toquen

El 22 de gener vam convidar Elena Idoate, membre del Seminari Taifa,
que va fer una crítica a les polítiques neoliberals que pretenen qüestionar les pensions amb successives reformes que pretenen privatitzar
aquest dret social i potenciar els plans de pensions privats. També va denunciar que els tècnics que proposen aquest
tipus de reformes, contràries als interessos socials, sovint estan vinculats a asseguradores i entitats financeres.

STOP pujada tarifes
Transport Públic
El 26 de febrer Albert Parés, vocal del Vallès Occidental de la PTP – Promoció Transport Públic, va fer una anàlisi de l’actual sistema de tarifes,
posant l’accent en la manca d’estratègia de l’administració per utilitzar les
tarifes com a element per fomentar l’ús del transport públic que, a més, estan totalment deslligades d’altres aspectes de
la gestió. També va denunciar les contradiccions de l’actual sistema de zonificació, així com l’escandalós increment de
les tarifes en els darrers anys, que han generat una campanya de reivindicació ciutadana i va apuntar el canvi de sistema
tarifari que es produirà properament.

L’abús de les elèctriques
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Les activitats de

Debats de l’Entesa

El 19 de març Sebastià Ribes, membre de l’Entesa per Sabadell i de Som
Energia, va fer una exhaustiva exposició sobre la composició de la tarifa elèctrica, afirmant que només el 44% són costos del sistema. També
va explicar la situació de dèficit tarifari i va denunciar que el Ministeri
realment no disposa d’un full de ruta per a la nova tarifa i que els consumidors estan en mans dels mercats, mentre les companyies elèctriques –amb una estreta vinculació al poder políticcontinuen guanyant molts diners. Amb aquest panorama, Ribes va apuntar algunes alternatives, com ara el canvi de
comercialitzadora cap a cooperatives, com ara Som energia, o l’autoproducció energètica.

#CRIDAPERSABADELL
El 12 d’abril es va dur a terme la primera trobada del #CridaperSabadell, impulsat per la CUP,
l’Entesa per Sabadell i el Moviment Popular de Sabadell, un espai de trobada per abordar la
situació d’emergència econòmica i social i per discutir col·lectivament els elements per construir un marc de lluita pels interessos de la majoria treballadora.
Es va debatre sobre el model per plantar cara a la situació actual i el paper que podria jugar una
candidatura municipal que recollís i portés al consistori totes aquestes lluites i iniciatives socials.

Candidatures Alternatives del Vallès

CAV

Les CAV som Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d’Esquerres de Badia – AEB, l’Altraveu de Castellar del Vallès, l’Esquerra
Alternativa de Barberà del Vallès -EAB, Compromís per Cerdanyola, COP – Compromís per Ripollet, Entesa per Sabadell i les CUP
de Palau Solità i Plegamans, Sant Cugat, Santa Perpetua de la Mogoda i Terrassa.

20 anys de l’AEB
L’Alternativa d’Esquerres per Badia – AEB, celebra enguany el seu vintè aniversari amb diferents activitats i l’edició d’un llibre que explicarà la seva història. L’AEB va ser una de les candidatures alternatives pioneres
al Vallès i també ha estat clau en la formació i consolidació de les CAV. Per molts anys!!
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