
No partim de zero:

Fa uns mesos l’Entesa per Saba-
dell, la CUP i el Moviment Popular 

de Sabadell- MPS vàrem impulsar un 
nou projecte polític a la ciutat, amb l’ob-

jectiu de presentar una candidatura ruptu-
rista a les eleccions municipals de 2015, una 

alternativa per governar i redreçar l’actual situa-
ció política, econòmica i social de Sabadell.

Aquest projecte té nom propi: la Crida per Sabadell i està 
obert a la participació de totes les sabadellenques i els sabadellencs que comparteixin 
els seus principis, que es basen en la participació democràtica com a motor de trans-
formació, que centri l’acció política en resoldre les necessitats de la majoria.

Tenim experiència política,  
coneixem la ciutat i les seves necessitats
Des de fa 16 anys l’Entesa treballa, des de l’Ajuntament i a peu de carrer, per oferir alternatives a la 
gestió dels interessos col·lectius i en la defensa dels drets de les persones.
L’Entesa lluita activament contra la corrupció i totes i constantment fa propostes per millorar el pre-
sent i el futur de Sabadell. 

Hem demostrat que és possible fer política de proximitat, decidint a Sabadell, amb una 
manera de fer basada en l’honestedat, la transparència i l’ètica.

La nostra actuació es regeix per un Codi ètic i de conducta, que propugna la re-
novació de càrrecs i s’oposa a viure de la política, que defensa els interessos 

col·lectius i la política de proximitat. Des de Sabadell per a Sabadell.

Què volem?
• Una ciutat socialment cohesionada
• Serveis públics de qualitat  

i a l’abast de tothom
• Respecte pel territori i el rodal
• Defensa del patrimoni col·lectiu
• La defensa dels valors de la  

justícia social i la solidaritat 
• Un govern honest que treballi 

 exclusivament  
pels interessos col·lectius

• La implicació ciutadana en  
el disseny i el destí de la ciutat

• Una ciutat compromesa  
amb la construcció de la  
sobirania de Catalunya

cridapersabadell.cat

Les Candidatures Alternatives del Vallès - CAV
L’Entesa per Sabadell i la Crida participen a les CAV amb altres organitzacions independents per defensar els serveis 
públics, les polítiques de mobilitat sostenible, el dret a l’habitatge, la defensa del territori, l’adequada gestió dels residus 

i moltes altres iniciatives per construir un Vallès a mida de les persones des del compromís ètic. Les CAV tenen un re-
presentant al Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

La regeneració 
democràtica és urgent
L’Entesa ha vingut denunciant des de 1999 el mal govern del PSC i la pèrdua d’opor-
tunitats de la ciutat. Però a més en els darrers anys ha sortit a la llum la punta de 
l’iceberg de la corrupció que plana sobre els governs de Manuel Bustos. Quatre re-
gidors i diversos càrrecs de confiança i funcionaris imputats posen de manifest 
la manca de credibilitat del govern i la necessitat de fer net.

Des de la tolerància zero cap a la corrupció, considerem que és 
 urgent capgirar l’actual manera de governar la ciutat.

La situació d’emergència social que vivim des de 
l’ esclat de la crisi encara fa més necessari 

comprometre’s en la defensa dels recursos 
públics, la implicació de la ciutadania, la 

cultura del diàleg i la corresponsabilitat 
i la recuperació del bon govern.

L’Entesa amb la
abril 2015

David B./iS
abadell



Moció de censura: una oportunitat perduda
L’única via per retornar la credibilitat de la institució municipal i la confiança de la ciu-
tadania era plantejar una moció de censura al govern municipal socialista.
Malgrat els esforços per part de l’Entesa, no tots els grups municipals van compartir la 
proposta i es va perdre l’oportunitat de regenerar la institució municipal, netejar qual-
sevol indici de males pràctiques i garantir la governabilitat dels interessos de la ciutat.

L’Entesa activa amb “Sabadell Lliure de corrupció”
L’Entesa va col·laborar en la creació de la Plataforma l’endemà mateix de l’esclat del cas Mercuri. Té un paper clau en la denúncia de 

la corrupció, el seguiment de la causa i la difusió de la informació. Des de l’octubre de 2013 està personada com acusació popular a 
través de l’Associació Lliure d’Avocats i Advocades de Catalunya - ALLAC, que hi col·labora de manera totalment desinteressada.

Deute
Deute il·legítim
El ple va acceptar una moció per declarar il·legítim el 
deute municipal contret en el marc del Pla de pagament 
a proveïdors 2012, que ascendeix a 19 milions d’euros. 

Cas Mercuri

La marxa de Manuel Bustos com alcalde no ha 
servit per redreçar la situació política de la ciutat. 
El PSC no ha volgut fer net i en cap moment ha 
demanat que els regidors imputats retornin l’ac-
ta de regidor. Paco Bustos i Joan Manau, s’han 
mantingut en el seu seient fins el final, com si res 
no passes. Això sí, mantenir el seient els hi ha per-
mès cobrar més de 62.000 anuals per no fer res.

L’alcalde actual, Juan Carlos Sánchez, s’ha ali- 
neat en tot moment amb els imputats i ha incom-
plert en dues ocasions les mocions aprovades per 
la majoria del Ple municipal, instant-lo a demanar 
als imputats retornar l’acta de regidor. Així mateix, 
l’alcaldable a les eleccions del maig és també un 
membre de l’equip de Manuel Bustos. 

FGC
Soterrament FGC ja!
L’Entesa reclama des de l’any 2007 el soterrament de la 
via per acabar amb la barrera entre Gràcia i Can Feu. 
També hem reclamat la represa de les obres, que van 
estar aturades durant mesos, i que s’evitessin els efec-
tes d’abandonament i brutícia als entorns de les obres, 
tant a Gràcia com a la Plaça Espanya i la Zona nord.

Recuperem el Parc del Nord 
L’Entesa va promoure una moció que exigia a les ad-
ministracions implicades la retirada i tractament ade-
quat de les terres i la restitució de l’espai de parc.

Espai Públic
Neteja i manteniment
Sabadell ha patit una preocupant degradació de l’es-
pai públic, per la manca de manteniment i la reducció 
de la neteja. L’Entesa va portar al Ple una moció de-
manant la millora de l’atenció sobre l’espai públic.

Merinals, 3 anys pendents de l’enderroc 
Finalment, després de més 3 anys abandonats, s’han 
enderrocat els antics blocs de Merinals afectats per 
aluminosi. L’Entesa va presentar una moció i va fer 
gestions amb l’Agència de l’Habitatge de l’Habitatge.

Sant Pau i Can Gambús
El sector de Sant Pau de Riu Sec, que havia de ser 
referent per a l’activitat econòmica innovadora i tec-
nològica, s’ha convertit en un vulgar sector comer-
cial: cap indústria, zero valor afegit i escassos llocs 
de treball. Can Gambús, el nou sector residencial i 
econòmic, és un desert fruit del sobredimensiona-
ment de la bombolla immobiliària.

Una ciutat smart?
Darrera la propaganda de la ciutat Smart hi ha es-
cassos beneficis per la ciutadania. El Sabadell Smart 
Congress és un exemple més del cercle econòmic 
viciós entre les concessions municipals i la propa-
ganda de l’Ajuntament.

Rodal
Gasoducte Martorell-Figueres
El Gasoducte Martorell-Figueres suposa una greu 
agressió als espais naturals del Rodal amb milers 
d’arbres tallats, alguns de centenaris. L’Entesa ha de-
nunciat la inutilitat de l’obra, ha presentat al·legacions 
i ha exigit la reposició total del territori afectat.

Obres i competicions il·legals a Ca n’Alzina
L’Entesa s’ha oposat al Pla Especial que pretenia le-
galitzar les construccions i abocaments de terres ir-
regulars. També hem denunciat que ni el restaurant 
ni l’hípica tenen llicència. 

Abocaments de terres i runes al rodal 
Denúncia de les irregularitats del govern municipal i la 
inactivitat dels serveis tècnics, que han permès l’abo-
cament il·legal de més d’1 milió de m3 de terres al Parc 
Agrari entre 2007 i 2014, sota l’ombra del Cas Mercuri.

Patrimoni
Enderroc del Despatx Corominas
L’Entesa ha denunciat al jutjat l’enderroc d’aquest 
edifici protegit, que es va fer amb una llicència signa-
da per Josep Ayuso, que segons ha reconegut l’As-
sessoria jurídica municipal incomplia la normativa. 

Conveni Castell de Can Feu
El Castell de Can Feu segueix deteriorant-se mentre 
el govern del PSC continua defensant un polèmic 
conveni contrari als interessos de la ciutat. L’Entesa 
va exigir que s’obligués a la propietat a aplicar mesu-
res de conservació i seguretat de manera immediata.

Un dels fets més negatius per a 
la ciutat ha estat el cas Mercuri. 
Una trama de corrupció de grans 
dimensions, amb la implicació de 
l’entorn polític (PSC) i familiar de 
l’exalcalde Manuel Bustos.
Actualment hi ha més de 30 causes ober-
tes amb més de 40 persones imputades, en-
tre les quals càrrecs electes, exregidors, càr-
recs de confiança, empresaris i funcionaris. La 
major part de les peces encara estan en fase 
d’instrucció judicial.
Els efectes per a la ciutat han estat tan evidents 
com negatius: paràlisi, pèrdua de confiança en 
el govern, descrèdit, mal nom per Sabadell,... 
una situació que costarà molt redreçar.

SCAI - Servei Ciutadà d’Acolliment als 
Immigrants
El govern municipal va voler desmantellar l’SCAI i 
l’Entesa s’hi va oposar. Finalment perviu un servei 
més reduït, que ha perdut pel camí el programa de 
sensibilització i una part del voluntariat, amb l’elevat 
cost d’acomiadar dues treballadores.

Aposta per la cohesió social
El govern no ha estat capaç d’afrontar els reptes 
dels barris amb situacions socioeconòmiques com-
plexes i una situació de malestar creixent. És el cas 
de Can Puiggener, però també d’altres barris pels 
quals l’Entesa ha fet una proposta de mesures soci-
als, i de reforç de la identitat, treball específic amb 
joves i adolescents, policia de proximitat, etc.

Social

Taxa sobre els habitatges buits
Finalment, amb la pressió de la PAHC, s’han iniciat 
els tràmits per a fer efectiva aquesta taxa amb aten-
ció especial als habitatges propietat de les entitats 
financeres i grans propietaris.

Ciutat lliure de desnonaments
El ple municipal va aprovar per unanimitat una mo-
ció presentada per l’Entesa per Sabadell a favor de 
la dació en pagament amb la voluntat que Sabadell 
esdevingui una ciutat lliure de desnonaments.

Repensem VIMUSA
L’empresa municipal VIMUSA ha passat uns quants 
anys a la deriva, sense que el govern afrontés la rea-
litat. En una situació econòmica ja límit, havent aco-
miadat 7 persones, va arribar un Pla de viabilitat, que 
ens sembla poc ambiciós en temes de rehabilitació i 
eficiència energètica. 

Ús social per als pisos dels mestres
Hem impulsat la rehabilitació de 30 habitatges muni-
cipals en 3. Reclamem també la rehabilitació dels 32 
habitatges de la caserna de la Guàrdia Civil.

Habitatges

A favor de la sanitat pública
Hem demanat transparència en la gestió del Parc 
Taulí, que la Generalitat suspengués l’aplicació de 
mesures restrictives i restablís els serveis retallats en 
matèria de salut, i el compromís municipal amb un sis-
tema públic de salut equitatiu, universal i de qualitat.

Sanitat

       Mai en un govern Bustos 
L’Entesa és l’única força política que no ha format mai part 

dels governs Bustos. CiU, ICV-EUiA i ERC en van formar 
part fins i tot quan el PSC tenia majoria absoluta. El PP 

n’ha format part gairebé sempre de manera encoberta 
fent de crossa del PSC. 

Equipaments
L’Olímpia per la ciutat
El complex esportiu de l’Olímpia ha de continuar es-
tant obert a l’ús de la ciutat. Per això hem demanat 
l’anul·lació del conveni amb la Federació que pretén 
cedir-lo a aquesta entitat privada per 50 anys. 

Patis Oberts arreu de la ciutat
Una moció de l’Entesa va acordar un projecte per 
obrir els patis de les escoles a la ciutat amb expe-
riències a tots els barris, amb activitats adreçades 
especialment als infants i adolescents.

Volem obrir els centres cívics i biblio-
teques a l’estiu

L’Entesa ha proposat –amb l’oposició del go-
vern- que l’Ajuntament dinamitzi els centres 
cívics i biblioteques a l’estiu (ara tanquen), 
oferint activitats culturals i cíviques, i que 

n o s’incrementi el servei d’autobusos. C O R R U P CIÓ

avantsala 
de la

Dos anys i mig denunciant la corrupció al Ple 
Des del mateix moment de conèixer el cas Mercuri i la imputació de l’exalcalde Manu-

el Bustos i dels regidors socialistes Paco Bustos, Joan Manau i Ricard Estrada, els 
regidors del Grup Municipal de l’Entesa han portat durant els Plens municipals una 
samarreta amb un No a la Corrupció - Fora imputats, denunciant així la presència   
en el Consistori d’imputats i exigint la seva dimissió.

La ciutat que ens deixen

Sempre  contra la corrupció
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Clientelisme

Fiasco  
Sant Pau de  
Riu-sec

Clientelisme

Forats  als carrers

Fiasco  
Sant Pau de  

Riu-sec

Sempre  contra la corrupció

16 anys treballant  per la ciutat Balanç 2011-2015

Des de fa 16 anys a l’Entesa 
treballem de manera coherent 

defensant el nostre model de ciutat 
i de gestió, d’acord amb la nostra 

manera d’entendre la política, 
donant alternatives, fiscalitzant i 
qüestionant l’acció del govern.

El PSC no ha volgut fer net
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27
grupmunicipal@entesa.org

www.entesa.org
C. de Gràcia 48, 1r-2a
Tel. 93 727 03 86   info@entesa.org www.youtube.com/entesapersabadell

entesapersabadell

AUDITORIA CIUTADANA A L’AJUNTAMENT
Fem fora la màfia
Llums i taquígrafs a la corrupció política i econòmica. Hem de portar tots els corruptes 
als tribunals i destapar les irregularitats de tots aquells que fa massa anys estan utilitzant 
la seva condició de representants polítics en benefici propi i en contra dels interessos 
generals de la ciutadania.

ATURAR LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Aliment, habitatge, sanitat i educació
Presentar propostes d’alternatives reals i, si cal, desobeir les lleis que perpetuen aquest 
sistema econòmic desigual. Posar els drets socials i el benestar de les persones en l’eix 
central del debat polític.

DEMOCRATITZAR L’AJUNTAMENT
Institucions al servei de les persones
Convertir l’Ajuntament en una eina al servei de la ciutadania amb la màxima transparència. 
L’Ajuntament serà una eina d’intervenció social que fomenti la participació ciutadana en 
les decisions polítiques que ens afecten.

(RE)
CONSTRUÏM 
SABADELL

cridapersabadell.cat

crida@cridapersabadell.cat 

QUÈ  FAREM? 

 
És un moviment assembleari d’esquerres i 
transformador que es presentarà a les  
eleccions municipals del 2015 a Sabadell

“ 
Ara és l’hora de guanyar, és l’hora d’una proposta àmplia, radical 

i engrescadora per poder decidir-ho tot. És l’hora d’una nova majoria 
social i política capaç de construir aquesta ciutat.”

  Participa a la Crida!
  Vine a les assemblees, als grups  
de barri o als grups de sobirania.  

Busca el teu espai i implica’t!




