
L’assemblea de la Crida per Sabadell, celebrada el 19 de gener, va 
escollir Maties Serracant com a alcaldable per les eleccions muni-
cipals del 26 de maig. Membre de l’Entesa per Sabadell, és regidor 
des de febrer de 2014, quan va substituir Juli Moltó al Grup munici-
pal de l’Entesa, i ja va ser alcaldable de la Crida l’any 2015.

L’assemblea va ratificar per unanimitat la candidatura d’en Maties i 
posteriorment es va votar la llista en diferents blocs, a partir de les 
propostes que havien fet els propis adherits i adherides. Les actuals 
regidores Glòria Rubio i Míriam Ferrándiz, que han fet una magní-
fica tasca durant aquests 4 anys, han decidit no presentar-se a la 
reelecció. Sí que continuarà Lluís Perarnau, que es va incorporar al 
setembre de 2017 en substitució d’Albert Boada.

Així, els primers llocs de la llista estan ocupats per Maties Serra-
cant, Nani Valero, Anna Lara, Lluís Perarnau, Aurora Murillo, Adam 
Bonnin, Laura Àlvarez, Albert Gonzàlez, Deborah Serrano i Pau 
Avellaneda. Els exregidors Isidre Soler i Virginia Domínguez ocupen 
respectivament els llocs 12 i 27.

Municipals a la vista:
Maties Serracant cap de llista

amb laL’Entesa 

Seguirem governant 

L’any 2015 la Crida per Sabadell va aconseguir 
un resultat d’11.110 vots, que es van traduir en 4 
regidors i regidores, un resultat molt similar a la 
d’altres forces polítiques. Un cop descartat que 
el PSC –que inicialment va comptar amb 5 elec-
tes– pogués formar govern, la Crida i ERC van 
configurar el denominat govern de transforma-
ció, al qual uns mesos després es van afegir UxC 
i Guanyem Sabadell.
Va començar així un mandat on ha calgut arre-
mangar-se, obrir finestres i aixecar catifes. On 
gran part de la feina s’ha dedicat a reconstruir 
l’administració municipal, que vam trobar en un 
estat lamentable. En tots els anys de governs 
del PSC no van considerar necessari invertir en 
modernitzar la institució per donar un servei més 
eficient i més transparent a la ciutadania, ni en la 
formació de la plantilla ni en la seva consolidació. 
Un mandat que en certa manera es pot conside-
rar de transició, que ha servit per posar les ba-
ses per encarar una etapa de veritable transfor-
mació de les polítiques públiques que han de re-
vertir en la ciutat. Mentre s’abordaven prioritats 
com l’emergència social i l’accés a l’habitatge, 
s’han elaborat projectes que ara estan preparats 
per desenvolupar i alhora hem après a governar. 
Ara som, de nou, a les portes de la campanya 
electoral i el panorama polític a la ciutat és ben 
divers. Alguns dels projectes polítics d’esquer-
res no han acabat de quallar i han sorgit noves 
candidatures de futur incert. Tanmateix, la Crida 
per Sabadell ha anat consolidant el seu espai 
i la seva forma de treballar, cuinada a foc lent 
amb participació de gent amb llarga trajectòria 
a l’Entesa per Sabadell, la CUP i l’MPS, però que 
alhora ha sabut incorporar persones provinents 
d’altres col·lectius i entitats de la ciutat.
Coneixem i estimem Sabadell. Tenim propostes 
i projectes sorgits del debat col·lectiu i al 2019 
apostem per seguir governant per transformar i 
fer progressar la ciutat.
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Ca n’Alzina. De cara a judici 
Després de gairebé 5 anys d’instrucció, des que l’Entesa 
per Sabadell interposés la denúncia el març de 2014 per 
les activitats il·lícites detectades a Ca n’Alzina, les dife-
rents acusacions: Fiscalia, l’Ajuntament de Sabadell com 
a acusació particular i l’Entesa com a acusació popular, 
hem presentat els escrits d’acusació sol·licitant l’obertu-
ra de judici oral i les condemnes a imposar.

Finalment, anirà a judici un únic acusat, Quirze Elias Vi-
nardell, propietari de Ca n’Alzina i administrador de Bar-
celona Horses SL que gestiona l’hípica, després que, de 
manera incomprensible, el Jutge instructor arxivés, a 
petició de la Fiscalia, les actuacions contra Josep Ayuso, 
Maite Morao i l’alcalde i l’arquitecte municipal de Poli-
nyà, que el Jutge havia imputat per les evidències de per-
missivitat davant els fets delictius que havien mantingut 
i de que fos desestimat el recurs presentat per l’Entesa.

Ara la instrucció passarà al Jutjat del Penal que haurà de 
fixar data del judici oral.

Al desembre l’Audiència de Barcelona va fer pública la sentència 
del judici oral de la peça 30 del cas Mercuri que es va celebrar el 
passat juny, en el que es van jutjar l’exalcalde Manuel Bustos, Jo-
sep Miquel Duran, intendent en cap de la Policia Municipal i Xavier 
Izquierdo, coordinador d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sabadell, 
pels delictes de tràfic d’influències, prevaricació i malversació de 
cabals públics per la retirada d’unes multes al fill i a la parella de 
Manuel Bustos. El Tribunal va dictar la sentència següent:

Es tracta d’una sentència exemplificant per uns delictes comesos per un càrrec públic amb la màxima autoritat municipal i 
per un funcionari que tenia la màxima responsabilitat de la Policia municipal.
En el cas de l’exalcalde Manuel Bustos aquesta condemna hauria de comportar l’aixecament de la suspensió de la pena 
d’un any i quatre mesos de presó a què va ser condemnat per la peça Montcada i en conseqüència el seu ingrés a presó.

CAS MERCURI    Sentència condemnatòria per a Bustos i Duran

Absolt del delicte  
de malversació de 
cabals públics.

XAVIER IZQUIERDO

1 any, 6 mesos i 1 dia de presó i 11 anys d’inhabili-
tació, com a autor criminalment responsable dels 
delictes de tràfic d’influències i prevaricació adminis-

trativa comesos per un funcionari públic.

JOSEP MIQUEL DURAN

3 anys de presó i 16 anys d’inhabilitació, 
com a autor criminalment responsable 
de dos delictes de tràfic d’influències 

comesos per una autoritat.

MANUEL BUSTOS

Sens dubte, la tasca de l’Entesa va ser clau per aturar unes 
actuacions contra el territori i contra el medi ambient dutes a 
terme irregularment i amb total impunitat en un dels espais més 
valorats i protegits del Rodal i del Vallès.

Confiem que el judici serveixi per obligar a restituir al seu estat 
original la totalitat del terreny malmès i que el màxim responsa-
ble de les actuacions il·lícites assumeixi la seva responsabilitat 
penal. De la mateixa manera que confiem que durant el judici 
es torni a posar de manifest que les irregularitats comeses no 
s’haguessin pogut materialitzar sense la connivència activa del 
govern del PSC.

Protecció de Ca n’Alzina
La finca de Ca n’Alzina està ubicada en sòl qualificat de no urbanitzable i 
especialment protegit pels seus valors agraris, ambientals i patrimoni-
als pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell, pel Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni de Sabadell i pel Pla Territorial Metropolità.

Irregularitats comeses
La propietat va realitzar nombroses construccions (2.000 m2) i va alterar 
el terreny, amb importants abocaments (50.000 m3 de terres i runes), tala 
d’arbres, reomplert de torrents, etc. amb la finalitat de transformar la 
finca en una hípica gestionada per la mercantil Barcelona Horses SL.

El PSC n’era coneixedor
Aquestes actuacions irregulars es van efectuar entre els anys 2000 i 
2010 sense cap autorització ni llicència, malgrat eren conegudes pel 
govern del PSC a través de la Policia Municipal i els tècnics municipals.

Penes sol·licitades Per l’entesa

8 anys de presó i multa de 200 euros diaris durant 24 mesos, pels 
delictes contra l’ordenació del territori i contra el medi ambient.
Enderroc de les construccions efectuades il·legalment i la re-
posició del terreny al seu estat original a càrrec de l’acusat.

  Algunes construccions il·legals i la vista del conjunt.



Si volem una ciutat per a les persones hem de garantir i preservar el seus drets

carretera Serra Pedralba

carretera Serra Pedralba

Els vianants tenen drets. El dret a circu-
lar lliurement i amb seguretat per les vo-
reres i els espais habilitats com a segurs.
Aquest dret cada vegada es veu més vul-
nerat per actuacions incíviques: vehicles 
estacionats, tanques d’obra, bastides, materi-
als d’obra, terrasses de bars, etc. que barren el 
pas i obliguen als vianants baixar a la calçada, 
posant-los en risc. Aquesta vulneració del dret 
a una mobilitat segura afecta a tothom, especi-
alment a les persones que pateixen algun tipus 
de mobilitat reduïda o dèficit sensorial, a les 
persones grans, infants, etc.
La manca de civisme i de respecte envers els 
vianants, es veu agreujada per la manca d’in-
terès o de diligència per part dels responsa-
bles que han de vetllar perquè aquestes situa-
cions no es donin, fent complir les ordenances 
municipals i les condicions de llicències.
Des de l’Entesa per Sabadell venim denunciant 
des de fa anys aquesta “normalitzada” vulne-
ració dels drets i de la seguretat dels vianants 
i reclamant polítiques actives i eficients a fa-
vor d’una mobilitat segura per a les persones.

El Sabadell que volem A la vulneració dels

drets dels vianants

c. d’Alemanya 70

c. d’Alemanya 38

c. de l’Espirall

c. de Blasco de Garay

c. d’Alemanya-Bosser

c. de la Concepció

c. d’Alemanya 70

Plaça del Mercat

c. de Riego 2 

c. de Ferran Casablancas

c. de Lluís 2

c. de St. Jaume

Casa Fuster



El juliol de 2005, el govern municipal del PSC i la Generalitat de 
Catalunya van signar un conveni segons el qual l’Ajuntament 
de Sabadell cedia als Mossos d’Esquadra un espai de propie-
tat municipal a Serra de Pedralba, a tocar la N-150, amb la 
finalitat d’ubicar-hi un aparcament provisional pel personal 
del Complex Central de la Policia de la Generalitat a Caste-
llarnau mentre duraven les obres d’aquest edifici. Passat el 
termini de dos anys, prorrogable un tercer, el terreny havia 
de ser restituït al seu estat inicial i retornat a l’Ajuntament.

Deu anys després d’haver finalitzat la pròrroga de la cessió, 
el terreny no ha estat ni restituït ni retornat a la ciutat i l’apar-
cament continua funcionant com aparcament “provisional”.

Des de l’Entesa per Sabadell hem reclamat en diverses oca-
sions als diferents governs municipals que insti a la Genera-
litat a complir el conveni de cessió i retorni l’espai a la ciutat 
en les condicions acordades per tal que aquest pugui conti-
nuar formant part dels espais naturals de Serra Pedralba. De 
moment l’aparcament es manté allà, fins quan?

L’abril de 1979 van tenir lloc les pri-
meres eleccions municipals de la de-
mocràcia després del llarg període de 
repressió i silencis que havien repre-
sentat 40 anys de dictadura del règim 
franquista. Finalment, el poble, recupe-
rava els governs de les seves ciutats. 

L’entusiasme col·lectiu va inundar 
els carrers i les institucions. Tot es-
tava per fer i tot era possible. Homes 
i dones d’associacions veïnals, sin-
dicals i culturals, sense experiència 
de govern però amb una gran il·lusió 
van haver de superar tot tipus d’obs-

tacles: dèficits de serveis, manca de 
mitjans, burocràcia franquista, etc.

Al llarg d’aquests 40 anys, els Ajunta-
ments han estat el principal motor de 
transformació de les ciutats, verte-
brant-les, dotant-les de serveis, dignifi-
cant els barris, atenent les necessitats 
bàsiques, proporcionant més oportuni-
tats... però encara queda molt per fer.

Des dels Ajuntaments continuem treba-
llant per assolir majors cotes de benes-
tar i qualitat de vida, però també perquè 
siguin veritables instruments per garan-
tir els drets de la ciutadania, per acon-

seguir una major cohesió social, per fomen-
tar la democràcia participativa i els valors 
republicans. Des dels Ajuntaments hem de 
continuar fent ciutat i ciutadania activa.
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L’aparcament dels Mossos a Serra de Pedralba. Fins quan?

40 anys d’Ajuntaments democràtics

carretera Serra Pedralba

carretera Serra Pedralba

N
-150

N
-150

El 31 de gener, 4 mesos abans del ter-
mini previst, van finalitzar les obres del 
soterrament dels FGC a Gràcia i Can 
Feu. El resultat és una gran millora 
per la mobilitat i la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes i la generació d’un 
enorme espai carregat d’oportuni-
tats pels dos barris i per tot Sabadell.

Soterrament dels FGC:  HO HEM ACONSEGUIT !   

Ara s’obre una nova etapa per definir la urbanització d’aquest nou espai i omplir-lo de vida.
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Davant dels deliris feixistes, res a declarar

A l’Entesa tenim nou local

L’octubre de 2017 un advocat jubilat de 
Murcia i militant de VOX, va interposar 
una denúncia contra Maties Serracant 

per haver facilitat, segons ell, els lo-
cals pel Referèndum de l’1 d’Octubre a 
Sabadell i demana que se l’acusi per 
desobediència, sedició, rebel·lió i mal-
versació.

El jutge instructor del Jutjat d’Instruc-
ció núm. 2 de Sabadell va emetre una 
resolució en la que manifestava les im-
precisions de la denúncia i la poca sol-
vència dels arguments del denunciant, 
desestimant els delictes de sedició, 
rebel·lió i malversació, però investi-
gant la presumpta desobediència.

Es tracta d’una denúncia que cal em-
marcar en el deliri acusador dels qui 
intenten anorrear els drets fonamen-

tals i la democràcia i que forma part de 
la causa general contra els centenars 
d’alcaldes de Catalunya i contra els 
líders polítics i socials empresonats i 
exiliats per venjança política i judicial.

El passat 28 de gener Maties Serracant 
va ser citat a declarar com a investi-
gat per desobediència i malversació i 
va acollir-se al seu dret a no declarar, 
perquè davant de les provocacions fei-
xistes no hi ha res a declarar.

Maties Serracant va ser rebut als Jut-
jats de Sabadell per centenars de per-
sones que li van mostrar tot el seu su-
port amb crits de No estàs sol!

El 22 de gener les autoritats de regu-
lació nacionals d’Espanya i França, la 
Comisión Nacional de Mercados y de 
la Competència (CNMC) i la Commissi-
on de la Regulation de l’Energie (CRE) 
van rebutjar conjuntament la inversió, 
presentada per Enagás i Teréga, per a 
continuar el Gasoducte fins connectar 
amb la xarxa de gas francesa. Els prin-
cipals motius esgrimits són la dubtosa 
viabilitat econòmica i que no compleix 
amb les necessitats del mercat.

Amb aquesta decisió queda deses-
timat el projecte d’interconnexió de 
gas Midcat que des de Martorell ha-
via de creuar la frontera francesa fins 
Perpinyà, amb una inversió que ascen-
dia als 400 milions d’euros.

El primer tram Martorell-Figueres cons-
truït l’any 2012 va quedar aturat i sense 

servei a Hostalric. La seva 
construcció va significar una 
greu agressió als espais na-

turals del nostre Rodal i del 
Vallès. El seu pas per Sant Julià d’Altura, 
Bosc de Can Deu, el riu Ripoll, el Torrent 
de Colobrers, boscos de Can Vilar i Riu 
Tort, va comportar alteracions al territori 
molt severes i la tala indiscriminada de 
milers d’arbres, alguns d’ells centenaris. 

Des de l’Entesa per Sabadell vam tenir 
un paper molt actiu en la denúncia i la 
demanda de paralització d’aquest pro-
jecte pel seu gran impacte ambiental i 
perquè no responia a les necessitats 
del territori. Ara podem constatar que 
el Gasoducte ha estat un frau, un pro-
jecte destructiu del tot innecessari, 
pensat únicament pel servei dels in-
teressos privats de les constructores 
i dels monopolis energètics.

Gasoducte Martorell-Figueres-França (MIDCAT)

Motivat per unes obres a l’edifici hem hagut de can-
viar de local. De fet no gaire lluny i hem passat del 
1r pis a la planta baixa. Ara doncs estem al Carrer 
de Gràcia 48, local A i va ser “inaugurat” el passat 
25 de gener.
Petit però acollidor continuarà donant servei a les 
activitats de l’Entesa i obert a aquells col·lectius que 
considerin adient utilitzar-lo per a les seves activitats.

Algú acabarà assumint les responsabilitats del desastre?

Pas del Gasoducte pel Torrent de Colobrers 
i estat actual de l’afectació.

ARXIVAT



Judici a la Democràcia 
L’1 de febrer els nou presos polítics van ser 
traslladats a Madrid, iniciant-se el compte en-
rere del que serà un Judici a la Democràcia.
La deriva autoritària i venjativa de l’Estat 
espanyol va més enllà de voler castigar als 
qui, seguint el mandat popular, van fer pos-

sible l’1-O. Volen reprimir tota dissidència 
política, la llibertat d’expressió, els drets 
civils i polítics. Volen acabar amb les lliber-
tats i els drets. Volen jutjat la democràcia 
per acabar amb la democràcia.
La lluita per la llibertat dels presos i exiliats polítics és la lluita per la Democràcia.

7 de novembre:

Acte 20 anys
Per encetar els actes dels 20 anys d’Entesa 
per Sabadell, vam organitzar un acte amb 
tres convidats de luxe: Guillermo Lusa, Ar-
tur Domingo i Dolors Calvet.

Guillermo Lusa, un dels membres funda-
dors, va fer un recorregut pels mesos pre-
vis a la formació de l’Entesa, des de l’apa-
rició del Manifest per un bon Ajuntament 
d’Esquerres, explicant també les resistèn-
cies d’algun partit polític a veure’s eclipsat 
per l’Entesa. A continuació, Artur Domingo, 
que va ser el primer coordinador, va refe-
rir-se a la seva implicació, motivat pel que 
llavors s’anomenaven les noves formes de 
fer política i per una dinàmica molt activa 
en l’elaboració del programa de govern. 
Per últim, Dolors Calvet, primera alcal-
dable i portaveu del Grup municipal 1999-
2003, va explicar alguns episodis d’aquells 
anys en què Manuel Bustos va imposar un 
model totalment diferent de gestió i el xoc 
ètic amb la manera de fer de l’Entesa.

Podeu veure l’acte íntegrament al canal 
youtube de l’Entesa per Sabadell.

@entesaxsabadellfacebook.com/entesapersabadell youtube.com/entesapersabadell

www.entesa.org entesaxsabadell@gmail.com

En aquests darrers mesos hem hagut de lamentar la pèr-
dua de dues grans persones i amigues. Les dues han estat 
al nostre costat i han col·laborat en diferents èpoques i de 
diferents maneres, les dues han ajudat a fer possible el pro-
jecte de l’Entesa i han fet bona la frase: Molta gent petita, 
en llocs petits, fent petites coses, pot canviar el món.
Maite, Imma, us trobarem a faltar!

Maite Escapa Carulla  
(1961 – 2018)

Imma Elias Guilera   
(1945 – 2018)

Us trobarem a faltar

activitats
de l’

24 de novembre: 

Sopar de tardor
Un cop mes ens vam trobar a l’Espai 
Polivalent del Nord per compartir una 
bona estona, tot acabant amb la mú-
sica sempre actual del grup musical 
Sioux. A les intervencions, Isidre Soler, 
actual coordinador, va parlar del paper 
de l’Entesa a la ciutat durant aquests 
vint anys, rellevant per fer una ciutat 
millor. Glòria Rubio, regidora de Crida 
per Sabadell, va destacar el paper de 
l’Entesa en diverses lluites, també com 
a pòsit de la Crida per Sabadell, i l’al-
calde, Maties Serracant, es va referir 
a l’acció de govern. 

12 de desembre: 

Acte habitatge
Amb el títol Dret a l’habitatge: 
podem viure de lloguer? I què 
fan les administracions?, el de-
bat va comptar amb la participa-
ció de la regidora d’Habitatge, 
Glòria Rubio, que va explicar 
les actuacions que es fan des 
de l’Ajuntament per facilitar el 
dret a l’habitatge, i de Guillem 
Domingo, tècnic d’habitatge i 
membre de l’Observatori DESC, 
que va posar de manifest la greu 
situació que vivim actualment 
pel fet que en el context actual 
fa que l’habitatge estigui vehi-
culat pel mercat i per tant no es 
garanteixi.


