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El PSC-Podemos:

torna la política de la foto
El govern municipal del PSC
i Podemos (o de les dues
Martes) porta ara ja sis mesos i es comença a veure
quines són les seves prioritats, bàsicament fer-se
fotos i generar titulars.
No podem evitar veure-hi un paral·lelisme evident amb els governs
de Manuel Bustos, cosa que tampoc és estranya, perquè l’alcaldessa va formar part durant 12 anys del seu elenc i per la recuperació
de diversos tècnics i càrrecs que havien marxat a altres administracions o havien sofert oportunes baixes de llarga durada.
L’última notícia, encara fresca, és situar com a tresorer un funcionari
que, entre altres càrrecs, havia estat coordinador d’àrea i gerent de
Fira Sabadell i de l’Agència Tributària de Sabadell. Això no tindria res
de particular, si no fos que està imputat al Cas Mercuri per un presumpte delicte de tràfic d’influències. Èticament molt qüestionable,
igual que ho va ser l’intent de contractació de la parella de la tinenta
d’alcaldessa, Marta Morell, que afortunadament va ser avortat per la
intervenció de la Comissió d’ètica a proposta de la Crida per Sabadell.
Però tornant a les prioritats d’aquest govern, malgrat l’alcaldessa
deia fa unes setmanes en una entrevista que havien fet més coses en
aquests mesos que el govern anterior en 4 anys, la sensació a la ciutat és exactament la contrària. Van trobar un calaix ple de projectes,
molts dels quals estan en procés d’oblit o ralentització i si han hagut de
mantenir-ne algun, com el Mercat de Campoamor, ha estat per la força
del veïnat que hi ha plantat cara. El súmmum de la feinada que estan
fent va ser celebrar el ple municipal ordinari del mes de gener sense
portar ni un sol punt de govern! Un fet totalment insòlit a Sabadell.
Els «grans» projectes ja els van portar al desembre a correcuita
per destinar-hi diners del pressupost 2019. I si diem grans no és
pas perquè els considerem importants per la ciutat, sinó perquè s’hi
destinen molts i molts diners per dues inversions que no corresponia fer a la ciutat: comprar l’aparcament del Passeig, de dubtosa
utilitat i obviant les negociacions anteriors, i regalar diners a CASSA per fer una obra que haurien de pagar la pròpia companyia.
Mentre, ens agradaria saber què deu estar passant amb tots els
procediments de millora i modernització de l’administració que va
impulsar el govern quadripartit. Estarem ara complint els procediments que estableix la llei de contractes amb la necessària transparència? On ha quedat el pla de transformació digital? Estan millorant els terminis de pagament a proveïdors?
Res de tot això porta cap vot. Sospitem que la història es repeteix,
s’abandona el reforç dels procediments de l’administració, que, en
definitiva són per donar un millor servei a la ciutadania, i el que torna a primar és la política de la foto.

Davant l’Emergència
Climàtica
Davant l’estat d’Emergència Climàtica en el que
estem immersos cal actuar sense dilacions. Si
no reduïm de forma dràstica l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle i evitem el progressiu augment
de la temperatura, els efectes poden ser devastadors pel conjunt del Planeta. No ens trobem davant
d’un eslògan, sinó que l’emergència és ben real.
Per a mitigar els efectes del canvi climàtic calen
mesures contundents, efectives i urgents. Per
això és necessari canviar els models de producció, de mobilitat, de consum, d’oci, etc. És necessari capgirar el nostre model de vida si no volem
que els efectes ecològics, territorials, sobre la
salut i socials siguin irreversibles.
Les ciutats tenen un paper fonamental a l’hora
de prendre mesures per mitigar el canvi climàtic.
La mobilitat urbana, les infraestructures, la gestió dels residus, les indústries, l’espai públic i el
verd urbà, el consum energètic, etc. són temes
que requereixen gran canvis.
El repte és col·lectiu i global. A nivell individual
hem de prendre consciència de la situació d’emergència i canviar els nostres hàbits, però els governs han d’establir els objectius, les polítiques i
els recursos per lluitar de manera real i efectiva
contra la crisi climàtica.
A Sabadell el repte és ineludible. Però la credibilitat del govern del PSC-Podemos perquè adopti
mesures efectives és pràcticament nul·la. Ho ha
deixat palès en la seva obsessió per a promoure
infraestructures com el Quart Cinturó o la Ronda
Est. Unes infraestructures obsoletes que, de ferse, seran les principals generadores de gasos
d’efecte hivernacle i de la destrucció del medi
natural de la ciutat.
Davant l’emergència climàtica no s’hi valen titulars i declaracions buides, ni actituds capcioses
perquè res canviï. Cal que el conjunt de la societat entomi el repte, s’organitzi i exigeixi mesures
concretes i efectives contra el canvi climàtic.
L’Entesa per Sabadell ja s’hi ha posat.

Foto: naciodigital.cat
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7 anys del

CAS

MERCURI
A dia d’avui l’estat del SUMARI DEL MERCURI
és el següent:

2

Judicis celebrats

6
El passat 27 de novembre es va complir el 7è aniversari de l’esclat del cas Mercuri que va fer aflorar
un dels casos de corrupció política amb més abast
dels que s’han descobert a Catalunya. Un univers
de corrupció que tenia a Manuel Bustos en el seu
epicentre i estava format pel seu entorn familiar, el
PSC i càrrecs de confiança municipals.
En aquests 7 anys s’ha avançat menys del que seria
desitjable a a causa de la complexitat del sumari que
ha generat 39 peces separades, que representen 39
causes diferents, els diversos canvis en els titulars
del Jutjat d’Instrucció i l’endèmica insuficiència de
recursos de l’administració de justícia.

Peça 5

– Montcada. Amb condemna ferma de penes
de presó per a Manuel Bustos, Paco Bustos i Daniel Fernàndez.

Peça 30

– Multes. Amb condemna de penes de presó
per a Manuel Bustos i Josep Miquel Duran.
(pendent de la resolució del per part del Tribunal Suprem).

Peces amb la instrucció acabada i pendent
de la data de judici
Peça 6

– Can Xupa. Abocaments il·legals de terres.

Peça 18

– Fernando Poo. Obres il·legals.

Peça 21

–
Sitjà Motors SL. Falsificació documental
per rebaixar l’import de l’IAE.

Peça 25

– FMC. Malversació cabals públics.

Peça 25 bis – Consorci Residus. Malversació cabals públics.
Peça 33

7
68

– Contra l’administració pública.

P
 eces actives en fase d’instrucció, algunes de
les quals importants: P-1 Suborn i P-28 SMATSA
persones imputades en les diferents peces,
14 de les quals vinculades al PSC

En tot aquest llarg procés ha estat fonamental la tasca de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció que exerceix l’acusació popular, a
més d’informar de l’evolució del sumari, col·laborar de manera activa
en el procés judicial i vetllar perquè no es tanquin en fals determinats
fets delictius.
Al cas Mercuri li queda molt recorregut encara i l’Entesa per Sabadell continuarà treballant a través de la Plataforma SBDLC, junt amb
altres organitzacions i persones, per seguir fent net de corrupció a
la nostra ciutat i depurar totes les responsabilitats que se’n derivin.
corrupciosabadell.weebly.com
corrupciosbd@gmail.com
@corrupcioSBD #corrupcióSBD
/corrupcioSBD
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Bye bye alcalde Marcet
Benvinguts Patricio Peñalver, Cipriano Martos,
Clara Campoamor i les Dones del Tèxtil

A Sabadell ens ha costat ni més ni
menys que 40 anys de municipalisme
democràtic desterrar del nostre nomenclàtor els noms dels alcaldes franquistes: José Maria Marcet Coll i Antoni Llonch Gambús. I quan ho aconseguim, gràcies a una moció de Sabadell
per la República, que es va aprovar al
febrer de 2019 amb l’abstenció de Ciutadans i el vot contrari del PP, arriba el
govern del PSC i Podemos i canvia les
plaques per la porta de darrera, sense cap mena d’acte públic i ni tan sols
una nota de premsa.
Ara sonen encara més buides les paraules del llavors portaveu del PSC,
Josep Ayuso, que a la seva intervenció va assegurar que votaven a favor
«per convicció i coherència política»,
recordant que el PSOE havia aprovat
l’any 2007 la Llei de Memòria Històrica.
Doncs per molt seva que fos aquesta
llei, aquest govern ha donat l’esquena
a la memòria històrica en una oportunitat que tenien en safata.

Així doncs, sota el nom de Memòria i
Dignitat, diverses entitats –entre les
quals l’Entesa per Sabadell– van decidir organitzar un recorregut per les
places que estrenaven placa fent a
cada lloc un petit acte de record.
En primer lloc la Plaça de Patricio
Peñalver (1944-1988), reivindicada llargament per l’AV Ca n’Oriac que ja va
organitzar fa un temps un acte simbòlic
en homenatge al que va ser-ne president, a més de militant del PSUC i impulsor del Front d’Alliberament Gai de
Catalunya.
A continuació es va estrenar a la Plana
del Pintor la Plaça de Cipriano Martos
(1942-1973), obrer i sindicalista militant
del PCE-ML i del FRAP, que va ser torturat i assassinat pel franquisme.
La tercera parada va ser a la Plaça Clara Campoamor (1888-1972), advocada,
escriptora i política durant la Segona
República, especialment destacada
per la seva lluita a favor del vot femení.

I finalment, el recorregut va finalitzar
amb un acte a la Plaça de les Dones del Tèxtil, nom triat per eliminar
l’immerescut homenatge a l’alcalde
Marcet i que vol ser un reconeixement a milers de dones anònimes
que han format part de la història i
la memòria de la indústria tèxtil a la
nostra ciutat.
Queden molts altres noms per canviar. Dels 12 que es van incloure a
la moció d’ara fa un any i que el Ple
municipal es va comprometre a substituir en un termini d’un any –ja van
tard– només han caigut Marcet i
Llonch. A l’Entesa continuarem recordant la necessitat que desapareguin
dels nostres carrers i places les referències a personatges vinculats a les
dictadures i altres formes d’opressió,
perquè aquest és també un element
que ens defineix com a ciutat i la ciutat que volem és la que defensa els
drets socials, les llibertats i els valors
democràtics.

Noms de Dones que l’Entesa proposa per incorporar al nomenclàtor
Dones vinculades a Sabadell
•
•
•
•
•
•
•

Carme Simó, pedagoga
Balbina Pi, sindicalista
Teresa Rebull, activista i cantautora
Roser Dulcet i Encarnació Dulcet, sindicalistes
Maria Teresa Bedós, pintora
Agnès Viumala, esperantista
Muriel Casals, professora i activista cultural

Altres noms de dones
•
•
•
•
•
•
•

Mari Pepa Colomer, primera aviadora
Rosa Sensat, pedagoga
Joana Raspall, escriptora i bibliotecària
Anna Magdalena Bach, cantant i pianista
Frida Kahlo, pintora
Isadora Duncan, ballarina i coreògrafa
N
 eus Català, lluitadora antifeixista. Supervivent
del camp de concentració nazi de Ravensbrück

Un nou aparcament al Passeig?
La hipoteca del PSC

Una decisió frívola

L’estructura existent damunt l’estació de la
Plaça Major, per fer-hi un aparcament soterrat amb 300 noves places, és una hipoteca del
govern del PSC quan l’any 2006 es va definir el
projecte del perllongament dels FGC. Veus amb
més visió de futur ja van plantejar fer l’estació
del Centre a l’espai del Vapor Turull per evitar
la destrucció del Passeig i no congestionar amb
més cotxes l’espai central. L’Entesa per Sabadell va fer al·legacions en aquest sentit, a l’igual
que Sabadell Cruïlla. El PSC va desoir aquelles
propostes i va imposar l’estació i l’aparcament a
la Plaça Major. La destrucció de l’antic Passeig
i de les restes del Sabadell antic que hi havia a
sota va ser el pas següent i ja no en queda res.

La manca de criteri del govern municipal ha fet que prengués una decisió
frívola que pot resultar inútil i molt
cara. Ha comprat l’estructura per un
nou aparcament al marge de cap reflexió sobre quin Centre volem, de si
convé un nou aparcament al rovell de
l’ou de la ciutat o no per raons de mobilitat i ambientals, o de si econòmicament és viable. L’ha pres sense tenir en compte el nou Pla de Mobilitat
Urbana en fase de redacció, sense el
corresponent Pla Director d’aparcaments i sense considerar els aparcaments municipals buits al centre.

PSC-Podemos i JxS no defensen els interessos de la ciutat
Ara, el govern municipal del PSC-Podemos va aprovar, amb el suport de JxS a la vigília
de Nadal i amb una urgència inusual, la compra d’aquesta estructura per un import de
4,7M€. Una operació que va deixar de banda les gestions dels anteriors alcaldes, Juli
Fernàndez i Maties Serracant, perquè aquesta estructura fos de titularitat municipal gairebé a cost zero, a canvi dels 3,3M€ que l’Ajuntament
havia avançat l’any 2012 per a la urbanització de la Plaça Major i del
Passeig Manresa i de la Plaça d’Espanya, afectades per les obres de les
noves estacions dels FGC, i que havien de retornar a la ciutat en base al
conveni de juny de 2012 signat entre el govern del PSC i la Generalitat.

Entesa per Sabadell

L’

defensa un Centre pacificat amb
una baixa mobilitat motoritzada
i amb baixes emissions, on les
persones siguin les principals protagonistes, amb un espai públic

de qualitat i segur, on el comerç
urbà s’hi vegi beneficiat tal com
ha passat en ciutats veïnes com
Terrassa, Granollers o Sant Cugat.
Ampliar l’actual aparcament seria

No més excuses pels nous hospitals comarcals
És urgent la construcció de l’Ernest Lluch i el Vicenç Ferrer per descongestionar el Taulí
L’any 2005, en el marc del Pla sanitari del Vallès Occidental, la Generalitat va
acordar entre altres mesures la construcció de dos nous hospitals «lleugers»,
amb l’objectiu de millorar la qualitat i facilitar l’atenció hospitalària als subsectors sanitaris de Cerdanyola i de Rubí i alhora descongestionar els Hospitals de
Terrassa i del Parc Taulí.
L’Hospital Ernest Lluch ha de donar servei a Barberà del Vallès, Cerdanyola,
Ripollet i Montcada, que sumen una població d’aproximadament 200.000 habitants. Des de l’any 2009 el CatSalut disposa dels terrenys a l’antiga fàbrica
Redosa, al terme de Montcada, entre la C-58 i la N-150. L’any 2009 també es va

Cal un nou aparcament al Passeig?
Si volem avançar cap a un Centre de Sabadell més pacificat, amb
més carrers de vianants i amb més qualitat ambiental, el que cal
és reduir significativament el volum de cotxes que encara hi accedeixen. És del tot contradictori cercar una major qualitat ambiental de l’espai públic al centre de la ciutat amb una major oferta
d’aparcament que generarà més mobilitat en vehicle privat, més
ocupació de l’espai públic i més contaminació. Totes les ciutats
amb una mínima visió de progrés, que realment aposten per la
qualitat urbana i ambiental i que de veritat treballen per la mitigació del canvi climàtic, no construeixen nous aparcament als
centres, sinó en el seu entorn, o els tanquen, com ha fet Terrassa
que ha tancat un dels dos del centre.
A més d’aspectes ambientals i de mobilitat un altre tema cabdal
és el de la viabilitat. Els estudis encarregats pel propi Ajuntament
mostren la baixa ocupació de tots els aparcaments del Centre que,
en el seu conjunt, no arriba al 60%. Considerant els tres aparcaments més cèntrics: Dr. Robert, Mercat Central i Fitisa, les places
de rotació lliures sumen 417 a l’hora de més ocupació -11 a 12 h.

9 a 21h
150

Mercat Central

411

37%

62%

255

Fitisa

143
861

48%

83%

12
417

Total

una errada monumental que empitjoraria encara més la situació que es pateix
a l’entorn de la Plaça del Dr. Robert.
Cal una reflexió profunda i rigorosa sobre la mobilitat del Centre vinculada a
actuacions efectives a favor de la miti-

encarregar el projecte amb 190 llits
per aguts i 60 de mitja estada.
L’Hospital Vicenç Ferrer ha de donar
servei als municipis de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal amb una població de
175.000 habitants. Aquest equipament
no té una ubicació definida ni disposa
encara de projecte.
L’any 2011, en el mandat del conseller
Boi Ruiz i sota el pretext de la manca
de recursos per la crisi econòmica, tots
dos projectes van quedar paralitzats.
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Aparcament

s Creus
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Fruit de cessions urbanístiques l’Ajuntament té en propietat 550 places d’aparcament buides en el sector Tres
Creus: 107 a la Plaça Dolors Miralles, 217 al Vapor Badia
i 226 al Vapor Codina. A més de les 120 places de rotació
de l’aparcament de Fira Sabadell amb una baixa ocupació. Unes places que cap ciutat es pot permetre el luxe de
no incorporar-les a l’ús públic.

Via

Màxima
ocupació

Encara n’hi ha més: 550 places buides
a Tres Creus

Gran

Places
rotació

Amb aquestes dades, afegir a l’aparcament del Dr. Robert 300 noves places el faria insostenible econòmicament i inviable des del punt de vista de l’explotació.

Aparcaments municipals sector Tres Creus

gació del canvi climàtic. Cal prendre una
decisió sobre l’actual aparcament del
Dr. Robert, amb un concessió que finalitza els propers anys i amb deficiències
normatives. Una possibilitat és clausurar-lo per a resoldre definitivament l’en-

És intolerable que 15 anys després
aquests equipaments de proximitat,
imprescindibles per la qualitat de
l’atenció sanitària, restin encara en
via morta, incomplint els compromisos de la Generalitat de resoldre les
necessitats del territori. Caldrà activar
novament les mobilitzacions que en el
seu moment va encapçalar la Coordinadora per una sanitat pública amb el
suport de les Candidatures Alternatives del Vallès.

trada i la sortida en plens carrers de vianants. Cal habilitar i gestionar l’ús dels
550 aparcament de Tres Creus. I caldrà
pensar estratègicament per definir quins
usos caldrà donar als espais soterrats a
Dr. Robert i Plaça Major.
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PSC-Podemos i JxS regalen
1 milió d’euros a CASSA
En el mandat anterior, el govern de transformació va rebutjar
en dues ocasions l’expedient tarifari de CASSA (Grup AGBAR/SUEZ), en desacord amb els increments que pretenia
l’empresa, i va aconseguir una congelació de la tarifa durant
tot el mandat. Alhora, va estar a sobre perquè els resultats
extraordinaris d’algunes operacions (com la venda d’Aguas
Costa Antigua, 3,76 milions d’euros) revertissin en inversions
a la xarxa d’aigua de Sabadell.
També va aprovar el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable que recollia les inversions a fer fins l’any 2031. Segons les
bases d’explotació, les obres de conservació, manteniment i
reparació han d’anar a càrrec de CASSA i li atorguen un suculent percentatge de retribució sobre les despeses: un 12%!!.
Durant anys, CASSA ha destinat bona part dels seus importants beneficis a operacions en el sector immobiliari a
través de l’empresa filial Ribatallada SA, o en el sector de
l’aigua, però ben lluny de l’àrea de Sabadell i comarca, desatenent les obligacions d’inversió a la xarxa. El Pla Direc-

tor havia de ser un instrument per forçar l’empresa a fer les
inversions que li corresponen, unes 3/4 parts del Pla Director
(uns 40 milions d’euros) segons les bases d’explotació
Ara però, el govern PSC-Podemos, amb el suport de Junts per
Sabadell, ha modificat les bases d’explotació per tal que «per
raons d’urgència» l’Ajuntament pugui fer aportacions a obres
de conservació, manteniment i reparació, obrint les portes a
una modificació molt substancial del règim d’explotació. Acte
seguit van acordar l’aportació d’1 Milió d’euros per reparar el
tram de la canonada entre el carrer de Rafael de Casanovas i
el dipòsit de CASSA a Can Llong.
En resum, el govern PSC-Podemos i JxS han obert una via
per abocar el sac de les arques municipals a CASSA quan a
aquesta li interessi i li fan una aportació directa d’1 Milió d’euros per unes obres que li corresponen pagar a la companyia.
El Grup municipal de la Crida per Sabadell hi ha interposat
un recurs contra aquest acord.

Mercat Campoamor. Una oportunitat per teixir Barris

El Mercat municipal de Campoamor es
va inaugurar l’any 1982 i des de llavors
no s’hi ha fet cap intervenció destacable.
L’anterior govern municipal (Crida per
Sabadell, UpC, ERC i Guanyem) ja l’any
2016 va situar el Mercat de Campoamor en l’agenda de govern, dins dels
plans futurs d’inversions. Per poder finançar-lo van presentar un projecte a
la convocatòria de les Urbans Innovate
Actions de la Comissió Europea.
L’any 2017 va presentar un acord de
col·laboració amb l’Institut de Mercats
de Barcelona per elaborar un projecte
innovador de reforma integral. També
un pressupost de 2,1 milions d’euros
dels quals la meitat vindrien del Fons
FEDER de la Comissió Europea, fruit de
l’estratègia DUSI. En paraules de Maties Serracant: «el Mercat de Campoamor tindrà una capacitat de renovació
sobre el barri, transformant l’espai fent-

lo permeable, lluminós i accessible. És
un projecte estratègic per redinamitzar
l’economia del barri, la dignificació de
l’entorn i l’ús de l’espai públic per part
dels seus veïns i veïnes».

de desembre, en la que hi participen
unes 150 veïnes del sud. Per unanimitat
decideixen seguir lluitant per mantenir
i redefinir el mercat i presentar una
moció al Ple municipal.

A la primavera del 2019, l’Ajuntament
va convocar un concurs de projectes
per la rehabilitació integral del Mercat
i també per crear una plaça en l’espai
que queda entre el Cap Sud, l’Institut
Ribot i Serra i el propi Mercat de Campoamor. Les bases per la transformació i millora del Mercat ja quedaven
assegurades.

La moció va ser debatuda al Ple de gener es va aprovar per unanimitat. Això
obliga al govern municipal a paralitzar
el tancament i crear una taula de treball (govern municipal, grups de l’oposició i entitats afectades) per redefinir
el Mercat. Tot i això l’endemà mateix,
amb la seva habitual doble faceta, el
PSC va dir públicament que ells no renunciaven al seu projecte.

Amb l’entrada del nou govern municipal (PSC-Podemos) es produeix un
canvi radical respecte l’impuls i la
continuïtat del Mercat. A la tardor de
l’any passat van comunicar el tancament definitiu el 31 de març del 2020.
La seva intenció és la construcció
d’una vintena de pisos de lloguer i un
centre cultural. Val la pena remarcar
que justament el barris d’Espronceda
i Campoamor son barris amb molta
densitat construïda i alhora amb molts
pisos buits.
A partir d’aquí, als diferents barris del
sud, es genera un moviment de rebuig
al tancament del Mercat. L’Associació
del Poble del Sud de Sabadell comença una campanya d’organització, sensibilització i de recollida de signatures
convocant una assemblea, el passat 8

Des de l’Entesa per Sabadell defensem
la permanència del Mercat de Campoamor amb la seva reforma integral, innovadora i cohesionadora que ajudi a
la transformació urbanística i ambiental
dels barris de Campoamor i Espronceda. Hi ha un milió d’euros de fons europeus que es poden perdre si es tanca.
El mercats municipals son punts de
trobada, d’espai comú, de relació social i vida col·lectiva. A més de motor
comercial son una oportunitat per promoure les economies socials i solidàries, i l’intercanvi cultural. L’oportunitat
per aplicar les noves tecnologies i ser
capdavanteres en sostenibilitat energètica i ambiental i evitar que el comerç acabi només a mans de les grans
superfícies multinacionals.

Núm. 12

gener 2020

Davant la repressió: resistència

Plantada a la Pl. Sant Roc

15 Minuts de Pensaments

Foto: Lluis Brunet

Catalunya va viure el passat mes d’octubre un nou episodi de
repressió per part de l’Estat espanyol amb motiu de la publicació de la sentència del Procés. La deriva repressora ha anat
més enllà del judici farsa contra els Presos Polítics encausats.
Prèviament, el 23-S l’operació Judes amb la detenció i falsa
acusació de terrorisme de 9 persones dels CDR, deixades en
llibertat amb càrrecs en els darrers dies, però sense cap indici
del que se’ls acusa, amb l‘única finalitat d’atemorir la gent per
intentar evitar més mobilitzacions. Després, una brutal repressió i, finalment, l’episodi, entre grotesc i dramàtic, de jutjar el
President de la Generalitat per no haver retirat del balcó la
pancarta que demanava la Llibertat dels Presos Polítics.
Tot plegat en un clar intent d’escarmentar tota dissidència
política i de criminalitzar el dret d’opinió i de manifestació
i l’autoorganització política i social.

A Sabadell, a l’igual que a molts altres municipis de Catalunya, també vam patir les desproporcionades i violentes
actuacions dels Mossos d’Esquadra per reprimir algunes de
les manifestacions, fins el punt d’empaitar i pegar a menors
d’instituts.
Davant d’aquesta situació, destacar les importants mobilitzacions que es van produir, deixant palès que davant de la
determinació i de la dignitat d’un poble, poca cosa hi pot fer
la repressió. Dues mencions especials són els 15 Minuts de
Pensaments davant el Mur de la Llibertat que ja fa 90 dilluns
que demanen la llibertat de tots els presos polítics i el retorn
dels exiliats i la Plantada a la Pl. Sant Roc, que des del 27
de juliol, cada dia de manera ininterrompuda, una mitjana de
200 persones clamen pel retorn a la façana de l’Ajuntament
de la pancarta a favor de la Llibertat dels Presos Polítics.

Jordi Ros i Xavi Duch

Ben tornats a casa

ABSOLUCIÓ!!

activitats
de l’
L’Espai Polivalent del Nord va ser novament l’espai que va acollir el Sopar de Tardor de l’Entesa
el passat 22 de novembre, enguany amb la música de La Xaixa. Vam comptar amb intervencions
de Lluís Perarnau, Maties Serracant i la regidora
de la Crida per Sabadell, Nani Valero, que es van
referir a la situació política a la ciutat i al país,
així com als primers mesos de govern municipal
de PSC-Podemos recuperant pràctiques que
pensàvem que ja estaven superades i a la feina
que el Grup municipal de la Crida a l’Ajuntament.

22 de novembre Sopar de Tardor
Ara tot just fa un any vam haver de deixar el local on havíem estat tants anys perquè feien
una reforma de l’edifici. Vam tenir la sort d’anar als baixos de la mateixa finca, però finalment aquest espai també va estar afectat per les obres i vam haver de tancar la paradeta.
Afortunadament, hem trobat un nou local que s’ajusta molt bé a les nostres necessitats i que vam inaugurar el 12 de desembre. Ens trobareu al carrer Advocat Cirera,
número 8, a la porta 13 del primer pis.

Nou canvi de local!

L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

19
febrer

21
maig

EL MODEL ECONÒMIC
amb Carles Soriano Clemente

26
març

LA CIUTAT SOSTENIBLE
amb Salvador Rueda

un debat obert

16
abril

MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
amb Nel·la Saborit

Investigador del CSIC
i membre del Seminari Taifa

Director de l’Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona

Enginyera Civil, especialista
en infraestructures i mobilitat

Presenta, Joaquim Sanesteban

Presenta, Maties Serracant

Presenta, Pau Avellaneda

EL MODEL ENERGÈTIC
amb Antonio Turiel

Físic del departament d’Oceanografia
Física i Tecnològica de l’ICM
Presenta, Sebastià Ribes

www.entesa.org

11
juny

EL PAPER DE LA SOCIETAT
Taula d’entitats ciutadanes
pendents de confirmació

Presenta, Virginia Domínguez

Totes les sessions es faran
a les 7 de la tarda
al Casal Pere Quart
de Sabadell

entesaxsabadell@gmail.com

facebook.com/entesapersabadell

@entesaxsabadell

youtube.com/entesapersabadell

