Proposta de l’Entesa per Sabadell per iniciar un procés obert
cap a la construcció d’un model de democràcia deliberativa
que permeti una alternativa al govern municipal del PSC

En els darrers 11 anys, des que el PSC va arribar a l’alcaldia, Sabadell ha anat perdent passada i
s’ha anat imposant l’esquema d’una ciutat dormitori, sense un projecte de futur que la
defineixi. L’alcalde Manuel Bustos, amb un estil personalista, populista i prepotent, s’ha
enlluernat per les inversions més estrafolàries, que no són precisament les prioritàries per a la
ciutat, i la seva manera de governar s’ha caracteritzat per la manca d’austeritat, la utilització
desmesurada dels mitjans de comunicació i de la propaganda, i sobre tot per la manca de
transparència en la gestió.
Sabadell també ha perdut passada pel que fa a la convivència i el diàleg. El PSC, amb l’alcalde i
el seu govern, ha practicat un estil poc dialogant en la gestió i resolució de conflictes,
intervencionista, que ha intentat dividir i afeblir el moviment associatiu, en lloc de potenciar‐
lo, que ha perseguit la discrepància, que ha pervertit la participació. En definitiva, una
preocupant degradació de la qualitat democràtica.
Davant d’aquesta situació, convençuts de que podríem impulsar el final d’un cicle polític, que
pateix el desgast de tres mandats, és l’hora de moure fitxa. Apostem per un compromís ampli
per Sabadell, per enfortir l’espai plural de l’esquerra. Apostem per generar una dinàmica de
suma de totes les forces a l’esquerra del PSC, que pugui culminar en una candidatura conjunta
amb ICV‐EUiA, ERC i la CUP per tal de concórrer plegats a les eleccions municipals de 2011.
L’objectiu d’aquest acord no és altre que accedir al govern municipal i governar la ciutat sota
uns criteris i unes formes basades en l’ètica, l’honestedat, la transparència, el diàleg i la
participació, per tal que la ciutadania recuperi la confiança en els representants polítics, a
partir d’una clara visió de regeneració democràtica. És possible governar d’una altra manera.
És possible un govern municipal que fixi com a únic objectiu el bé comú i fer avançar Sabadell,
mitjançant polítiques d’esquerres i transformadores, com una ciutat dinàmica, cohesionada
socialment, respectuosa amb les persones i amb el medi.
Aquesta coalició hauria de permetre implicar a tothom que, amb sensibilitats diverses
(polítiques, ambientals, nacionals, culturals, etc.), comparteixi la necessitat d’apostar per un
govern municipal d’esquerres amb una proposta àmplia, plural i rigorosa, que sigui una
alternativa a l’actual govern municipal.

No són temps de majories absolutes, és hora d’innovar políticament utilitzant els recursos
propis amb la màxima eficiència. Cal aixecar la vista per damunt del propi grup i ser capaç de
veure l’horitzó que ens ofereix una actuació conjunta. Cal impulsar polítiques de coalició per
generar confiança a una majoria de la població perquè li retorni la il∙lusió que a curt termini és
possible canviar les coses i encaminar‐les a les bones pràctiques de la gestió municipal. Només
oferint una candidatura àmplia, aglutinadora i creïble, podem capgirar la desafectació política i
estimular a la participació electoral i possibilitar el canvi de govern.
No se’ns escapen les dificultats d’una coalició d’aquesta envergadura, i la poca tradició que
tenim tots plegats en gestionar situacions de coalició, però estem convençuts que cada una de
les organitzacions polítiques compta amb la suficient maduresa i experiència política per
avançar en aquesta direcció, sense trair els objectius polítics que ens haguem fixat. L’esforç
serà nostre, l’èxit del resultat serà de cadascuna de les organitzacions de la coalició.
Amb aquest objectiu hem elaborat aquest document de treball que vol ser un punt de partida
amb algunes línies estratègiques que caldria treballar i consensuar si volem avançar en una
alternativa política d’esquerres honesta i transformadora.

El procés
La nostra proposta es basa en dotar‐nos col∙lectivament d’un espai i d’un temps per al diàleg,
amb la participació de les diferents organitzacions polítiques d’esquerres a nivell local, per
buscar acords racionals i raonables. Uns acords que haurien de ser acceptats per totes les
persones participants com a vàlids i que, per tant, ens comprometríem a respectar com a
acords de consens. Uns acords que han de posar per davant els interessos generals i la millora i
transformació del model de ciutat.
La validesa d’aquest procés de diàleg es basaria en els següents criteris de procediment:
1. Hi participen, en condicions d’igualtat, aquelles persones que han estat designades per
les seves organitzacions.
2. Totes les persones han de tenir les mateixes oportunitats de participar en el diàleg,
sense cap mena de restricció.
3. L’acceptació de criteris, pautes, normes, acords... s’ha de basar en la validesa dels
arguments, i no en les relacions de poder, de relacions asimètriques i/o desigualtat.

El punt de partida per iniciar converses amb totes les forces d’esquerra – Eleccions 2011
1.‐ Definir uns referents ètics de l’activitat política de la pròpia coalició, que han d’incloure
els principis d’austeritat, transparència, honestedat, renovació i respecte. Entre ells:
‐ Austeritat en la despesa i responsabilitat en l’ús de recursos públics (cotxes, mòbils,
dietes, renúncia a la propaganda, etc.)
‐ Transparència: rendició de comptes en totes les actuacions i a través d’una memòria
anual.
‐ Honestedat: publicació de la declaració de béns dels càrrecs electes i compromís de no
acceptar privilegis o regals més enllà de les normes de cortesia.

‐
‐
‐

Renovació: compromís de limitació de mandats dels càrrecs electes, rotació de
portaveus, etc.
Respecte: debat polític respectuós, basat en l’argumentació, i no en la desqualificació.
Limitació salarial dels càrrecs electes i de confiança a, com a màxim, 6 vegades el salari
mínim interprofessional.

2.‐ Fomentar un model de ciutat productiva.
Sabadell ha perdut el gruix de la seva indústria i està esdevenint una ciutat dormitori.
Defensem un model basat en la recuperació del teixit industrial en el si de la ciutat, la
recuperació i actualització dels projectes de Gran Via Digital o la ciutat del
coneixement, la formació, la innovació tecnològica, la incorporació a la ciutat de
petites i mitjanes empreses dedicades a la gestió i difusió de la innovació, la
potenciació del comerç local, els projectes cooperatius. Així com el foment de
propostes amb contingut ètic i responsable, com ara la banca ètica, la promoció de la
Taxa Tobin en les totes les transaccions bancàries, la màxima contribució d’impostos a
les empreses que tenen més beneficis, la defensa d’un sistema fiscal que penalitzi els
que contaminen.
3.‐ Defensar els Serveis públics.
En els darrers anys s’ha anat externalitzant la gestió de gairebé tots els serveis
municipals, des de les escoles bressol o els equipaments esportius, fins el cementiri o
els programes d’activitats per a gent gran o joves.
Defensem la gestió directa, transparent, i eficient dels serveis públics i volem invertir la
tendència i recuperar serveis que ara estan en concessió. Alhora, oferir uns serveis
eficients, reduir la taxa d’absentisme i incrementar l’eficàcia.
Gestió escrupolosa de la hisenda pública sota criteris d’austeritat i racionalitat en la
despesa.
4.‐ Promoure una ciutat a mida de les persones i democratitzar l’espai públic.
Defensem el valor de l’espai públic com a lloc de trobada i de convivència, que ha de
ser respectat i cuidat pel conjunt de la comunitat.
Desenvolupar un Pla de Mobilitat Urbana agosarat, que incrementi l’ús del transport
públic, introduint també el tramvia, amb espais segurs per anar en bicicleta i zones de
prioritat de vianants, amb eixos cívics, zones 30, etc. Els vehicles són instruments útils
al servei de les persones, però hem d’aprendre a fer‐los servir racionalment.
Promoure un desenvolupament urbanístic a favor dels interessos públics.
5.‐ Apostar pel medi ambient i la preservació del rodal.
En els darrers anys el Medi Ambient i la sostenibilitat han esdevingut un tema
recurrent en el discurs públic, que escassament s’ha traduït en resultats.
Defensem una aposta decidida per programes de defensa del medi ambient, l’impuls
immediat d’un Pla de reducció de residus, plans d’eficiència energètica que rebaixi el
consum energètic públic i privat, el rebuig d’infraestructures de gestió de residus
perjudicials per a l’entorn, i la preservació del rodal amb garanties jurídiques, tot
posant fre al creixement en taca d’oli i les infraestructures viàries de gran impacte,
cercant alternatives a la construcció del Quart Cinturó i Ronda Est, amb la consideració
del rodal com un àmbit que també s’ha de gestionar i aplicar la disciplina urbanística.

Inversió en energies renovables i promoció de la indústria ecològica i l’aplicació de
tècniques constructives que facin els equipaments i els habitatges més sostenibles.
6.‐ Prioritzar la cohesió social i l’exercici dels drets civils.
Reorientar completament el model de Serveis Socials, introduint una visió integral de
prevenció, criteris d’equitat, estructures participatives que contemplin la relació amb
el teixit associatiu i amb els col∙lectius que generen necessitats, adequar‐se a la realitat
dels nous fenòmens de precarietat del segle XXI.
Defensar els drets socials i civils com a elements irrenunciables.
Polítiques públiques d’habitatge adreçades exclusivament a la rehabilitació i el lloguer.
7.‐ Promoure els serveis a les persones i la democratització de la cultura. Canviar el òrgans
de participació.
Defensem l’educació de qualitat al llarg de la vida, que proporcioni eines per exercir el
ple dret de ciutadania, la producció cultural i la seva democratització com un
instrument de cohesió social. L’educació, la formació i el lleure com a elements de
creixement personal i col∙lectiu i d’igualtat d’oportunitats. Cal invertir en la millora del
rendiment acadèmic de la població escolar, reduir l’abandonament escolar prematur i
augmentar els ensenyaments mitjans, com ara cicles formatius i batxillerats.
Preservació del patrimoni cultural i històric. Promoció dels creadors locals i comarcals.
Prioritzar els serveis sanitaris de qualitat i la promoció de la salut.
Canviar, per obsolet, l’actual model de participació i avançar cap a fòrums de
participació per centre d’interès.
En síntesi
Aquest procés de treball es fonamenta en té tres eixos igualment rellevants:
1. L’UNIVERS: la participació de totes les organitzacions a l’esquerra del PSC
2. EL PROCEDIMENT: que el procés de diàleg es produeixi en condicions d’igualtat i de
respecte als acords presos per les persones participants.
3. El CONTINGUT: punt de partida programàtic que reculli els aspectes bàsics compartits.

Entesa per Sabadell, 1 de juliol de 2010

