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11.. DDeell 22000044 aall 22000077
El II Congrés de l’Entesa es va celebrar el 27-III-2004, quan la
ciutat estava governada per un tetrapartit (PSC-CiU-ICV-
EUiA-ERC) que criminalitzava tota discrepància que se sortís
del seu pensament únic. L’Entesa era llavors l’única oposició.
L’única que s’havia oposat a l’absurda i megalomaníaca aven-
tura del Zoo i a l’establiment d’una voraç taxa de residus, l’ú-
nica que va criticar la injustificada càrrega del Bemba, que va
defensar a les víctimes i es va enfrontar amb el govern muni-
cipal per la seva actuació en la crisi de l’adhesiu... Malgrat
aquesta desequilibrada situació dins del Consistori, l’Entesa
ha exercit amb rigor i responsabilitat la seva imprescindible
tasca d’oposició i control dels actes del govern.

En aquests tres anys i mig el panorama polític de la ciutat ha
canviat. Primer va ser CiU qui, per la pressió de les seves
bases i vencent els interessos i els desitjos dels seus regi-
dors, va abandonar el tetrapartit; més tard, arran de les des-
avinences derivades del cas de l’adhesiu, ICV-EUiA i ERC
–que pensant en les futures eleccions volien desmarcar-se
de la política de Manuel Bustos– van ser expulsades del
govern. D’aquesta manera es tancava l’insòlit espectacle
d’un govern format per 23 regidors, units només per ambi-
cions i interessos personals.

22.. PPrriinncciippaallss eessddeevveenniimmeennttss ppoollííttiiccss ddeell
ppeerrííooddee

Durant aquests tres anys i mig la ciutat ha continuat sofrint la
nefasta política d’un equip de govern que s’ha distingit per la
seva capacitat de generar conflictes (Bemba, crisi de l’adhe-
siu, enfrontament amb els sectors més crítics dels joves, etc.)
i per la seva incapacitat per resoldre’ls (ocupacions, vaga
d’escombriaires, etc.), fins el punt de donar una imatge molt
negativa de la ciutat. L’alcalde s’ha fet famós dins i fora de
Sabadell per actuar amb un estil personalista, autoritari i popu-
lista, sense pensar en el futur, mirant molt més els possibles
rèdits polítics immediats que les necessitats actuals i futures.

Aquesta miopia política de curt abast ha fet que s’abandones-
sin i desmantellessin importants projectes de ciutat que ja
estaven definits: el Museu Tèxtil, el Mapa Cultural, el Projecte
Educatiu de Sabadell, la Gran Via Digital, el CESTIC... Per con-
tra, s’ha invertit en projectes megalòmans de dubtós interès
general, però de gran impacte propagandístic (i d’elevada
repercussió en l’economia municipal): el Centre de Fires i
Congressos a l’ABB, la Pista Coberta d’atletisme, la Ciutat de
la Música, l’alberg de joventut i el castell de Can Feu, aquest
darrer a canvi d’autoritzar una sucosa operació immobiliària...

La ciutat s’ha anat transformant sota els efectes d’una polí-
tica urbanística que ha mirat molt més pels negocis particu-
lars que per l’interès de tota la ciutat: transformació de la
fàbrica ABB en residencial i Centre de Fires; l’intent de con-
vertir en residencial l’interior de l’illa dels carrers Convent i
Vilarrúbies; la requalificació de zones verdes en sòl indus-
trial a Sant Pau de Riu-sec; l’enderrocament de l’Euterpe per
construir-hi habitatges; la requalificació d’un terç del sòl
destinat a equipaments de la Caserna de la Guàrdia Civil per
construir habitatges privats; la requalificació de l’antiga
fàbrica del gas del carrer Buxeda com a sòl residencial; la
construcció de la nova seu d’Hisenda en un solar municipal
a càrrec de l’empresa municipal Sabadell Creixent; la requa-
lificació del sòl i l’increment de l’edificabilitat a canvi de la
cessió del castell de Can Feu; la recent modificació del pla
general per afavorir la construcció d’un gratacel de quinze
plantes –set més de les permeses– a la Gironina “perquè els
habitatges tinguin millors vistes, més sol i millor ventilació”.

Una altra característica de la política municipal ha estat la
constant venda de sòl per finançar la despesa corrent muni-
cipal. Paral·lelament, s’han disparat les despeses supèrflues
destinades a actes protocol·laris i propagandístics, en
sopars i canapès... Tot això en detriment de resoldre els
autèntics problemes que preocupen a la població, com els
dèficits en matèria de sanitat, els pocs recursos destinats a
l’atenció domiciliària o a la construcció de residències públi-
ques i centres de dia. Clar que el nostre omnipresent alcal-
de compensa aquestes mancances amb una política cliente-
lar dirigida a la gent gran, basada en sopars i colònies.

El PSC pretén seguir governant la ciutat com si fos seva. Ha
alterat de manera totalment irregular una part del Parc
Catalunya amb una instal·lació de bicitrial, sense informar ni
donar comptes a ningú. S’ha apropiat, com si fossin finques
particulars, del Teatre Principal i de la Casa Duran. I recent-
ment, intenta liquidar la Fundació Sabadell Solidari per crear
un nou organisme mitjançant el qual poder controlar el tre-
ball de cooperació i de solidaritat desenvolupat per nombro-
ses i actives entitats cíviques. I això només són uns quants
exemples, els més visibles.

Molt negativa també ha estat la política municipal en l’àmbit
del moviment associatiu, afavorint una política de relació
clientelar, mimant les entitats “fidels” i castigant les que
tenen una actitud crítica. Ha estat una constant la conside-
ració de “non grats” dels sectors juvenils crítics amb la polí-
tica del govern. A destacar també la persistent negativa del
govern de Bustos, durant molt de temps, a reconèixer el pro-
blema causat per la violència neonazi i racista.

Una de les actuacions més nefastes del govern de Bustos en
contra dels interessos de la ciutat ha estat el nou conveni
signat amb el ministre Rubalcaba, segons el qual la ciutat ha
de pagar tres milions d’euros i cedir un solar valorat en 5
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milions més per recuperar l’antiga Caserna de la Guàrdia
Civil, que ja és plenament de propietat municipal.

Els equips de govern tetrapartit, primer, després el tripartit i
ara el del PSC en solitari han continuat monopolitzant els mit-
jans de comunicació. El control de la Ràdio municipal, la con-
versió en mer element de propaganda i d’autobombo de la
revista Sabadell a Prop i els espais comprats amb diners
públics en els mitjans privats, com per exemple el programa
Sabadell actual del Canal Català de TV, han convertit al con-
junt dels mitjans de comunicació locals en instruments de
propaganda partidista al servei del govern municipal, deixant
de banda la necessària pluralitat política i la imparcialitat.

33.. LLaa ttaassccaa ffeettaa ppeell GGrruupp MMuunniicciippaall
L’Entesa, malgrat ser una força amb menys representació
que altres al Consistori, ha estat el referent de l’oposició per
la solidesa de les seves posicions polítiques, perquè ha por-
tat la iniciativa en pràcticament tots aquells temes d’una
certa importància per a la ciutat, pel control que ha exercit
de la política del govern i perquè la seva denúncia de deter-
minades actuacions d’aquest govern ha estat sempre acom-
panyada d’alternatives i propostes concretes.

Hem estat ferms i rigorosos en el nostre rebuig a les pitjors
actuacions del govern municipal: l’aplicació de la Taxa de
Residus; les operacions relacionades amb la Caserna de la
Guàrdia Civil (oposant-nos primerament a la requalificació
d’una part del solar i interposant després un recurs conten-
ciós per evitar l’onerós i injustificable pagament per recupe-
rar-la); la instal·lació d’un circuit de Bicitrial al Parc
Catalunya i les irregularitats amb què es va realitzar; les
presses en l’obertura del Teatre Principal sense els precep-
tius documents que havien de garantir-ne la seguretat...

En front de la passivitat o el desinterès del govern municipal,
hem estat molt sensibles i actius en la defensa dels drets de
les persones: hem criticat el “negacionisme” de Bustos
envers les agressions neonazis, reclamant-hi mesures. Hem
mediat en diverses ocupacions i hem reclamat un canvi en
les polítiques envers aquests col·lectius; hem denunciat les
agressions a ciutadans (cas Pau Rigol) i hem demanat res-
pecte pel drets de les persones (cas Boniface). 

Hem treballat enèrgicament en defensa de la democratització
de la vida municipal, arribant fins la reprovació de l’actuació
de l’equip de govern (petició de la retirada de la confiança als
regidors Joan Manau i Paco Bustos per la gestió de tot l’afer
relacionat amb la detenció d’un jove per enganxar adhesius).

Hem plantejat alternatives en funció del nostre model de ciu-
tat, mitjançant el detallat estudi i la presentació d’al·lega-
cions a tots els projectes que afecten a la ciutat, entre els
que es poden destacar: Sant Pau de Riu-sec; el Pla Director
d’Infraestructures (PDI); el Pla de Regulació dels Usos d’oci
del barri de Gràcia; el perllongament dels FGC; el Pla de

Protecció del Patrimoni de Sabadell PEPPS o a les múltiples
Modificacions de Pla General. Hem defensat un altre model
territorial i de mobilitat, treballant temes com les infraestruc-
tures sense el Quart Cinturó, la mobilitat en bicicleta, la pre-
servació dels espais naturals del rodal i el suport al Parc
Agrícola del Vallès.

Una de les qüestions en què més èmfasi s’hi ha posat en els
darrers mesos és el projecte del perllongament dels FGC, que
ha servit per contribuir a moure el tema a la ciutat i perquè
l’Entesa hagi tingut un destacat paper (presentació d’al·lega-
cions, organització d’actes, explicació del projecte a la ciu-
tat...) quan la resta d’organitzacions i el propi equip de govern
ja donaven per bo el projecte. Un projecte, per cert, que va
estar molt de temps sobre la taula del llavors govern tetrapar-
tit (PSC-CiU-ICV-EUiA-ERC) sense que ningú no l’expliqués a
la ciutadania ni treballés per fer-ne objeccions o millores.

Una gran quantitat de les nostres propostes s’han convertit
en mocions al Ple, moltes de les quals han estat aprovades i
han servit per aconseguir millores a la ciutat o en les serveis
municipals. La cessió de locals per a l’oci alternatiu; l’oferi-
ment de cerimònies de traspàs laiques al Tanatori municipal;
la creació d’un Servei de Mediació comunitària; l’assessora-
ment des de l’OMIC als afectats pel Mobbing immobiliari; la
creació d’un servei d’assessorament per a l’adequació d’ha-
bitatges per a gent gran o l’augment dels llits públics de l’
Aliança, són algunes de les propostes de serveis que s’han
fet realitat gràcies a les propostes de l’Entesa.

Un altre gruix de propostes han estat les relacionades amb
les infraestructures i els equipaments, com la Ronda Oest i la
Ronda Nord; la petició de mesures per fer més segura la cir-
culació de les bicicletes per les carreteres; la construcció
d’un Espai civicocultural al Vapor Turull; la recuperació
Masia Can Llong com a equipament pel barri o l’adopció de
mesures per pacificar el Racó del Campanar.

Finalment, hem defensat peticions de caire més polític, com
ara la retolació dels comerços en català, el dret a l’autode-
terminació o de la retirada de les medalles a Franco i altres
feixistes.

Tota aquesta activitat ha estat possible perquè s’ha dut a la
pràctica una política de proximitat, per conèixer les inquie-
tuds i les propostes d’un ampli ventall d’entitats i col·lectius
de la ciutat, treballant conjuntament, quan ha estat possible,
amb tothom amb qui s’han compartit propostes de solució.
Aquesta pràctica política ha portat a molts col·lectius de la
ciutat a considerar l’Entesa com una organització “diferent”,
propera, que es preocupa pels problemes reals dels ciuta-
dans i ciutadanes, reconeixement, però, que aquest conei-
xement no sempre es converteix en vots.

Per fer arribar a la ciutadania les seves activitats i propos-
tes, el Grup Municipal ha mantingut de manera regular la
publicació del Butlletí, com a principal òrgan d’informació i
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d’opinió escrita, complementat per la difusió de nombrosos
comunicats, articles i rodes de premsa, talls de veu setma-
nals a la televisió local de Canal Català, debats mensuals i
tertúlies setmanals a Ràdio Sabadell, etc.

44.. EEll ttrreebbaallll rreeaalliittzzaatt ppeerr llaa nnoossttrraa oorrggaanniittzzaacciióó
L’Entesa és una organització civicopolítica no professionalit-
zada, sense aparells centralitzats, sense alliberats ni perso-
nes que volen viure de la política. Tot ha de fer-ho per ella
mateixa. Segurament per això l’Entesa és l’organització polí-
tica que contribueix amb més persones a animar política-
ment els carrers de la ciutat, tant en ocasions molt assenya-
lades (les paradetes de Sant Jordi i de la Festa de la
Diversitat) com al llarg de tot l’any.

La nostra acció política se circumscriu a Sabadell, però ens
sentim moralment solidaris amb tots els moviments que en
altres àmbits treballen per un món més just, fraternal, il·lus-
trat, sostenible i feliç, lluitant contra la fam, la injustícia, la
discriminació, l’imperialisme i el colonialisme, la guerra, la
ignorància i la degradació de la planeta. Per això la nostra
gent, a més d’actuar propagant i defensant les propostes de
l’Entesa, està vinculada i participa intensament a les activi-
tats de les entitats solidàries, pacifistes, ecologistes, sindi-
cals i culturals de la ciutat.

L’Entesa fomenta la participació dels seus adherits i adheri-
des mitjançant la celebració de freqüents assemblees,
debats i trobades, i realitza anualment dos sopars de confra-
ternització. El Secretariat manté viu el web de l’Entesa, ela-
bora i distribueix a totes les persones adherides, amigues i
simpatitzants documents i fulls monogràfics sobre qüestions
diverses (des de la prolongació dels FGC fins l’auca del bici-
trial o la caserna de la Guàrdia Civil), i un cop l’any fa arribar
a tota la ciutadania el cada vegada més popular Diari de
l’Entesa. 

A destacar també, el rellevant paper jugat per l’Entesa com
a generadora d’espais de debat (sobre llibertat d’expressió,
educació, globalització, memòria històrica, okupacions...) i
com a impulsora de debats ciutadans (taxa de residus, parc
agrícola del Vallès, ferrocarrils...).

Però si és ben cert que totes les persones adherides i simpa-
titzants sempre han donat generosament un cop de mà en els
moments de treball, i que algunes persones han desenvolu-
pat una tasca intensa, tenaç i eficaç, també hem de ser auto-
crítics en relació al treball sistemàtic que ha desenvolupat
l’Entesa com a organització. Un dels principals potencials
polítics de l’Entesa –la nostra acció desinteressada i volunta-
rista i la nostra falta d’ambicions personals en el camp de la
política– és també una de les nostres majors servituds.
Malgrat les nombroses reunions celebrades pel Secretariat,
i les successives propostes d’activitats, no hem aconseguit
dur a la pràctica una distribució racional de responsabilitats

i tasques, ni al Secretariat ni a les comissions que hem creat
amb diverses finalitats i, per això, la difusió i l’impacte d’algu-
nes de les nostres propostes han estat molt limitats.

Aquestes dificultats per aconseguir un funcionament regular
de les comissions de treball han impedit poder dur a la pràc-
tica un nombre superior de propostes, recaient en excés
aquesta tasca en el Grup Municipal. Una conseqüència espe-
cialment greu de les nostres limitacions és que no hem acon-
seguit fer arribar les nostres propostes i el propi coneixement
del que representa l’Entesa a sectors ciutadans més amplis.

També hem de reconèixer que el Secretariat sovint ha estat
absort per la política del dia a dia, immediatista, i que això ha
dificultat que poguéssim debatre i reflexionar sobre qües-
tions polítiques més profundes, de més abast.  

55.. EEllss iinntteennttss ddee ffoorrmmaarr uunnaa ccooaalliicciióó aammbb
IICCVV--EEUUiiAA

Tant el Secretariat de l’Entesa com l’Assemblea han consi-
derat sempre que els governs municipals encapçalats per
Manuel Bustos constitueixen una feixuga càrrega per a la
ciutat que calia treure’s de sobre, per la seva falta de dina-
misme i de projecte estratègic, el seu estil maniqueu i abso-
lutista, la seva sumptuositat malversadora, la seva política
clientelar i de campanya electoral permanent. Per això, i
sense deixar de fer esforços per a la consolidació del pro-
jecte propi de l’Entesa, es va considerar convenient obrir
converses amb altres forces polítiques per tal d’articular una
majoria de govern versemblant, demandada al mateix temps
per amplis sectors ciutadans.

A l’Assemblea celebrada el 19 de febrer de 2005, l’Entesa va
dirigir les seves primeres crides per formar una alternativa
de govern a Manuel Bustos. Trencat el tripartit a l’abril,
l’Assemblea del 31 de maig de 2005 formulava el nostre pro-
jecte d’Alternativa de Ciutat, i esperava que les forces que
acabaven de ser expulsades del govern municipal s’aproxi-
messin a les polítiques alternatives que l’Entesa havia anat
impulsant. L’Assemblea del 25 de març de 2006 va confirmar
el projecte d’aglutinar el màxim nombre de persones i d’or-
ganitzacions per a construir aquesta alternativa de govern, i
va donar llum verda al Secretariat perquè iniciés converses
amb ICV-EUiA i ERC. Aquest últim grup va rebutjar la invita-
ció, però els primers la van acceptar, obrint així una tanda de
converses que es van desenvolupar entre març i novembre
de 2006. Cal tenir en compte que, si en aquest moment vàrem
considerar que era viable la possibilitat d’un acostament
polític a ICV-EUiA per formar una alternativa electoral, va ser
com a conseqüència del canvi que s’havia produït en la
direcció local d’ICV, amb l’arribada de persones que sembla-
ven més properes a les tesis de l’Entesa, i que –si més no en
converses privades– eren crítiques amb la trajectòria segui-
da per la seva organització al llarg dels últims anys. 
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Per intentar aquest acord electoral, el Secretariat va escollir
una delegació estable, que sota la seva supervisió va realit-
zar una tasca que va desembocar en el preacord del 30 de
novembre de 2006, que establia les bases perquè l’Entesa i
ICV-EUiA concorreguessin conjuntament a les eleccions de
2007. La coalició es presentaria com a clara alternativa al
govern de Bustos, amb unes línies programàtiques cohe-
rents amb el nostre projecte estratègic, amb una composició
equilibrada de les llistes i amb unes normes de funcionament
que exigien la unanimitat en la presa de les decisions estra-
tègiques (programa, vot d’investidura de l’alcalde, política de
pactes, etc.). 

La nostra Assemblea del 19 de desembre de 2006, no sense
fortes tensions i amb una important oposició, va confirmar el
preacord al que s’havia arribat. No obstant això, el sector
d’ICV-EUiA més oposat a tallar el cordó umbilical amb el PSC
va apartar de les converses les persones d’ICV més afins als
plantejaments de l’Entesa i va aconseguir anul·lar la possibi-
litat de la candidatura unitària.

66.. VVaalloorraacciióó ddeellss rreessuullttaattss eelleeccttoorraallss 22000077
Les eleccions municipals del passat 27 de maig van estar
marcades per una molt baixa participació a tota Catalunya,
sobretot per part de la joventut. A Sabadell, el factor més
destacable va ser la important caiguda del PSC, que va per-
dre 12.000 vots (el 30% dels seus vots el 2003!), la qual cosa
li va suposar la pèrdua de la majoria absoluta.

L’Entesa va obtenir uns resultats més que dignes, estant a
punt d’obtenir un tercer regidor, en el qual tots confiàvem.
Aquests resultats confirmen la consolidació d’un espai polí-
tic propi, com a opció política amb un perfil diferenciat de la
resta de les formacions, sobretot en la manera de fer política. 

Tanmateix, esperàvem una major pujada com a fruit de l’in-
tens treball desenvolupat durant els anys anteriors, però no
deixen de ser resultats positius, tenint en compte l’actual
desmobilització política i social i l’immens descrèdit que
estan acumulant tots els partits polítics. Cal tenir en compte,
a més, la difícil situació de partida de l’Entesa, sense refe-
rent ‘de marca o franquícia’ en els àmbits nacional i estatal,
sense accés als mitjans de comunicació de masses, havent
de confiar exclusivament en l’esforç desinteressat dels
homes i dones que la componen. De tota manera, no podem
limitar-nos a atribuir únicament a factors externs el nostre
estancament i la poca rendibilitat dels nostres esforços.
Probablement hem comés errors, tàctics i/o estratègics, que
no hem estat capaços d’identificar completament en el
Secretariat, i que amb el concurs de totes les persones que
formen l’Entesa hem d’aconseguir esclarir.

La nostra campanya electoral, construïda sobre un nombrós
conjunt de propostes, ha contribuït a consolidar una imatge
seriosa i responsable de l’Entesa. La projecció de valors com

l’austeritat, l’ètica i l’honradesa en política, ha estat un dels
aspectes millor considerats de la nostra campanya.

Analitzant els vots obtinguts, cal constatar les dificultats que
hem tingut per recollir l’esforç del treball que hem realitzat en
solitari al llarg dels últims quatre anys. Hem sofert una certa
pèrdua del vot transversal que teníem al territori, i en contra-
partida hem augmentat en aquelles zones i sectors en els
quals s’ha treballat des del Grup Municipal, fent-nos ressò de
les seves inquietuds i problemes concrets (Creu Alta,
Creueta, Can Deu, Castellarnau, Can Feu, Gràcia...). Aquesta
“collita” suplementària de vots és, sens cap mena de dubte,
el reflex del treball realitzat. Ningú no ens ha regalat res.

Un altre factor que ha minvat el nostre creixement ha estat la
capacitat de renovació de les candidatures de CIU i de ICV-
EUiA, que han donat una imatge de ruptura amb l’anterior
etapa de complicitat i submissió amb els governs de Bustos,
aconseguint d’aquesta manera reconciliar-se amb el seu elec-
torat més fidel, malgrat no hagin augmentat en nombre de vots.

77.. LLaa nnoossttrraa aappoossttaa ppeerr lleess CCAAVV
Al gener de 2004 es va celebrar a Sabadell la primera reunió
de les candidatures de l’esquerra alternativa del Vallès
(CAV): Entesa per Sabadell, Alternativa d’Esquerres per
Badia, Col·lectiu Obrer Popular de Ripollet, Participació
Activa i Social de Cerdanyola i Alternativa Ciutadana de
Rubí. Des de llavors han estat freqüents les reunions de
coordinació, l’elaboració de propostes conjuntes sobre
qüestions que afecten al conjunt del Vallès i les trobades de
treball, des de la que vàrem celebrar al març de 2005
(Jornada comarcal sobre la gestió de residus) fins a la molt
recent trobada del 20 d’octubre, a la qual van assistir els
cinc grups “fundacionals”, a més de l’Altra Veu de Castellar
del Vallès i les CUP de Sant Cugat i Terrassa. 

Aquest treball en comú durant aquests anys va fer possible
que les candidatures alternatives constituíssim una agrupa-
ció electoral, les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV),
que ha obtingut un representant en el Consell Comarcal i 13
regidors i regidores en el conjunt del Vallès.

Saludem aquest resultat, que és només el començament, i
que sens dubte representa el reconeixement i consolidació
de les diverses candidatures, que ens permetrà conjuminar
esforços, compartir experiències i establir polítiques coordi-
nades de treball en els àmbits que afecten als ciutadans i
ciutadanes del Vallès. 

88.. EEll IIIIII CCoonnggrrééss:: rreeffoorrççaarr,, rreennoovvaarr ii rreellllaann--
ççaarr ll’’EEnntteessaa ppeerr SSaabbaaddeellll

Per reafirmar la raó de ser de l’Entesa per Sabadell, i per
reforçar-la política, intel·lectual i organitzativament, hem
convocat aquest III Congrés. Mitjançant la reflexió, l’anàlisi i
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el debat, volem revisar i millorar els nostres documents pro-
gramàtics, adequant-los a la nova situació; volem donar un
pas endavant en la consolidació de les nostres estructures
organitzatives. Volem renovar i reforçar la nostra direcció
col·legiada (el Secretariat) perquè pugui liderar els projectes
i propostes aprovats en el Congrés.

Esperem que l’Entesa per Sabadell surti reforçada, més entu-
siasta i animada, per continuar treballant colze a colze amb la
ciutadania per un Sabadell més dinàmic, més savi, més just i
solidari, més obert a la participació i a la intervenció de tothom
en les qüestions que ens pertoquen, més respectuós amb l’en-
torn que hem de llegar als qui continuïn la nostra tasca.

IIII TTRREETTSS DD’’IIDDEENNTTIITTAATT II LLÍÍNNIIAA PPOOLLÍÍTTIICCAA

11.. PPeerr qquuèè ccaall ll’’EEnntteessaa??
Sabadell s’ha caracteritzat històricament per la implicació
de la societat civil en els afers ciutadans i polítics. Els ciuta-
dans i ciutadanes ens hem identificat majoritàriament amb
els valors més progressistes i d’esquerres, com ara la lliber-
tat i el progrés social i hem lluitat i treballat per una societat
més justa i solidària. Moltes entitats han treballat i treballen
per la ciutat, col·laborant a millorar-la i fer-la més justa,
culta, pacífica i solidària.

La nostra ciutat, però, no ha estat aliena a la tendència gene-
ral de les societats occidentals a l’individualisme i la desmobi-
lització social, a la delegació i la manca d’esperit crític i a
l’abstencionisme en els afers públics. La dinàmica dels darrers
governs municipals cal entendre-la en aquest context.

Tanmateix, les coses comencen a canviar, i mentre la conjun-
tura socioeconòmica internacional genera nous moviments
de protesta i formes de mobilització social que aglutinen
milions de persones i centenars d’organitzacions d’arreu del
món per fer sentir la seva veu al marge de les estructures tra-
dicionals de representació política, a la nostra ciutat es dibui-
xen també moviments i plataformes que recullen diferents
sensibilitats ciutadanes com en són un bon exemple:
l’Habitatge Digne, la lluita contra el Quart Cinturó, les mobilit-
zacions contra la Taxa de Residus o l’Autoritarisme del govern
Bustos, Sabadell Cruïlla, la Plataforma pel Dret a Decidir, etc.

Aquesta nova realitat ens anima encara més a la defensa d’un
projecte cívic i polític innovador, que mes enllà de la mera ges-
tió dels recursos municipals, sigui capaç de combinar els rep-
tes de futur de la ciutat amb l’impuls i la defensa de valors que
permetin avançar cap a una comunitat cohesionada, solidària,
participativa, plural, respectuosa amb el medi, que fomenti la
igualtat  la cohesió social i el respecte a la diversitat.

Per això pensem que a Sabadell és imprescindible l’existèn-
cia d’un referent clar com EEnntteessaa ppeerr SSaabbaaddeellll, capaç d’in-

fluir en el conjunt social de la ciutat, ajudant a cohesionar-la.
Un referent que no tingui com a prioritat la política d’apara-
dor i propaganda, i que treballi seriosament per donar un
nou impuls a la participació activa i a la implicació de la ciu-
tadania i les seves entitats. 

Un referent, on els seus adherits i adherides decideixin sobre
els continguts, principis, objectius i estratègies a seguir en
cada moment mitjançant instruments de participació directa.

22.. QQuuèè ééss ll’’EEnntteessaa ppeerr SSaabbaaddeellll??
LL’’EEnntteessaa ppeerr SSaabbaaddeellll és un moviment cívic i polític d’esque-
rres, que aplega persones que comparteixen un projecte
comú per un Sabadell millor. Una organització que, basant-
se en principis com la renovació de les persones i de les
idees, el respecte a la pluralitat i la participació, aspira al
govern de la ciutat per dur a terme uns principis polítics i
ètics i un model de ciutat progressista. L’Entesa és una orga-
nització local amb una visió global de la realitat.

A ll’’EEnntteessaa defensem una manera de fer política com a exer-
cici cívic i com a eina per al progrés social; una política
basada en el treball en equip, en el consens i en el diàleg,
lluny de personalismes i -en un marc ètic- evitant que la
dedicació a la política esdevingui un terreny reservat només
per als professionals.

LL’’EEnntteessaa és un mitjà, un recurs perquè els ciutadans i ciuta-
danes es puguin implicar de manera activa en els afers
comuns, més enllà de dipositar el vot cada quatre anys per
delegar el destí dels afers de la ciutat. És un espai per a la
participació, per al debat i la reflexió col·lectiva sobre temes
que afectin a la ciutat, una eina per a l’elaboració de propos-
tes a favor d’una ciutat millor.

LL’’EEnntteessaa defensa els valors propis de l’esquerra alternativa a
favor de l’alliberament personal i col·lectiu, així com també
les noves sensibilitats i els corrents de pensament crítics,
com ara l’ecologisme, el feminisme, l’antimilitarisme, etc.
Defensa un model de justícia social, de qualitat de vida, de
riquesa cultural, de dinamisme econòmic i de democràcia
participativa.

LL’’EEnntteessaa és l’alternativa ciutadana a favor d’una ciutat inte-
gradora i socialment igualitària, solidària, respectuosa amb
les persones i el medi. Un programa a favor de la nostra cul-
tura i de la nostra identitat nacional, que defensa el dret a
l’autodeterminació, a la cohesió social i a la integració acti-
va i en condicions dignes de les persones que s’incorporen
de nou a la nostra comunitat.

LL’’EEnntteessaa, compta amb la tasca constructiva i rigorosa a favor
del conjunt de la ciutat que al llarg d’aquests darrers nou
anys ha dut a terme el GGrruupp MMuunniicciippaall ddee ll’’EEnntteessaa, defensant
en tot moment la igualtat social i de gènere, el diàleg, els ser-
veis públics, els espais naturals del rodal, el patrimoni
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col·lectiu i la gestió del diner públic amb criteris de justícia,
austeritat, rigor i visió de futur.

LL’’EEnntteessaa és l’alternativa per fer de Sabadell una ciutat viva i
participativa, dinàmica i solidària. Una ciutat a mida de les
persones, la ciutat del futur.

LL’’EEnntteessaa, amb la voluntat de compartir experiències amb altres
localitats per tal de planificar i fer propostes d’abast territorial
davant dels greus problemes que pateix nostra comarca (sani-
tat, mobilitat, infraestructures, immigració, deslocalitzacions
d’empreses, etc.), aposta per la coordinació amb altres candi-
datures alternatives de la comarcal (les CAV), amb les que
coincidim en sensibilitats i preocupacions així com en la forma
de fer i entendre la política com a eina de la ciutadania.

33.. AA qquuii eess ddiirriiggeeiixx ll’’EEnntteessaa ppeerr SSaabbaaddeellll??
LL’’EEnntteessaa ha de ser un instrument perquè tothom qui vulgui i
comparteixi uns valors de progrés i d’esquerres, pugui desen-
volupar aquesta dimensió cívica i política de la seva persona-
litat en els àmbits ciutadans que més li interessin, sense obli-
gacions ni compromisos que no es vulguin o puguin assumir.

LL’’EEnntteessaa es dirigeix a totes les persones, integrades o no en
altres col·lectius, entitats o organitzacions que, tot i tenint
sensibilitats polítiques diverses, veuen necessari un projec-
te de progrés comú, plural i participatiu per a Sabadell.

A totes les persones que entenen l’acció política com la
manifestació d’una voluntat col·lectiva amb continguts ètics,
culturals, populars i d’esquerres.

A tots els sectors crítics amb l’actual ordre social i econòmic. 

A totes les persones que volen un govern municipal renova-
dor, imaginatiu i amb un projecte de futur.

A tots els sectors socials amb inquietuds i sensibilitats diver-
ses: entitats veïnals, ecologistes, feministes, sindicalistes,
alternatives, culturals, etc. que vegin que és necessària una
acció organitzada i participativa per poder avançar indivi-
dualment i col·lectivament en el marc ciutadà.

44.. QQuuèè ccaall ffeerr??
L’objectiu fonamental de l’Entesa per als propers anys és
esdevenir altaveu i referent polític de totes les persones
d’esquerres favorables al canvi polític a la nostra ciutat,
especialment aquelles que treballen dia a dia dins del teixit
social. Un referent polític democràtic, transparent, participa-
tiu, deslliurat dels personalismes, els tripijocs i la concepció
de la política com a modus vivendi que caracteritza els par-
tits de l’esquerra oficial. Per això despleguem el nostre tre-
ball en els següents àmbits:

1. Donar suport i enfortir el teixit associatiu favorable al
canvi social i polític a la nostra ciutat, treballant i mobilit-

zant-nos des de la societat civil sobre temes com ara:

• Les infraestructures: per un nou model territorial de la
comarca, plantejant alternatives de mobilitat al Quart
Cinturó, a la destrucció del Rodal, per una nova política de
residus...

• La participació ciutadana: treballant per la creació de
nous models de participació democràtica de base.

• El dret a l’habitatge: per l’accés per a tothom, emprenent
polítiques encarades a aturar l’especulació i la venda de
sòl públic.

• La defensa de la cultura popular, la llengua i el dret a
decidir.

• Treballant per bastir una xarxa de cooperació i solidaritat a
partir dels principis democràtics de la justícia i la igualtat.

• La lluita pels drets socials i civils fonamentals, per la inte-
gració real en tots els aspectes, la igualtat social i la ciu-
tadania, i en defensa d’uns serveis públics universals i de
qualitat, la Renda Bàsica com a dret de tota persona per
satisfer les seves necessitats materials.

2. Pressionar perquè les actuacions dels diferents governs -
municipal, autonòmic i estatal- s’ajustin al model de ciutat i
comarca que proposem i l’assoliment de les propostes del
nostre programa:

• Utilitzant els mitjans institucionals i els de l’organització
d’una manera complementària i coordinada.

• Prenent la iniciativa, presentant propostes pròpies i dels
sectors socials afins.

• Denunciant les polítiques i actuacions contràries.

• Organitzant campanyes informatives i reivindicatives i
participant activament en les organitzades per altres enti-
tats per aconseguir objectius comuns.

3. Impulsar un model eficient i eficaç de comunicació a nivell
intern, amb tot l’entorn de l’Entesa -adherits i adherides, sim-
patitzants, ....-, i a nivell extern, amb el conjunt de la societat
civil i les diverses entitats i organitzacions, per donar a
conèixer la nostra marca, les propostes i alternatives que
l’Entesa planteja i per superar el buit-boicot sistemàtic que
patim en els mitjans de comunicació. Potenciar, millorar i
difondre els mecanismes que tenim (web, butletí del GM,
blog de l’Isidre, llistes de correu electrònic, fulls informatius,
el diari,....) i ser imaginatius per impulsar-ne d’altres. Una
comunicació eficaç és clau per afavorir el treball i la mobilit-
zació que portem a terme a la ciutat.

4. Dotar-nos d’una organització àgil i capaç de generar sin-
tonia a través dels debats, reflexions i la presa de decisions,
tot establint estructures flexibles que garanteixin la transpa-
rència i la democràcia participativa i directa a tots el nivells
i en tots els processos. Una organització que treballa en dos
àmbits diferenciats i a la vegada complementaris: el de la
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pròpia organització, des de la direcció política de l’Entesa, i
l’institucional a través del Grup Municipal. Una organització
basada en la confiança i el respecte de totes les sensibilitats
que conflueixen i puguin confluir a l’Entesa i que vol implicar
al màxim de sectors ciutadans per implementar un programa
transformador, d’esquerres i de progrés per Sabadell, amb
un nou estil d’entendre i fer política, des del rigor, seriositat,
la independència i l’honestedat. Una organització que vol
incidir en els afers comarcals conjuntament amb d’altres
candidatures alternatives a través de les CAV.

IIIIII OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ

11.. IInnttrroodduucccciióó
A partir del model organitzatiu acordat en el Congrés de
l’any 2004, de la valoració sobre el seu desplegament i de les
mancances i necessitats detectades al si de l’Entesa en els
darrers quatre anys, aquesta ponència té un doble objectiu:

• Revisar, esmenar o modificar aquelles parts de l’estructu-
ra organitzativa que s’hagin demostrat ineficients o
impossibles d’abastar, adequant-nos tant a les possibili-
tats reals, com a la necessitat d’articular millor la partici-
pació de les adherides i adherits dins l’Entesa.

• Concretar mecanismes d’elecció i representació que fins
ara no havien estat especificats orgànicament i que con-
siderem fonamental deixar-los per escrit en coherència
amb la transparència i la democràcia interna pròpies de
la nostra organització.

22.. EEssttrruuccttuurraa OOrrggàànniiccaa ddee ll’’EEnntteessaa
22..11.. El màxim òrgan decisori de l’Entesa és la seva Assemblea
General, que es reuneix de manera ordinària amb una perio-
dicitat mínima d’un any i en la qual hi poden participar amb
veu i vot totes les persones adherides que tinguin al dia les
quotes. També hi poden participar, però sense vot, totes les
persones que simpatitzin amb aquest projecte polític.

Totes les persones adherides ho són a títol individual, inde-
pendentment de la seva adscripció a altres organitzacions o
col·lectius. El fet de pertànyer a un col·lectiu que dóna
suport a l’Entesa no implica adquirir de manera automàtica
la condició d’adherit o adherida.

Les atribucions de l’Assemblea General són les següents:

• Debatre i definir la línia tàctica i estratègica de l’Entesa i
l’orientació de la seva acció política.

• Planificar l’activitat de l’Entesa a mitjà i llarg termini i revisar
periòdicament l’acompliment dels diferents plans de treball.

• Aprovar l’estratègia electoral i la política d’aliances.

• Escollir el Secretariat de l’Entesa i revocar-lo si es donés el cas.

• Escollir el Coordinador o Coordinadora de l’Entesa i revo-
car-lo si es donés el cas.

• Escollir el o la Cap de llista, aprovar el conjunt de la llista
electoral i, si es donés el cas, revocar a regidors o regidores.

Per garantir el correcte funcionament de l’Assemblea, pel
que fa als debats i la presa de decisions, cada persona adhe-
rida a l’Entesa rebrà la documentació relativa a l’Assemblea
amb un mínim de 7 dies d’antelació.

L’Assemblea General podrà prendre el caràcter de Congrés
quan els temes a tractar suposin una redefinició estratègica,
un canvi profund d’orientació, una renovació a fons de mem-
bres de l’executiva, etc...

Els temes d’una importància cabdal com són la confecció de
llistes electorals, la política d’aliances, etc, seran tractats en
convocatòries extraordinàries i monogràfiques de l’Assemblea
General.

22..22.. L’òrgan executiu de l’Entesa és el seu Secretariat, que té
les següents atribucions:

• Tasques d’organització: tresoreria, cens, secretaria d’ac-
tes, informació interna, convocatòries...

• Dinamització de les eines de participació política de
l’Entesa, Trobades i Grups de Treball. 

• Seguiment de la tasca del Grup Municipal.

• Tasques de comunicació -premsa i propaganda-, concre-
tades en l’oficina de premsa, la redacció del butlletí,
materials per campanyes, etc...

• Política de relacions de l’Entesa, tant a nivell ciutadà, com
amb d’altres organitzacions o moviments

• Coordinar i fer el seguiment de les diferents Secretaries 

El Secretariat, escollit en assemblea, distribuirà entre els
seus membres unes responsabilitats concretes, creant si
s’escau per a cada cas una Secretaria on hi podrà participar
qualsevol persona adherida a l’Entesa. 

Per als propers anys, aquestes Secretaries són les següents:

• Secretaria, Tresoreria i Cens

• Premsa i Comunicació externa

• Agitació i Propaganda

• Organització i coordinació dels grups de treball i comuni-
cació Interna.

• Organització i coordinació dels Representants de l’Entesa

• Trobades de debat polític

• Relacions polítiques

• Relació amb les CAV

• Relacions amb entitats i moviments socials

• Suport al Grup Municipal

• Coordinació i Portaveu del Secretariat i de l’Entesa com a
organització política
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La composició del Secretariat quedarà establerta pel
Coordinador o Coordinadora, que serà triat per elecció
directa en Assemblea i 9 persones, que seran escollides en
llistes obertes per l’Assemblea. El Grup municipal podrà
estar present en el Secretariat amb veu i vot.

El Secretariat podrà decidir ampliar o reduir la composició
d’aquest òrgan executiu en funció de les necessitats de
cada moment i posteriorment serà ratificat per l’Assemblea.

22..33.. El Grup Municipal de l’Entesa estarà format per les per-
sones que surtin elegides com a regidors i regidores.

El Grup Municipal té com a funció principal desenvolupar, en
l’àmbit del Consistori, les tasques pertinents tant per impul-
sar l’aplicació del programa de l’Entesa, com per dur a la
Institució els posicionaments, inquietuds i opinions que la
nostra organització reculli o emeti.

El Grup Municipal retrà comptes regularment de la seva
actuació a tota l’estructura orgànica de l’Entesa (Assemblea
i Secretariat) i als àmbits de participació definits més enda-
vant que així ho requereixin.

Podran ser elegibles per l’Entesa, i si es dóna el cas, formar
part del Grup Municipal, tant les persones adherides com
altres ciutadanes i ciutadans que vulguin participar en aquest
projecte, sempre amb l’aprovació prèvia de l’Assemblea.

Les regidores i regidors de l’Entesa tindran una limitació del
seu mandat de 8 anys, tal com es preveu en el codi ètic. Tots
els membres del Grup Municipal es comprometen a posar
els seus càrrecs institucionals a disposició de l’Assemblea,
fet que quedarà formalitzat en els documents pertinents

33.. ÀÀmmbbiittss ddee ppaarrttiicciippaacciióó eenn ll’’EEnntteessaa
33..11.. Les Trobades de debat polític. Són reunions obertes a
totes les persones adherides i simpatitzants. Tindran una
periodicitat mensual.

• Trobades de caràcter ordinari, en les quals es repassa
l’actualitat política de la ciutat (i del país si s’escau) on es
discuteixen línies d’acció política. 

• Trobades de caràcter extraordinari per debatre posicio-
naments concrets davant determinats projectes, políti-
ques concretes d’àmbits determinats (política d’habitat-
ge, model de participació, etc...) 

Les conclusions a les que s’arribi serviran per orientar l’ac-
ció política del Grup Municipal i del Secretariat (proposar
mocions, definir campanyes, etc...).

33..22.. Els Grups de Treball. Són grups dinamitzats per membres
de l’Entesa en els que es pretén assolir el màxim de partici-
pació per tal de desplegar projectes o línies d’actuació con-
cretes. En distingim de dos tipus:

Els Grups de Barri o sector, encarregats de dinamitzar l’ac-
ció política de l’Entesa en una zona concreta de la ciutat.

Considerem una prioritat, la seva posada en marxa i la seva
creació en una o altra zona vindrà en funció de les condi-
cions de les persones adherides i simpatitzants. Tindran un
caràcter permanent i seran coordinats des de la Secretaria
d’Organització i comunicació interna.

Els Grups de treball temàtics que encarregat de fer el segui-
ment d’alguna àrea o temàtica concreta en els moments en
que es cregui més oportú (comissió de territori, comissió de
finances municipals, d’habitatge, de participació, etc...)
Aquest grups no han de ser necessàriament permanents. Es
crearan segons necessitats i seran coordinats des del
Secretariat segons les seves característiques.

33..33.. Assemblea de Representants de l’Entesa, que agrupa
totes les persones que ostenten la representació de l’Entesa
en algun organisme o consell municipal, a més d’un membre
del secretariat, que actuarà com a dinamitzador i de mem-
bres del Grup Municipal. La seva funció és repassar, debatre
i definir les línies d’intervenció en aquests organismes, anar
definint un model alternatiu de participació ciutadana i dotar
l’Entesa tant d’una visió de conjunt de la ciutat. Es reunirà
com a mínim un cop per trimestre.

44.. MMeeccaanniissmmeess ddee PPrreessaa ddee ddeecciissiioonnss
En l’ànim de l’Entesa és present la voluntat que les decisions,
en tots els seus organismes, es prenguin per consens.
Només en els casos en que aquest no sigui possible, es pren-
dran per majoria absoluta dels assistents amb dret a vot. 

Quan calgui prendre mesures d’un alt contingut polític, com
l’aprovació del Programa Electoral, l’aprovació de la llista
electoral o la revocació d’algun membre del Secretariat o
del Grup Municipal, caldrà vetllar especialment per obtenir
un consens que quedi reflectit en una àmplia majoria (2/3) de
vots afirmatius. Si en una primera votació no s’aconseguei-
xen els 2/3 dels vots, s’haurà de reformular la proposta, pre-
sentar-la a l’assemblea i tornar-la a votar. En el cas que no
s’arribi a cap acord, es podrà tornar a repetir el procés fins
a un màxim de 3 votacions.

El Coordinador o Coordinadora de l’Entesa i el Cap o la Cap
de Llista Electoral seran escollits per elecció directa neces-
sitant la majoria absoluta dels vots favorables.

El Secretariat de l’Entesa serà escollit en un procés de llis-
tes obertes. Cada persona adherida rebrà una llista amb tota
la candidatura. Les persones candidates hauran de notificar
la seva voluntat d’incorporar-se al Secretariat amb una set-
mana d’antelació a l’Assemblea i  presentar-se públicament
en aquesta. Les persones adherides i podran marcar fins a
un màxim de 6 noms del total de la candidatura. Resultaran
escollides les 9 persones que obtinguin més vots.

Sabadell, 1 de desembre de 2007
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