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reconstruint
Sabadell
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500 DIES

RECONSTRUINT
LA CIUTAT
Teniu a les mans el butlletí a través del qual
us volem explicar què hem fet en el darrer
any i mig, tant a l’Ajuntament com al carrer.

Desembre de 2016
La Crida per Sabadell ha
imprès i repartit 83.000
exemplars que han tingut un
cost aproximat de 8.000€

LA CRIDA AL GOVERN
pàg 4 - 6

REMUNICIPALITZEM ELS SERVEIS
contraportada

En aquestes poques pàgines recollim el més
destacat, en primer lloc com a exercici de
transparència i de donar compte de la nostra
tasca al govern municipal, però també per
crear un canal de comunicació amb tothom
que estigui interessat en conèixer-nos i
saber què volem per Sabadell.

Pensem que això és feina de totes i tots i
per això impulsem campanyes, grups de
sobiran i grups de barri per dinamitzar
l’autoorganització.

La Crida per Sabadell som un moviment
assembleari d’esquerres i transformador
que treballa des del carrer i des de
l’Ajuntament per construir un nou Sabadell.

Tenim 4 regidors/es a l’Ajuntament i des
del juny de 2015 formem part del govern
municipal on volem prioritzar les polítiques
per aturar la situació d’emergència social,
les accions d’auditoria ciutadana i les
pràctiques democràtiques i de foment de la
participació.
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RETORN SOCIAL 2016:
ALIMENTANT PROJECTES
PER UNA CIUTAT VIVA!
El retorn social són aquells diners que cada any, des de la Crida per Sabadell,
destinarem a ajudes a projectes socials col·lectius a través de votació pública.
Aquests diners provenen del límit salarial que tenen les nostres regidores, que
retornen el romanent del seu sou a través del Retorn Social de la Crida.

13 PROJECTES ES FARAN REALITAT
GRÀCIES AL RETORN SOCIAL 2016
Una trentena de projectes, presentats per entitats,
associacions i persones de la ciutat, van optar a
l’ajuda econòmica de la primera edició del Retorn
Social. Després d’un procés de votació popular en
el que hi van participar prop de 1.000 persones,
van sortir escollits 5 projectes de la categoria de
més de 500€ i 8 projectes de la categoria de
menys de 500€. Els resultats es van anunciar en
un acte públic al Centre Cívic de Can Rull el passat
29 de juny.

PROJECTES DE MÉS DE 500€
En aquesta categoria es van repartir 17.499€.

LA BANCA O LA VIDA:
ASSENYALEM I JUTGEM
ELS CULPABLES!
Fa un any vam engegar la campanya ‘La Banca o la Vida’ amb l’objectiu de
denunciar i assenyalar tots aquells bancs que segueixen desnonant famílies i que es
neguen a fer lloguers socials. La campanya va culminar en un Judici Popular que va
condemnar els màxims responsables de les entitats financeres.

Reforma Can Balsach. El Tallaret.
Campaments per a tothom. La Baldufa.
Casal per a infants a l’Agost. L’Esquitx.
Adeqüació per al benestar. Xaloc.
Amb veu de dona.

PROJECTES DE MENYS DE 500€
En aquesta categoria es van repartir 4.000€.

Els regidors i regidores i càrrecs de confiança
de la Crida per Sabadell tenen un topall
salarial de 2,5 vegades el salari mínim
interprofessional, tal com estableix el Codi
Ètic de l’organització. Malgrat intentar que
aquest topall de sou fos el que es fixés per
a totes les regidores de l’Ajuntament, no es
va aconseguir ja que la resta de partits no hi
van estar d’acord, i davant la impossibilitat
legal que unes regidores cobrin menys que les
altres, la Crida retorna en forma de donació
tot el que sobrepassa d’aquest límit salarial.

El passat mes de març es va obrir una
convocatòria pública a la qual es van
presentar una trentena d’iniciatives i projectes
transformadors per optar al seu finançament.
Per tal de vetllar que les propostes complissin
les bases establertes i que el procés es
desenvolupés de forma transparent, es va
crear un ‘Grup de seguiment’ format per
persones de diverses associacions i entitats
del teixit associatiu local. Prop de 1.000
persones van participar del procés de votació
popular per triar els projectes guanyadors.

És precisament d’aquest romanent dels sous
dels regidors/es de la Crida, d’on provenen
els 22.000€ que s’han destinat aquest any a
Retorn Social.

En la segona edició del Retorn Social, que
començarà el proper mes de gener, la Crida
per Sabadell augmentarà l’ajuda econòmica
per fer realitat encara més projectes.
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La campanya ‘La Banca o la Vida’ que s’ha
allargat durant el darrer any, ha volgut portar
arreu de la ciutat la denuncia contra totes
aquelles entitats financeres que segueixen
desnonant famílies de casa seva, ofegant la
ciutadania amb deutes impagables, mantenint
milers de pisos buits i negant-se a cedir-los en
règim de lloguer social.
Vacances en Pau. Sabadell Acull Saharauis.
Millorar l’espai. La Quartera.
Investigació. Cooperativa de Recicladors.
La comunicació ens fa grans. Colors del Món.
Vet aquí una vegada. Lliga dels Drets dels Pobles.
Campanya de renovació. El Teixit de la terra.
Gaia Lab. La Ruda.
Carpes de sensibilització. Pic Vallès.
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Aquesta campanya s’ha traduït en accions
directes contra els bancs, difusió al carrer a
través de cartells, octavetes i enganxines, i la
realització d’una xerrada sota el nom ‘Banca i
Misèria’ per tal d’aprofundir una mica més en
els orígens i conseqüències de l’anomenada
crisi capitalista i en el paper que hi han jugat
els bancs i les entitats financeres.

La campanya va culminar el passat 17 de
setembre amb un Judici Popular contra la
Banca, en el que estaven citats a declarar
com a acusats els directors de les principals
entitats financeres catalanes i de l’estat
espanyol: Banc de Sabadell, CaixaBank,
BBVA, Bankia, Banco de Santander i SAREB.
El judici va comptar amb un jurat popular
format per representants de diferents col·lectius
polítics, socials, veïnals i sindicals de la ciutat
i amb testimonis de diverses persones que
han estat víctimes del genocidi social que
han provocat aquestes entitats financeres
amb les seves mesures. L’acte va finalitzar
amb una sentència condemnatòria que va ser
aplaudida i celebrada per tots els assistents.
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RECONSTRUINT LA
CIUTAT DES DE
L’AJUNTAMENT
Des del govern de l’Ajuntament, la Crida per Sabadell estem treballant per aturar la
situació d’emergència social, posant els drets socials i el benestar de les persones al
centre de les nostres polítiques i convertint la institució en una eina d’intervenció social
que fomenti la participació ciutadana en les decisions polítiques que ens afecten.

EMERGÈNCIA
SOCIAL
El nostre principal objectiu és aturar la
situació d’emergència social que afecta
milers de persones. Volem garantir una vida
digna de ser viscuda, presentant propostes
d’alternatives reals i, si cal, desobeint les
lleis que perpetuen aquest sistema econòmic
desigual. Posant al centre els drets socials i
el benestar de les persones.

DEFENSEM EL DRET
EL DRET A L’HABITATGE

Hem engegat una campanya informativa
sobre el Dret a l’Habitatge al conjunt de
la ciutadania amb l’objectiu de donar a
conèixer els drets en matèria d’habitatge,
així com les actuacions que s’estan duent
a terme des del consistori en aquest
àmbit, com per exmeple, l’inici del procés
sancionador a tots aquells pisos buits
propietat de bancs i entitats financeres.

LES NOSTRES
REGIDORES
I REGIDORS
A L’AJUNTAMENT
DE SABADELL
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ATUREM ELS TALLS
DE SUBMINISTRAMENTS
Estem desenvolupant la llei 24/2015,
obligant a les empreses energètiques a no
tallar els subministraments de cap família
que es trobi en situació de vulnerabilitat
social.

MÉS BEQUES
MENJADOR
Hem destinat 43.000 euros del fons de
contingència als ajuts menjador de 205
infants de la ciutat que van quedar fora de
la convocatòria del Consell Comarcal i la
Generalitat.

CREACIÓ DE L’OFICINA
D’EMERGÈNCIA SOCIAL
Hem creat el Servei d’Urgències i
Emergències Socials, una oficina d’atenció
preventiva i immediata pels casos en què
es necessita una atenció o suport urgent
per cobrir les necessitats socials bàsiques.

PARTICIPACIÓ
Estem treballant per democratitzar
l’Ajuntament i que les institucions estiguin
al servei de les persones. Creiem que
la ciutadania ha de ser partícep de les
decisions que li afecten i per això hem
engegat diversos projectes participatius
per decidir àmbits tan trascendents com els
pressupostos municipals.

AUDITORIA DE
L’AJUNTAMENT

Hem creat i iniciat el procés d’auditoria
‘Posem llum a l’Ajuntament’ amb la
participació de la ciutadania per revisar i
millorar la gestió de l’administració local.
L’objectiu és conèixer quina percepció
de la ciutat tenen els veïns i veïnes de
Sabadell, amb la que poder elaborar
una relació de propostes i millores que
permetin aplicar canvis.

PROCÉS PARTICIPATIU
DE FESTA MAJOR
Hem promogut un procés participatiu
sobre la Festa Major que té com a objectiu
debatre públicament sobre el model de
Festa i donar veu a la ciutadania en la
seva definició.

REGLAMENT DE CESSIÓ
DE LOCALS A ENTITATS
Hem aprovat un reglament per garantir
la igualtat en les condicions d’accés a
la cessió de locals municipals a entitats,
establint criteris públics, objectius i
transparents.

PRESSUPOST MUNICIPAL
PARTICIPATIU 2016
Hem posat a disposició de la ciutadania
1 milió d’euros del pressupost municipal
2017 perquè siguin els veïns i les veïnes
qui proposin projectes per ser executats
des de l’Ajuntament.

MATIES
SERRACANT

GLÒRIA
RUBIO

ALBERT
BOADA

MÍRIAM
FERRÀNDIZ

Regidor d’Urbanisme

Regidora de Participació
i d’Habitatge

Regidor de Nova
Economia i Serveis
Centrals

Regidora de Drets Civils
i Ciutadania
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CONSTRUÏM
Sobiranies

DRETS
CIVILS
Volem una ciutat d’acollida, solidària,
inclusiva i implicada en la defensa dels drets
de totes les persones, que lluiti contra el
sexisme, el masclisme i el racisme.

FEM FORA
LA MÀFIA
Estem treballant per posar llum dins
l’Ajuntament, després de tants anys de gestió
opaca i corrupció política i econòmica,
obrint un procés de revisió i debat amb
tota la ciutadania. Volem destapar totes les
irregularitats comeses en benefici d’uns pocs
i en contra dels interessos generals de la
ciutadania.

POSEM LLUM A L’OMBRA
DE LA CORRUPCIÓ

Hem publicat la web ‘Diners i Favors’
(www.dinersifavors.cat), un projecte fruit
d’una exhaustiva recopilació i treball
de dades sobre els casos de corrupció
que han esclatat a la ciutat, amb el Cas
Mercuri i Ca n’Alzina i els investigats
Manuel Bustos, Josep Ayuso, càrrecs
municipals i empresaris, com a principals
protagonistes.
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ACUSACIÓ PARTICULAR
AL CAS MERCURI

DEFENSA DELS DRETS
DE LES PERSONES LGTBI

Hem impulsat la lluita contra la corrupció
que va patir la nostra ciutat durant l’etapa
Bustos, amb la personació de l’Ajuntament
com acusació particular al procediment judicial del “Cas Mercuri”.

Hem impulsat una campanya en favor
dels drets i contra la discriminació de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i treballem dins la Xarxa de
Municipis LGTBI de Catalunya.

DENUNCIA A IKEA
PER ELUSIÓ D’IMPOSTOS

SABADELL ANTIRACISTA I
ANTIFEIXISTA

En consonància amb el nostre compromís
per acabar amb pràctiques com l’elusió
i evasió fiscal hem obert expedients a
tres gran empreses després de detectar
aquesta forma de tributació fraudulenta.

Treballem contra la islamofòbia i qualsevol
tipus de racisme i xenofòbia. Combatem
de forma implacable, també des de la
institució, contra qualsevol acte, acció o
agressió de caire feixista.

SANCIONS CONTRA
DELICTES URBANÍSTICS

FEMINISME I LLUITA
CONTRA EL PATRIARCAT

Hem iniciat processos sancionadors contra
els responsables d’abocaments il·legals
i moviment de terres en diversos espais
protegits del nostre rodal, amb multes que
poden arribar a 1.500.000 €.

Hem creat un protocol de sensibilització,
prevenció i actuació davant agressions
sexistes en espais festius i d’oci, i hem
situat el feminisme en l’eix transversal de
les polítiques de l’Ajuntament.
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CAP A LA RECONQUESTA DE LES
NOSTRES SOBIRANIES
El sistema capitalista prioritza el
benefici privat d’uns pocs per davant
del benestar de la majoria i ens roba
la capacitat de decidir sobre tot el que
ens afecta. Ens ha robat les nostres
sobiranies. Per això, des de les lluites al
carrer i des de l’Ajuntament les tornarem
a recuperar.

Davant l’actual reestructuració capitalista és
més necessari que mai apostar per opcions
d’intervenció social que no plantegin la gestió
del que hi ha, sinó que esdevinguin punts de
partida per la transformació social amb la
voluntat de superar el capitalisme, també i
essencialmentdes del municipalisme.
Per avançar cap a una direcció transformadora
cal plantejar-
se avançar cap a formes de
propietat no privada (comunal, cooperativa,
municipal); desenvolupar processos productius
que no siguin explotadors (ni capitalisme, ni
patriarcat); desenvolupar mecanismes de
redistribució equitatius; presa de decisions
democràtica, ni jeràrquica ni despòtica; i
processos que prioritzin la comunitat per
sobre de l’individu.
Per reconstruir Sabadell necessitem guanyar
i recuperar tota una sèrie de sobiranies que
ens han robat i amb aquest objectiu ens hem
organitzat en diversos espais temàtics de
treball, debat i acció, en àmbits com l’energia,
la cultura, el model econòmic i productiu,
l’habitatge, l’alimentació, l’educació, l’espai
públic o el model reproductiu i de cures.
Durant el darrer any, hem organitzat jornades
sobre cadascuna de les sobiranies, que
ens han permès conèixer les experiències
i projectes d’altres municipis, col·lectius i
espais transformadors i hem pogut reflexionar,
debatre i fer propostes concretes per caminar
cap a la reconquesta de les nostres sobiranies.

Sobirania Educativa
Municipalitzem l’escola bressol
Centre Cívic de Can Llong
21 de Maig de 2016

Sobirania Energètica
Cap a un nou model energètic
Granja del Pas
14 de Novembre de 2015

Sobirania residencial
Construïm revolució urbana
Centre Cívic de Can Puiggener
12 de Desembre de 2015

Sobirania Alimentària
Cap a un nou model agroalimentar
i
Centre Cívic de Rull
23 de Gener de 2016

Sobirania Econòmica
Aturem l’atur, canviem l’economia
Centre Cívic de Gràcia
5 de Març de 2016

Sobirania de l’Espai Públic
Transformem l’espai comú
Barri de Gràcia
19 de Juny de 2016

Sobirania Popular
Construïm organització social
Centre Cívic de la Creu de Barberà
24 d’Octubre de 2015

TROBADES
DE SOBIRANIES

La Crida ha organitzat diferents
trobades temàtiques amb entitats i
persones vinculades a diferents
àmbits per tal d’establir eixos de
treball i les línies d’acció dins del
govern municipal

Sobirania Reproductiva
Salut en la desigualtat
Centre Cívic de Sant Oleguer
2 d’Abril de 2016

Sobirania Cultural
Cultura: processos i comunitat
CSA l’Obrera
29 d’Abril de 2016
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CAP A ON

ANEM?
Recuperem

el que és de totes

RECUPEREM EL QUE ÉS DE TOTES,
REMUNICIPALITZEM ELS SERVEIS!
PER QUÈ VOLEM MUNICIPALITZAR ELS SERVEIS?

MÉS QUALITAT,
MÉS EFICIÈNCIA,
MÉS ECONÒMIC

Sabies que els principals serveis de
l’Ajuntament estan gestionats per empreses
privades i que el seu únic interès és obtenir
els màxims beneficis?
Sabies que en aquesta situació hi ha la
recollida
d’escombraries,
l’abastiment
d’aigua potable, la zona blava, la neteja
viària i d’equipaments públics, el servei
d’atenció domiciliària o els serveis funeraris,
entre d’altres?
Sabies que s’han detectat incompliments
flagrants dels contractes d’aquestes empreses,
malgrat que Ajuntament i ciutadania de
Sabadell seguim pagant les quotes i les
factures?

PER GARANTIR
ELS DRETS DE LES
TREBALLADORES

ELS BENEFICIS
GENERATS SÓN
PER A TOTHOM

Sabies que totes les empreses que operen en
els principals serveis municipals, adjudicades
durant el govern del PSC de Manuel Bustos
han estat protagonistes de pressumptes casos
de corrupció?

Revertir els recursos econòmics, que fins ara
anaven a parar a unes poques butxaques
alienes als interessos de la ciutat, a les
millores dels serveis o a altres necessitats que
tingui la nostra ciutat.

La Crida per Sabadell i el govern de la ciutat
treballem des del primer dia per recuperar la
gestió d’aquests serveis de primera necessitat
amb un triple objectiu:

S’HA DEMOSTRAT QUE EL
CONTROL I LA GESTIÓ PÚBLICA
DELS SERVEIS MILLOREN LA
SEVA QUALITAT I ELS FAN MÉS
EFICIENTS I ECONÒMICS

Garantir uns serveis de qualitat, eficients
i al servei de les necessitats dels i les
sabadellenques.
Garantir els drets laborals de les treballadores
d’aquestes empreses.

Vols estar al dia de tot allò que fem a la Crida?
Visita la nostra web o segueix-nos a les xarxes socials!

REMUNICPALITZAR ELS SERVEIS
SIGNIFICA RECUPERAR EL QUE
ÉS DE TOTA LA CIUTADANIA

Tens dubtes, suggeriments o comentaris que vulguis fernos? Vols formar part de la Crida?
Escriu-nos un correu a crida@cridapersabadell.cat
o visita’ns al Grup Municipal de la Crida a L’Ajuntament
(Plaça Sant Roc, 1)
Dilluns a divendres 9.30h - 13.30h
Tlf: 93 745 31 27

