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1.INTRODUCCIÓ

20

1.1 OBJECTIUS DE L’ASSEMBLEA
25

L’objectiu general de la propera assemblea de l’11 de febrer és el de, a meitats de mandat i tres anys després de la creació de
la Crida per Sabadell, situar-nos en quin context estem, valorar les apostes que vam fer quan vam crear la Crida i finalment
revisar les apostes i propostes a mig i llarg termini per transformar la nostra ciutat.
Així doncs, de forma més concreta, amb aquesta assemblea esperem aconseguir:

30

• Una anàlisi general de la situació actual a la nostra ciutat.
• Una valoració del treball fets fins al moment com a Crida.
35

• Una valoració del funcionament intern de la Crida.
• U na revisió de les principals apostes i propostes que hem fet com a Crida.
• Determinar les prioritats a treballar com a Crida en els propers anys i de quines maneres ho volem fer.
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• Determinar quin és el relat que volem traslladar i construir com a Crida a la ciutat, explicar i desplegar quin és el 		
nostre model de ciutat, quin és el «Sabadell que volem».
• Iniciar el debat sobre aliances polítiques, socials, dels propers anys i la seva conveniència.
45

• Reflexionar sobre les diferents metodologies de treballar que hem dut a terme fins al moment i sobre si en podem
crear de noves per arribar a més persones, col·lectius, etc.
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2. SITUACIÓ ACTUAL
I VALORACIONS
2.1 CONTEXT GENERAL
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Ens trobem en una situació general marcada per una crisi del sistema de ja quasi 10 anys aprofitada pels sectors més
poderosos de la societat per enriquir-se encara més acosta d’augmentar encara més les desigualtats i a estendre cada cop
més la misèria social. Després d’uns anys amb un cicle de mobilitzacions molt importants, sobretot entre el 2009-i el 2014,
(marees, mobilitzacions contra les retallades, 15M, Vagues generals, etc.) sembla que aquestes mobilitzacions han anat
reduint-se, trobant-nos en un moment de reflux en les mobilitzacions i reivindicacions socials malgrat les conseqüències
de la crisi segueixen tenint uns impactes brutals en la població. En el marc del principat de Catalunya, podem destacar
que les mobilitzacions socials s’han mantingut més o menys constants sobretot en dates concretes i entorn al procés
d’autodeterminació i/o independència.
Aquest cicle de mobilitzacions massives i constant probablement es va expressar en les darreres eleccions municipals,
fent augmentar exponencialment candidatures més o menys transformadores arreu del país i l’Estat. Des d’aleshores, la
desmobilització ha anat a més potser com a fruit de la «cultura de la delegació» en els anomenats «ajuntaments del canvi o
transformadors» com seria el cas de Sabadell.
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2.2 CONTEXT LOCAL
45

En clau de Sabadell, no som aliens als canvis generals que es reflecteixen tant a nivell de país, Estat com a nivell Europeu. Tot
i així podem destacar alguns detalls i concrecions que ens semblen claus per entendre el moment actual:
2.2.1 Mobilitzacions socials a Sabadell

50

55

A Sabadell també s’ha passat de mobilitzacions de masses sostingudes (com les darreres vagues generals) a mobilitzacions
més puntuals i menys participades. Tot i així hi ha hagut importants actes en els darrers mesos com la manifestació
antifeixista contra les agressions a l’Obrera de la primavera de 2016, la constant activitat al carrer de col·lectius com la PAHC,
les concentracions antirepressives en solidaritat amb els processos judicials a independentistes, reivindicacions laborals com
per exemple entorn del Taulí, del col·lectiu de mestres o en conflictes més puntuals com Resposta Solidària. Finalment, també
es podrien destacar certes mobilitzacions veïnals per problemàtiques territorials més concretes com és el cas del veïnat de
Can LlonG per reivindicar les mancances d’equipaments, a Gràcia per reivindicar el soterrament de les vies de FGC, etc.
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2.2.2 El teixit social i popular a Sabadell
En els darrers anys s’han anat consolidant espais i col·lectius socials arreu de la nostra ciutat amb propostes i projectes
temàtiques (feminisme, jovent, estudiantil...) o a la creació d’espais físics com casals, centre socials tots ells de caire
transformador. És important analitzar si aquests nous projectes han suposat la incorporació de noves persones i col·lectius
o per altra banda han recaigut sobre persones i col·lectius ja organitzats que han duplicat o triplicat els seus espais de
militància. Cal tenir present també que certs projectes col·lectius i socials han anat a menys com per exemple el projecte de
les cooperatives de consum, que havia eclusionat 10 anys endarrere i que ara sembla que està en greu retrocés. Finalment,
alguns espais i entitats que fa anys que funcionen, han patit, de forma generalitzada, mancances en la regeneració d’aquests
i la incorporació de noves persones que s’hi posin a treballar.
2.2.3 Els partits de «l’esquerra» a Sabadell
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En l’àmbit dels partits locals, i concretament dels reconeguts dins l’espectre de «l’esquerra» (socis de govern), sembla que hi
ha una tònica general, que no és nova, de pèrdua de bases mobilitzades i compromeses i de falta de relleu polític. Aquest
fet, provoca que estiguin formats només per persones de l’aparell de l’organització i sense militants i compromeses amb el
dia a dia dels projectes.
Com a causes d’aquesta desmobilització en l’àmbit dels partits locals, podríem destacar les contradiccions que genera l’espai
a la pròpia institució i els límits d’aquesta, la dificultat de tirar endavant amb la suficient rapidesa i claredat els projectes
compromesos i plantejats, la dificultat de seguir el ritme trepidant del dia a dia de la institució, la falta de transparència i de
compliment amb les propostes i els tempos d’aquestes en els termes desitjats, alhora que la pròpia «cultura de la delegació».
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2.2.4 La Crida per Sabadell
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Primerament, cal tenir present també que les mateixes causes que destacàvem en el punt anterior poden o podrien afectar
en major o menor mesura a la pròpia Crida per Sabadell atenent sobretot a la posició actual de partit de govern en coalició
amb altres forces. Per altra banda, destaquem que, malgrat hem detectat una menor mobilització de persones entorn el
projecte respecte el període electoral (principis del 2015), tenim un entorn mobilitzat en el dia a dia d’entre 30 i 50 persones
en els diferents òrgans de la Crida (mesa, sobiranies, grup municipal, etc). Cal destacar també, que moltes de les adherides
de la Crida formen part d’espais, entitats i col·lectius en les quals segueixen treballant en el dia a dia i que per tant segueixen
mobilitzades en el teixit social local. Finalment, destacar que ens el moments de major mobilització, hem aconseguit
convocar a unes 150 persones de les quasi 400 persones adherides de l’organització.
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2.3 SITUACIÓ ACTUAL DE LA CRIDA: D’ON VENIM I VALORACIONS
45

2.3.1 Principals fortaleses i debilitats

50

A nivell de fortaleses, destaquem el bon nivell d’organització, l’autodisciplina i el bon funcionament del nucli més compromès
(mesa, gran part de les sobiranies, assemblees extraordinàries convocades d’un dia per l’altre...).També cal destacar que
l’organització afronta els debats per més que complicats que siguin i es procura que hi participi el màxim de l’organització.

55

A nivell de de debilitats, destaquem la duplicitat de tasques de cada persona, sovint som la mateixa gent en diferents llocs.
També la dispersió general que provoca el fet de tenir molts objectius sense ordre de prioritat i que provoquen que obrim
molts fronts de treball a vegades impossibles de mantenir; aquesta situació es produeix en els diversos òrgans de la Crida per
Sabadell (des de sobiranies, grup municipal, fins la pròpia mesa).

58
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2.3.2 El paper de les persones alliberades
Un altre factor a tenir en compte, és la diversitat de ritmes dins l’organització. El fet que tinguem diverses persones alliberades
tant a l’aparell tècnic, de regidores o com a assessores, fa que hi hagi a la pràctica un esglaonament en la capacitat de
dedicació, la quantitat i la qualitat de la informació rebuda, la participació, que pot excloure o dificultar la participació de part
de la gent militant. El fet que hi hagi persones a sou pot ser un element desmobilitzador que provoca de les persones que
treballen de forma voluntària delegant les tasque en les persones alliberades i alhora fent que aquestes cada cop més poder
de decisió en detriment de les altres. És important que hi hagi una delimitació clara de les tasques de les persones alliberades
i de com les han de tirar endavant.

10

2.3.3 El desplegament del projecte de la Crida a la ciutat

15

Des del principi, tant des del nostre grup municipal, mesa i els diversos espais de treball de la Crida s’ha treballat per
aconseguir desplegar el projecte de la Crida arreu de la ciutat, la qüestió, és fins a quin punt podem donar per assolits
aquests objectius i per tant quin grau de compliment estan tenint.
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A nivell d’incidència social i política i de trasllat de les nostres propostes i pràctiques polítiques, es considera que hem
referencials per aquelles capes de la població més actives i mobilitzades i estem aconseguint que hi penetrin parts importants
de les nostres pràctiques i propostes polítiques. Per altra banda, estem tenint dificultats per aconseguir trencar amb les
barreres i arribar a tots els racons de la ciutat de forma generalitzada. Se’ns fa difícil aconseguir la mobilització general de
les parts de la població més inactives, reactives o abstencionistes en tots els sentits, i alhora més desafavorides socialment.
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Pel que fa a la proposta organitzativa inicial de la Crida en l’àmbit de la mobilització social, plantejàvem un projecte en el que
hem anomenat el «peu al carrer», que es canalitza a través del projecte de Les Sobiranies1 i dels grups de barri, que tenien
per objectiu esdevenint espais de contrapoder en àmbits de treball i als barris respectivament. De forma generalitzada no
hem aconseguit desplegar de formar prou potent aquestes apostes assolint aquests objectius, malgrat sobretot, en l’àmbit
de les sobiranies, s’han iniciat determinats projectes potents i que van en aquest sentit. Serà necessari replantejar «el peu al
carrer» de la Crida i veure quin paper hem de tenir com a organització, si ve sent l’espai referencial a nivell sociopolític a la
nostra ciutat o fent més d’eina de catalització i ajuda a la creació de moviment popular al marge de l’estructura de la pròpia
organització.
Alguns elements que poden haver dificultat la tasca d’aquests espais, poden ser que sovint s’han posat a treballar
excessivament enfocats a les tasques pròpies vinculades a l’Ajuntament esdevenint en alguns casos «grups assessors» de les
regidories o de pressió per implementar determinades propostes. Per altra banda, el fet de treballar sota les sigles d’un partit
polític, pot haver augmentat les reticències de col·lectius i persones a treballar en aquests espais.
Finalment, és necessari tenir present la incidència que ha tingut la Crida, el seu paper electoral i el fet que entrés a forma part
del govern de la ciutat. Aquesta posició, pot haver augmentat les contradiccions amb el teixit popular de la ciutat, dificultant
segurament la seva tasca i desconcertant en certs moments certes mobilitzacions socials i populars.
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3. ÀMBITS DE DESPLEGAMENT

15

DE LA CRIDA I RELACIÓ AMB
EL TEIXIT SOCIAL
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3.1 EL PAPER DE LA CRIDA RESPECTE EL TEIXIT SOCIAL
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Per la dinàmica de confluència MPS-CUP-ES i per trajectòria d’activisme polític i social, ens sentim còmodes en un plantejament
Crida-Moviment, generador d’alternatives, de sembrar cultura alternativa i per tant no esdevenir simplement una “sectorial
institucional” d’un moviment social i polític ampli.
Alhora però, cal prestar atenció al vessant organitzatiu. Ens hem de dotar d’una organització flexible, que sigui permeable i
faciliti la participació del màxim de persones. En aquest sentit, cal potenciar les assemblees de la Crida com a espai de debat i
de decisió de la l’acció política en les que participin el màxim de persones tenint també present l’aspecte qualitatiu d’aquesta
participació.
Un aspecte a destacar per realitzar aquest acostament i facilitar la participació, és la necessària revisió dels llenguatges i
discursos que utiltzem, cal que aquests siguin entenedors per les persones no militants i que facilitin la comprensió del que
fem i per tant una posterior implicació.
Per altra banda, com a espais aglutinador amb un peu a la institució i un altre al carrer, és necessari detectar en quins projectes
podem incidir per impulsar espais de lluita, espais per respondre a necessitats materials concretes que desbordin i funcionin
al marge de les dinàmiques institucionals.
Alhora, hem de mirar de treure rèdit a l’àmbit de la “ Crida-organització” en el sentit que per elements com la projecció pública,
la facilitat d’adhesió, el llinda de compromís relativament baix que tot i així permet ser adherida faciliten la incorporació
de persones. En aquest sentit, la Crida pot realitzar el paper de canal d’entrada de gent, en certa manera, activadora de
participació política i social a la ciutat, tant en la pròpia Crida com donant a conèixer les diverses lluites, moviments, col·lectius
de la ciutat etc.

50

3.2 RESPECTE L’APOSTA PEL MODEL DE SOBIRANIES I GRUPS DE BARRI
55

58

Per aconseguir que el projecte de desplegament per sobiranies i als barris funcionar, cal anar més enllà i provar potser noves
formes de treball sense renunciar a la proposta inicial. Un element per a tirar endavant aquesta proposta podria ser el de
crear diversos grups per projecte concrets que puguin incloure diverses sobiranies i que es desenvolupin en zones concretes
de la ciutat agrupant també veïns i veïnes del territori concret. Aquesta forma de treball a pot ajudar focalitzar aquests
punts concrets, deixant de banda la vessant de l’assessorament més institucional a un grup més reduït, obligant als grups
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a treballar des del minut 0 en la construcció d’alternatives. Tot i així, cal destacar que les sobiranies han de seguir realitzant
aquest treball teòric importantíssim de pensar alternatives alhora que que creant complicitats amb moviments i veïnes.
Així doncs, com a Crida ens reafirmem en la proposta de treball en les sobiranies. És necessari seguir aprofundint en el
projecte de crear grups de treball que generin pràctiques transformadores en l’entorn que permetin recuperar espais de
poder i decisió populars en els diferents àmbits de la nostra ciutat. Els grups de sobiranies no es poden veure reduïts a grups
de treball d’assessorament a àrees del govern, o grups de treball teòrics, cal que participin i construeixin teixit social a través
de dur a la pràctica aquestes alternatives treballades teòricament amb els moviments i veïnes de Sabadell. Cal però tendir
cap a un model de treball que permetin plasmar de forma més fàcil les alternatives a nivell pràctic, i per això és important
començar a treballar per projectes concrets que ajuntin persones de diferents àmbits –i sobiranies- i permetin realitzar
apostes concretes. Aquesta forma de treball, que es pot posar en marxa de forma gradual, no ha d’excloure aquella vessant
més teòrica, al contrari, sinó que aquesta continuaria fent-se però més nodrida de l’aportació d’altres sobiranies ja que al
final, moltes acaben entrellaçant-se. L’assessorament municipal, podria continuar donant-se amb la creació de petits grups
de treball, més especialitzat en “l’assessorament”, però en contacte constant amb aquests grups de treball –sobiranies-.
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Respecte a l’aposta pels grups de barris, és necessària una transformació important en el plantejament. És important mantenir
els grups d’adherides al territori que es trobin i desenvolupin certa activitat de forma més o menys puntual alhora que cal
que aquests grups d’adherides als barris s’activin i s’organitzin en moments puntuals per exemple en campanya electoral.
Ca però fer un replantejament en les apostes principals, les apostes principals de les adherides als barris han de ser les de
participar en el dia a dia d’aquest a través dels col·lectius i entitats ja existents o que es vagin formant. Alhora, cal treballar
de la mà del projecte de sobirania popular de crear un nou model de participació populars als barris per tal d’implementar
en els propers anys assemblees veïnals en tots els barris on sigui possible de la ciutat; aquestes han d’anar agafant poder
progressivament i des de l’autonomia i l’autoorganització han d’esdevenir l’interlocutor referent de la institució als barris
desplegant però una agenda social i política pròpia, utilització la participació i el debat com a eines de transformació social
alhora que de millora del propi barri.
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4. PRIORITATS POLÍTIQUES
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4.1 RESPECTE ELS EIXOS DE TREBALL
25
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Cal redefinir i ampliar els eixos estratègics de treball principals de la Crida, en aquest sentit proposem cinc punts principals
que han de guiar en tot moment l’acció de la Crida en els propers anys:
• Enfrontament a la màfia, la corrupció i tots aquelles agent que espolien la societat i s’aprofiten de la misèria per 		
enriquir-se. Fer front doncs a la corrupció legal i il·legal i als models de societat clientelar que està 			
fortament implementada a la nostra ciutat.
• Participació per la transformació: cal apostar per la creació d’espais de participació popular i la descentralització del
poder municipal. És necessari fer del concepte buit de participació una eina d’empoderament i transformació social
sobretot en l’àmbit dels barris.

35

• Emergència social: és necessari donar resposta a les necessitats socials més descobertes treballant en la reducció
efectiva de les desigualtats i el rescat social a aquelles persones més desafavorides. Cal fer-ho aprofundint en les 		
sortides a mig i llarg termini que duguin de la mà l’empoderament social.
40

• Generació d’alternatives econòmiques, d’una nova forma d’economia. És necessari aprofundir en la creació 		
d’alternatives econòmiques (de consum, laboral, etc.) en tots els àmbits. • Reapropiació de l’espai, el medi 		
ambient, el territori i la memòria històrica: cal des d’aquest plantejament generar un nou model tant en l’àmbit 		
pràctic com teòric. Hem de desplegar el «Sabadell que volem», una ciutat col·lectiva, amb un territori i un 		
espai col·lectiu al servei de les persones. Cal una alternativa global comunitària i transformadora.
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4.2 RESPECTE L’ESPAI ELECTORAL: COM L’EIXAMPLEM?
Aquest punt de debat, es treballarà de forma inicial, per tal d’encetar el debat en base a dues posicions/propostes que ens
permetran iniciar un debat que no tancarem durant aquesta assemblea ni en aquests documents:

55

58

4. PRIORITATS POLÍTIQUES · Febrer de 2017

8

PROPOSTA DE DOCUMENTS
AL DEBAT DE L’11 DE FEBRER
1

Punt de partida 1:

5

En la mesura que el bloc Crida s’ha anat consolidant, no podem descartar una coalició electoral amb altres organitzacions o
partits si aquesta pot ajudar a integrar o apropar-los al bloc Crida al), en el sentit de com apropar altres agents propers a la
Crida).
Aquesta aposta, ens ha de permetre esdevenir hegemònics/ques en l’àmbit de l’esquerra i aconseguir que els nostres
plantejament siguin compartits per tot l’espectre de partits «de l’esquerra». Per altra banda, ens ha de permetre aconseguir
una força electoral suficient per seguir al comandament de la institució en els propers anys.
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Punt de partida 2:
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Cal eixamplar la incidència de la Crida, i si volem aprofundir en el model de moviment o espai municipalista com a confluència
de lluites de la ciutat i espais transformadors, cal seguir buscant aliances amb moviments socials. Cal ser capaces de plantejar
debats de ciutat,que impliquin el conjunt del teixit social d’aquesta, i ens acabin fent servir de catalitzadors de les demanades
institucionals que en surtin, i d’espai on puguin néixer projectes transformadors que a la llarga caminin fora de la Crida. Per
construir aquestes aliances però, cal mantenir al màxim la cohesió interna de la Crida i cal tenir molt clar com construïm
aquest projecte municipalista de trobada i cristalització d’unitat popular amb totes les dificultats que aquests anys –i els
anteriors des d’altres àmbits- hem pogut trobar.
Aquesta aposta, descarta d’entrada una coalició electoral amb altres projectes polítics-institucionals a la ciutat. Primer de tot,
perquè seguim concebent la Crida com una espai de confluència de lluites i espais transformadors de la ciutat, i no com una
mera marca o producte electoral; per tant, no ens podem equiparar ni parlar de coalicions amb formacions, quan no som
una formació entesa a la forma clàssica dins el sistema electoral. Un segon motiu, seria per una qüestió de tempos, tenint en
compte que per parlar de qualsevol procés de coalició, cal una cohesió i una definició clara del projecte que avui dia encara
estem acabant de tancar.
No obstant, i seguint l’aposta d’eixamplar la incidència de la Crida, en la mesura que aquest bloc -que hauria d’acabar
esdevenint hegemònic per a l’esquerra transformadora de la ciutat- es vagi consolidant, podrem aconseguir que sectors
propers en algunes qüestions (com Podemos o altres espais), acabin trobant-se i participant de les iniciatives que plantegem.
Aquest treball, seria de facto una confluència a nivell pràctic, que plantejaria una aposta unitària -sota el nom de Crida o
algun altre nom- en l’àmbit municipal i institucional a la ciutat. En tot cas, aquesta aposta s’ha de definir i construir a llarg
termini.
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5. METODOLOGIES, FORMES I

ESTRATÈGIES DE TREBALL
20
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En aquest apartat, hem volgut destacar algunes propostes de treball per tal de millorar les metodologies de treball de la
Crida per tal d’arribar al màxim de persones i que moltes d’elles puguin participar del dia a dia de la Crida.
• Reflexió entorn el llenguatge:

30

35

		

- És necessari que revisem el llenguatge que utilitzem per fer-lo el més entenedor i proper possible.

		
		

- És necessari que revisem els missatges que llancem, perquè tinguin en compte les nostres prioritats i
tinguin una certa coherència i harmonia que faciliti la generació d’un relat comú

• És necessari millorar els mecanismes de trasllat de la informació a les nostres adherides i entorn proper: cal estudiar
la possibilitat de fer trobades periòdiques amb adherides als barris, per projectes, entitats, etc.
• Cal fer més visible la nostra pràctica política de la no delegació i de la necessitat d’implicació social per poder
transformar la societat.

40

• Possibilitat de realitzar un fòrum de debat social sobre amb entitats, col·lectius, veïns i veïnes per tal de definir la
ciutat futura que volem i les principals problemàtiques que hem d’afrontar així com què s’espera i quin paper hem
de jugar com a Crida.
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PROPOSTA DE DOCUMENTS
AL DEBAT DE L’11 DE FEBRER
1
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10
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ANNEX 1:

REGLAMENT PER PRESENTAR
ESMENES ALS DOCUMENTS
1. Té dret a esmenar els documents tota aquella persona que s’hagi inscrit en trobades anteriors de la Crida, o bé tota aquella
persona que s’inscrigui i subscrigui la Declaració de la Crida per Sabadell: http://cridapersabadell.cat/contacte/ (formulari
de “vull formar part de la Crida”)
2. El període per esmenar comença en el moment en que s’envien els documents base i fins el mateix dia de l’assemblea.

20

3. Per cada esmena cal copiar i omplir una taula com la que apareix a sota, omplint tots els seus camps.
4. Un cop fetes les esmenes, cal enviar un document de text amb el nom de la persona (per exemple esmenes_RAMON.odt
o esmenes_RAMON.doc) a crida@cridapersabadell.cat
25

Nom i cognoms
30

Apartat al que fa referència l’esmena (1, 2, 3...)
Tipus d’esmena (addició, substitució, supressió)
Text esmenat (pàgina i línia)

35

Nou redactat (en cas desubstitució)
Justificació
40

Exemple d’esmena

45

Nom i cognoms

Ramon Carxofa

Document al que fa referència l’esmena (1, 2, 3...)

Document 2

Tipus d’esmena (addició, substitució, supressió)

Substitució

Text esmenat (pàgina i línia)

Pàgina 3 línia 6

Nou redactat (en cas de substitució)

Canviar “farem actes al carrer” per “donarem
suport als col·lectius que fan actes al carrer”

Justificació

Considero que cal posar major èmfasi en el
treball al carrer i en el suport als col·lectius
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