XVIII/XIX
ASSEMBLEA
GENERAL
CRIDA PER SABADELL
DOCUMENTS APROVATS
ASSEMBLEES GENERALS DEL 30 DE MARÇ I EL 13 D’ABRIL DE 2019
PROGRAMA ELECTORAL

SUMARI

Introducció: recuperem la sobirania en tots els àmbits de les nostres vides (p. 3)
1. A cada barri, teixim Sabadell des de quatre perspectives transversals (p. 6)
A) Feminisme
B) Interseccionalitat
C) Participació i acció comunitària
D) Ecologisme
2. Cap a la plena sobirania (p. 9)
A) Cap a la sobirania econòmica, (re)productiva, de cures i afectes
B) Cap a la sobirania del territori el dret a la ciutat i l’espai públic
C) Cap a la sobirania residencial
D) Cap a la sobirania del propi cos, la salut i contra les violències patriarcals
E) Cap a la sobirania cultural i educativa
F) Cap a la sobirania ecològica
G) Cap a la sobirania popular
H) Cap a la sobirania tecnològica
3. Polítiques específiques (p. 92)
A) Ciutat cohesionada, ciutat segura
B) La lluita contra el racisme
C) Transparència
D) Diversitat funcional
E) Benestar animal
4. Una proposta pel Vallès (p. 103)
Glossari (p. 106)

SUMARI · Programa electoral

2

INTRODUCCIÓ: Recuperem la sobirania en tots els
àmbits de les nostres vides

La sacsejada social i política que han significat les lluites dels darrers deu anys per al procés de lluita
per l’autodeterminació, les mobilitzacions contra les retallades, les privatitzacions neoliberals i per
reclamar una democràcia real, han significat un canvi qualitatiu i quantitatiu important pel que fa als
processos d’organització i mobilització popular. Un abans i un després en la consciència política d’una
part important del país.
Aquests canvis també tenen la seva traducció en l’àmbit municipal. A dia d’avui existeix una major
exigència popular quant a la qualitat democràtica: cada vegada més gent vol saber millor què està
passant i vol que la seva veu sigui tinguda en compte en contextos de participació col·lectiva.
És per això que és imprescindible que a Sabadell seguim configurant alternatives de govern que
busquin un alt grau d’aprofundiment democràtic i que, més enllà de la gestió del dia a dia, siguin
punts de partida per a la superació del capitalisme i la construcció d’una societat que agafi, per ella
mateixa, les regnes del seu futur.
Des de la Crida fem una aposta decidida per seguir obrint escletxes de transformació des dels
ajuntaments, per seguir millorant les condicions de vida de la població però alhora transformant els
municipis i les relacions que s’hi donen.
Des del municipalisme, volem construir un poder popular que vagi de baix cap a dalt, des de cada
carrer i cada barri. Cal seguir aprofundint per generar espais de participació popular i de democràcia
directa allà on siguem. Des de la unitat popular apostem per un municipalisme on trobar fórmules de
governança que sobrepassin les mancances democràtiques pròpies de les institucions actuals, donant
lloc a experiències de veritable govern popular, ja que aquesta és l’única manera de poder superar
els límits institucionals per aconseguir tirar endavant les millors polítiques per als sabadellencs i les
sabadellenques.
Des de la Crida no ens conformem amb una mera bona gestió de l’ajuntament; no ens resignem a
només posar ordre, aturar les pràctiques mafioses i corruptes i buscar la major eficiència. És per això
que seguirem anant més enllà per construir instruments i noves garanties democràtiques pensades
en clau de democràcia directa i popular, pensades per tal de posar els interessos de la gent i les
persones al centre i que sobretot ajudin a teixir una Sabadell apoderada.
En aquest sentit, les nostres propostes polítiques es basen en cinc eixos:
•

Avançar cap a formes de propietat no privada (comunal, cooperativa, municipal).

•

Desenvolupar processos productius i relacionals que no siguin explotadors ni opressors (ni
capitalisme, ni cisheteropatriarcat).

•

Desenvolupar mecanismes de redistribució equitatius.
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•

Potenciar la presa de decisions democràtica.

•

Potenciar els processos que prioritzen la comunitat per sobre de l’individualisme.

Per fer-ho, caldrà seguir impulsant un conjunt de canvis que avancin cap a la transformació del
sistema de producció i de les relacions socials que el produeixen i se’n deriven. També caldrà avançar
cap a una societat que garanteixi el desenvolupament de les persones, el gaudi de les seves vides i
la sostenibilitat d’aquests canvis. Necessitem guanyar i treballar per recuperar les sobiranies que, en
aquest context, ens han estat arrabassades: el poder sobre els nostres cossos, el poder sobre l’espai
públic i comú, el poder sobre la nostra força de treball, etc.
Per nosaltres recuperar les sobiranies implica:
•

Recuperar el poder sobre les nostres vides que el capitalisme patriarcal ens ha pres.

•

Posar la vida al centre, pensar la societat i l’economia en funció de les necessitats i el benestar de
la població.

•

Defensar la col·lectivitat i l’interès comú.

•

Avançar cap a la democratització real de la societat.

•

Treballar pel dret a decidir sobre com volem viure, produir i relacionar-nos entre nosaltres i amb
el nostre entorn.

Entretant treballarem per assolir la garantia dels drets fonamentals de tots els sabadellencs i les
sabadellenques: cal treballar incansablement fins a garantir el pa, el sostre i el treball per a tothom.
Quan parlem de sostre parlem d’habitatges de lloguer 100% públics; quan parlem de treball parlem
d’un sector públic fort i d’una economia social en expansió, i quan parlem d’alimentació parlem d’un
dret sobirà, que ha d’anar cada cop menys associat a la caritat i més a l’autoapoderament i la cerca
d’alternatives que permetin a les persones ser cada cop més autònomes.
Una peça clau en la garantia dels drets són els serveis públics. Per la Crida ha estat, és i serà fonamental
el control democràtic dels serveis públics. Avançarem en la recuperació de la gestió de tots els serveis
públics, perquè aquesta és l’única forma que siguin de qualitat, universals i amb les millors condicions
possibles tant per a les persones treballadores com per a les usuàries.
Una altra peça clau són els recursos econòmics i les inversions de les arques municipals. Seguirem
treballant per tal que el pagament d’impostos sigui cada cop més progressiu: qui més té, més paga;
qui menys té, menys paga, i alhora perquè les inversions siguin el màxim de redistributives: qui menys
té, més rep! Apostem per invertir en elements fonamentals per a la millora de les condicions de vida de
la població: habitatge, educació, sanitat, cultura i serveis públics seguiran sent les nostres prioritats.
L’educació i la cultura són eixos fonamentals del nostre programa d’acció: una educació i cultura
participatives, populars, igualitàries, no discriminatòries i apoderadores que han de ser les peces
clausper teixir una Sabadell cohesionada.
En l’àmbit de la mobilitat i l’espai públic, fem una aposta per la transformació de l’espai públic i la
mobilitat. Volem una Sabadell equilibrada, de nord a sud i d’est a oest, amb un espai públic i una
mobilitat al servei dels veïns i les veïnes; espais de qualitat per a la gent, espais segurs i còmodes així
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com amb una mobilitat el màxim de raonable en criteris d’eficiència, comoditat i sostenibilitat. Cal
que seguim avançant en la construcció d’una ciutat equillibrada.
Finalment, el feminisme i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació són trets fonamentals de la
nostra pràctica que introduÏm de forma transversal en tots els punts del programa.
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1. A CADA BARRI, TEIXIM SABADELL DES
DE QUATRE PERSPECTIVES TRANSVERSALS:
Feminisme, interseccionalitat, ecologisme i
participació comunitària

Des de la Crida per Sabadell apostem perquè tot el programa estigui impregnat per quatre perspectives
transversals que han de vertebrar i guiar la direcció transformadora de les propostes desenvolupades
des de tots els àmbits així com les polítiques públiques i el funcionament de l’ajuntament. Aquestes
quatre perspectives són el feminisme, la interseccionalitat, la participació comunitària i l’ecologisme.

1.1. SOBIRANIA FEMINISTA: TRANSVERSALITAT DE LA PERSPECTIVA FEMINISTA
Pensar Sabadell des del feminisme significa considerar-nos (a totes les persones) subjectes
polítics protagonistes i recuperar el poder polític sobre les nostres vides. Construir una Sabadell
feminista implica caminar cap a un procés de transformació de les relacions socials capitalistes i
cisheteropatriarcals posant al centre la satisfacció de les necessitats socials i del benestar col·lectiu.
Defensem que a cada barri teixim Sabadell, una Sabadell feminista, interseccional, ecologista i
participativa/comunitària, amb l’objectiu de:
Recuperar el control sobre les nostres vides. Treballar per tenir el poder sobre tot allò que és nostre.
Deixar d’estar en submissió al poder il·legítim, cisheteropatriarcal i capitalista (és a dir, no estar
sotmeses ni a l’Estat, ni a l’Església, ni a lleis injustes, ni al capital, ni als homes). Reconèixer-nos i
apoderar-nos com a subjectes polítics.
Revolucionar la manera de pensar i d’actuar. Practicar noves maneres de representar i interpretar
la societat, defensant noves normes, valors i discursos que posin en reconeixement les necessitats
socials i el benestar col·lectiu. Proposar noves formes de distribuir els diners, el poder i els recursos de
la manera més justa i equitativa per a totes les persones que formem part de la societat.
Transformar les relacions socials cap a noves relacions més justes i igualitàries, que fomentin la
satisfacció de les necessitats socials i del benestar col·lectiu. Teixir i reforçar els vincles comunitaris i
el suport mutu entre veïnat, barris, pobles i ciutats.

1.2 INTERSECCIONALITAT
El programa de la Crida per Sabadell intenta tenir presents també les diverses clivelles de desigualtat
social que afecten la població. Cal tenir en compte les desigualtats provinents de la diversitat biològica,
social, cultura, d’edat, de gènere, d’ètnia, de classe, de diversitat funcional, sexual, de gènere, d’opció
sexual, de creences i d’origen, i com cada una d’aquestes clivelles afecta les desigualtats socials.
PERSPECTIVES TRANSVERSALS · Programa electoral
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Des de la Crida per Sabadell, mirem Sabadell des d’una perspectiva interseccional. Això significa
que reconeixem com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests creuaments
contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi. En aquest sentit, les propostes de la
Crida tenen en compte com diverses categories biològiques, socials i culturals com l’edat, el gènere,
l’ètnia i la classe social, la diversitat funcional, la diversitat sexual i de gènere, el desig d’opció sexual,
les creences, l’origen i altres eixos d’identitat inteseccionen sovint en múltiples i simultanis nivells
generant injustícia sistemàtica, discriminacions i desigualtats socials.
La interseccionalitat manté que les conceptualitzacions clàssiques d’opressió en la societat –el racisme,
el sexisme, el capacitisme, la lesbofòbia, l’homofòbia, la transfòbia, la xenofòbia, etc.– no actuen de
manera independent, sinó que aquestes formes d’exclusió estan interrelacionades. Per aquest motiu,
considerem que cal abordar-les també de manera transversal en les nostres propostes.
En aquest sentit, cal tenir present que a Sabadell les persones amb algun tipus de discapacitat funcional
(física, visual, auditiva, intel·lectual, per trastorns mentals, etc.) representen aproximadament un 7,5%
de la població, unes 15.000 persones. Des de la Crida per Sabadell treballem per assolir una societat
inclusiva, en la qual no tingui cabuda cap tipus de discriminació i siguin respectats els drets de tots
els ciutadans i les ciutadanes. Defensem que les persones amb diversitat funcional puguin participar
a la vida de la ciutat en plena igualtat i normalitat, impulsant polítiques per millorar la seva qualitat
de vida i la dels seus familiars.

1.3 PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
La societat d’avui és diversa, complexa i està en moviment continu, i les problemàtiques i els reptes
socials també. En aquest marc, les adminsitracions no es poden quedar instal·lades en les polítiques de
clientelisme, assistencialisme i individualisme, sinó que han de repensar com aborden les necessitats
de la població i planifiquen i executen les diverses respostes als reptes que tenim com a societat. Des
d’aquesta òptica posem en valor la importància dels diferents agents que integren la comunitat i, en
definitiva, que construeixen i defineixen cada barri de la nostra ciutat.
Des de la Crida per Sabadell entenem que per avançar cap a una democràcia participativa i directa cal
recuperar la sobirania sobre tots els nostres espais de decisió, i només així es pot donar una intervenció
real de les persones en allò que condiciona les seves vides.
La comunitat i el barri com a eines de transformació social
L’enfortiment dels vincles socials i la cooperació entre membres de la comunitat poden actuar com a
motor de canvi en la millora de les condicions de vida de les persones, ja que afavoreixen l’activació
i la cohesió social.
Tenir la capacitat de donar respostes col·lectives a demandes que, tractades de forma individual, no
s’abordarien és un dels reptes que tenim com a població. Canviar les coses, capgirar-les, només ho
aconseguirem des de subjectes directes, amb les protagonistes, amb les persones.
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1.4 ECOLOGISME
L’ecologisme social planteja els processos des de l’inici, trenca el mite de visió ecologista
conservacionista, la visió transversal és radical. Des d’aquesta posició, cal plantejar-nos els impactes
materials sobre el medi de les activitats per satisfer les necessitats, fins a quin punt són necessàries, si
es poden mitigar, a qui impacten...
Ens trobem en un context de pressupostos molt limitats en els municipis, però cal anar als impactes
de les decisions. Cal començar a trencar amb els mantres del creixement infinit, el tecnoptimisme. El
canvi climàtic és una realitat que ja palpem, en altres territoris amb afectació més gran. Alhora, cal
tenir present l’element d’una crisi energètica derivada de l’esgotament dels combustibles fòssils de
la qual deriven moltes altres crisis. Hi ha una possibilitat de transició cap a energies renovables, però
implica un canvi en la manera d’entendre la visió actual i el mode de vida. Sense catastrofismes, la fi
dels combustibles fòssils posa fi a una època de 200 anys en la qual hem tingut accés a molta energia
per satisfer moltes necessitats.
L’ecologisme és necessari per parlar de com la vida es pot sostenir al llarg del temps i com garantim
que generacionalment la vida es pugui reproduir. Pensar en el municipalisme ecologista és pensar en
quines externalitats generem fora del municipi: és intergeneraciolisme i internacionalisme, per poder
garantir la vida arreu del món. Cal tenir present que si no generem alternatives sostenibles qui més
patirà són les classes populars. És imprescindible la urgència, perquè tot allò que no transformem cap
a una forma sostenible no podrà mantenir-se.
Ens cal recuperar tots aquests sabers i funcionaments entre societat i natura. Saber identificar també
les estratègies del capitalisme verd: un company de viatge que planteja alternatives per seguir cercant
guanys dineraris sense tenir en compte les externalitats i impactes en el seu comjunt. La necessària
transformació ha de ser més enllà del capitalismei. La sortida a la crisi ha de ser anticapitalista.
Des de la Crida per Sabadell, plantejem el programa des d’una perspectiva ecologista transversal:
una sobirania ecològica per transformar el metabolisme urbà, Sabadell ciutat en transició. Des de la
lluita contra el canvi climàtic, la sobirania energètica, per reapropiar-nos de l’energia com un dret, la
sobirania alimentària, per decidir sobre els aliments que ens nodreixen i la terra que els produeix, i la
gestió dels residus i de l’aigua i el benestar animal.
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2. CAP A LA PLENA SOBIRANIA

2. A. CAP A LA SOBIRANIA ECONÒMICA, (RE)PRODUCTIVA,
DE CURES I AFECTES
2.A.1. Situem al centre la reproducció, les cures i l’afecte
Situem el sosteniment de la vida al centre de l’economia i de les polítiques municipals. Redistribuïm
els recursos perquè la vida pugui reproduir-se. I no una vida qualsevol, sinó una vida digna. Situem
el sosteniment de la vida i el benestar de les persones al centre de l’economia i, en particular, de les
polítiques municipals.
La sobirania econòmica, (re)productiva, de cures i afectes fa referència a les capacitats i els processos
per decidir sobre el conjunt de relacions socials i econòmiques que donen centralitat a la vida. És
el dret a decidir i executar els processos de transformació tant en el sistema productiu com en les
relacions socials i laborals que el fan possible i se’n deriven, de forma que es vinculi la producció a les
necessitats socials, materials i immaterials.
Es tracta, en definitiva, de definir processos de canvi que permetin el desenvolupament humà al
marge del circuit de valoració del capital sense aprofundir (i, si és possible, revertint) en la destrucció
ambiental.
El municipalisme ha de recuperar la capacitat d’incidir en la transformació del model productiu,
laboral i de gestió dels serveis, per fer d’aquests elements eines de transició cap a un nou model
econòmic de país, és a dir, generar alternatives.
Volem un ajuntament que es posicioni i que actuï garantint els serveis públics, i sobretot els drets
socials, civils i culturals de les persones. Volem que la nostra ciutat esdevingui una llavor i una
referència per al canvi productiu i econòmic. Per això incentivarem xarxes de lluita i suport mutu amb
altres municipis i territoris.
Cal construir un model productiu en el qual l’engranatge siguin relacions laborals basades en la
cooperació, la solidaritat, la reciprocitat, l’equitat, l’autogestió i la democràcia. El cooperativisme, i
més en concret l’economia social i solidària, esdevé el camp de desenvolupament d’aquest model
productiu (que inclou producció de béns i serveis, intercanvi, gestió, cura, distribució d’excedent,
consum i finançament). La promoció i extensió d’aquest sector a través del nostre consum i treball, però
també del suport de les institucions públiques i de la concertació público-cooperativa-comunitària,
esdevé clau per a un canvi de model productiu. I que no entengui la producció només com allò que
ens permet obtenir mercaderies, amb un valor d’ús que satisfà les necessitats socials, sinó que també
inclogui els processos socials en què es desenvolupen les persones ja que la producció, en la mesura
que és social, produeix també éssers socials, en constant interdependència.
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El present model econòmic resulta inviable sense la divisió sexual del treball, que atribueix a les dones
les tasques relacionades, entre altres, amb la cura de persones, el manteniment del funcionament de la
llar, l’acompanyament i la gestió emocional de la família. Es tracta d’uns treballs de reproducció i cures
imprescindibles per al sosteniment del model productiu, però que normalment no són remunerats
(i quan ho són és en condicions de precarietat extrema), ni valorats socialment, i es mantenen
invisibilitzats. Totes som persones interdependents, totes necessitem cures en un moment o altre
de la vida. Per tant, una proposta basada en les sobiranies no es pot fonamentar en una distribució
desigual i patriarcal d’aquest treball.
Recuperar la sobirania (re)productiva ha de passar necessàriament per la valorització, visibilització
i socialització de les cures, que reverteixi la divisió sexual del treball i millori les condicions laborals
d’aquelles que proveeixen cures en el mercat.
Cal posar sobre la taula que la transformació del model productiu, de béns però també de serveis, ha de
passar també per un canvi en l’àmbit públic. La reversió de la mercantilització dels béns comuns i dels
serveis públics no passa només per processos de remunicipalització, sinó per cercar noves fórmules
de gestió del públic que impliquin la participació de persones usuàries i treballadores. Apostem per
una reapropiació publicocomunitària d’allò que hauria d’estar fora de les regles del mercat (recursos
i serveis bàsics com la salut, l’educació, l’aigua, l’energia, l’habitatge, la cultura…), explorant-ne la
gestió pública o gestió publicocomunitària.

2.A.2. La situació econòmica de Sabadell i de la comarca
Cal tenir present que les competències entre regions i sectors han marcat el desenvolupament
econòmic de Sabadell, que, a la vegada, ha marcat el desenvolupament de la ciutat. Aquesta dinàmica
ha afavorit la consolidació de monocultius en lloc de la diversificació.
El 78% de les empreses pertanyen al sector serveis, mentre que l’11,8% a la indústria i el 10% a la
construcció. Només el 0,2% d’empreses pertanyen a l’agricultura.
Pel que fa a la ocupació, el 65% dels 46.479 llocs de treball generats a Sabadell pertanyen a pimes.
Per subsectors, observem que el 18,6% dels llocs de treball del sector industrial són generats per la
fabricació de productes metàl·lics (no maquinària); el 14%, el tèxtil; el 13,7%, els productes alimentaris;
el 8,2%, la confecció de peces de vestir i el 6,9%, la fabricació de maquinària. En el sector del comerç
i serveis, el comerç al detall ocupa el 16,4% dels llocs de treball, la mediació financera ocupa el 13%,
les activitats sanitàries representen l’11,3%, els serveis a edificis i jardineria són el 6,5% i el comerç a
l’engròs ocupa el 6,2%.
Altres dades significatives són les següents: atur juvenil preocupant (7% dels aturats són menors de
25 anys) i fort impacte sobre la població de més de 45 anys (el 52,9% del total). També hi ha un
impacte significatiu sobre el col·lectiu estranger (el 10,3% representa el 15,3% dels aturats). El 22%
de la població atesa per serveis socials són persones estrangeres (10,3% de la població). Finalment,
segons dades del 2015, hi ha 194 entitats d’economia social i solidària amb un creixement important
d’entitats del tercer sector.
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2. A. 3. Objectius i model econòmic de ciutat a deu anys vista
2. A. 3. 1. Objectius
Volem que la satisfacció de les necessitats de les persones i la generació de recursos necessaris per
al bon viure centrin el desenvolupament de la ciutat i, per tant, també de la seva economia. Volem
construir una ciutat de drets i serveis.
Això vol dir:
•

Aconseguir una societat justa i equitativa.

•

Garantir l’accés i la qualitat de serveis bàsics a la ciutadania.

•

Impulsar una economia sostenible, tenint clar que depenem del medi i de la resta de la societat
per desenvolupar-nos.

•

Reconèixer i fer visibles les tasques de cures com a activitat humana productiva que genera valor
social i és necessària per al bon viure.

•

Garantir llocs de treball dignes i estables al territori.

2. A. 3. 2. Model econòmic de ciutat
Respecte al model econòmic de ciutat, cal tenir presents els tres grans motors i uns àmbits estratègics.
Els tres grans motors són l’economia pública, l’economia social i solidària i l’economia privada.
Economia pública
Aconseguir un sector públic fort per poder adoptar polítiques econòmiques que responguin a
interessos socials i no de mercat.
Això passa per laconsolidació d’àmbits ja públics:
•

Remunicipalitzar serveis estratègics (aigua, escombraries, electricitat i altres que prestin serveis al
conjunt de la ciutadania (polítiques redistributives).

•

Assumir la responsabilitat de proveir serveis a través d’empreses municipals (eixamplar l’economia
pública) en àmbits estratègics com ara finances, salut o cures a la gent gran.

A més a més, el sector públic ha de revertir els efectes de retallades en la despesa pública i social
amb un efecte molt marcat en l’àmbit de les dones, especialment en aquelles més pobres i migrants
(feminització del sector públic i usuàries principals dels serveis públics, i efecte més marcat de les
modificacions de les pensions sobre aquest grup), i un trasllat de les càrregues a l’esfera domèstica. I
també ha de ser palanca de tracció de determinats sectors, tant generant activitat econòmica a partir
del desenvolupament de la ciutat (urbanisme, mobilitat, serveis socials, energia...) com a partir de la
compra pública, dels contractes i clàusules públiques socials i ambientals obligatòries a afegir en la
selecció del contractista. Un exemple d’això és en l’àmbit alimentari fomentar el consum ecològic i de
proximitat en aquells centres que depenguin de l’administració.
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Economia social i solidària
Foment i articulació de l’economia social i solidària com a agent que treballa segons uns criteris de
justícia (escales salarials, prioritat a l’ocupació...) i de retorn al territori. En aquest sentit, apostar per
la concertació pública-cooperativa-comunitària en tant que pràctica per a la democratització de
l’economia de la ciutat i on el conjunt de la població pot ser agent de la política econòmica orientada
al bé comú.
Economia privada
Cal diferenciar, d’entrada, entre aquelles empreses que tenen una voluntat de vincular-se amb el
territori i complir uns certs paràmetres que garanteixin unes condicions laborals dignes (p.ex. acordar
un principis de bones pràctiques: sou mínim, garantir una ocupació sense desigualtats de gènere,
impacte ecològic, potenciació del consum intern) i les que no.
Es busca la implicació dels agents econòmics presents al territori en el desenvolupament de la ciutat
i de la seva gent. Involucrar el sector en el desenvolupament d’iniciatives per potenciar el comerç
de proximitat i potenciant el consum social i responsable (ESDI i Escola Illa per al tèxtil, el Parc agrari
en l’alimentació, bioconstrucció...) A partir del que hi ha (reivindicacions veïnals, empresarials...) i de
la implicació d’aquests agents, cal crear projectes i accions que garanteixin drets per a les persones
(serveis, treball digne...), generin recursos que responguin a necessitats, millorin les condicions
urbanístiques i, en resum, contribueixin a una millor qualitat de vida.
A part d’aquests tres grans motors, hi ha també uns àmbits estratègics que poden afavorir de manera
molt important el desenvolupament econòmic de la ciutat.
Universitats i formació
Treballarem pel desenvolupament local a partir de la universitat.
Impulsarem el campus universitari de Sabadell com a pol de desenvolupament local, amb foment de
l’economia social i solidària com a eix fonamental. Treballarem per la creació d’instituts vinculats a la
universitat que permetin el desenvolupament de la recerca i l’acció comunitària (model IGOP).
Buscarem la implicació dels centres educatius per incorporar en les seves formacions elements
que tinguin en compte els criteris de producció en pro d’un consum social i responsable així com
lal·laboració entre centres FP i universitat per facilitar que el desenvolupament de treballs de recerca
contribueixi a l’estudi d’elements útils per a les empreses.
Apostem per la implementació de noves facultats, estudis i parcs de recerca i elements relacionats
amb el campus universitari present a la ciutat.
Gran Via
La potencialitat de la Gran Via com a element integrador de la ciutat. Cal que deixi de ser una barrera
i passar a ser un carrer. Es connectarà el Ripoll i els barris de Torre-romeu, Poblenou i Can Puiggener
amb la ciutat i es transformarà aquest espai en el Parc del Ripoll: un espai-museu del patrimoni existent
SOBIRANIES · Programa electoral

12

de les diferents èpoques de la ciutat a la vegada que es combina amb espai d’oci, horta i natura, així
com de manteniment de l’activitat industrial existent i respectuós amb la resta d’usos.
Aprofitar els elements de propietat pública que hi ha al llarg de la Gran Via per generar un pol d’atracció:
el Taulí, la Caserna, l’Artèxtil, la Fira Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, la biblioteca Vapor
Badia, l’estació Renfe. Fer una actuació amb visió de conjunt i tenir present el potencial que té aquesta
zona com a zona universitària pensant a implantar-hi noves facultats, establir un parc de recerca, fer
promoció de l’economia social i solidària així com espais d’incubadores, espais maker i de testeigs,
vivers d’empreses i espais de cotreball.
2. A. 4. Propostes i projectes essencials per al proper mandat
2. A. 4. 1. Defensa dels drets laborals: salari mínim de ciutat i combat contra l’escletxa salarial
•

Establir un salari mínim de ciutat a 1.200 € al mes en la contractació pública municipal que inclogui
la limitació de les jornades màximes obligatòries quan són de jornada parcial.

•

Fer una campanya de pressió social per estendre el salari mínim de ciutat més enllà de l’àmbit
contractació pública municipal.

•

No fer intermediació de contractes de menys de 6 mesos. Renda garantida de ciutadania.

•

Impulsar el debat i exercir pressió al conjunt d’administracions públiques per assolir una renda
garantida universal.

•

Prendre el compromís d’aplicar clàusules socials per a totes les contractacions per part de
l’ajuntament.

•

Revisar el pla de riscos laborals i el conveni laboral del personal municipal en temes de conciliació
laboral i familiar, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

2. A. 4. 2. Reconeixement i visibilització de les cures i municipalització dels serveis externalitzats
(escoles bressol, SAD, centres de gent gran...)
•

Desenvolupar campanyes de sensibilització a la ciutadania sobre treball reproductiu i de cures
(instituts, escoles…)

•

Elaborar un pla de diagnosi i actuació sobre les necessitats de cures existents a la ciutat que
inclogui un estudi sobre el mercat informal relacionat amb la provisió de cures a Sabadell.

•

Crear un centre de reconeixement, suport i assessorament en relació amb el treball (re)productiu,
de cures i afectes. El centre hauria d’oferir suport a les treballadores (jurídic, psicològic, formatiu…),
assessorament a famílies i nuclis domèstics (àmbit jurídic i formatiu), suport jurídic i formatiu a
entitats i cooperatives de treballadors, programes de formació sobre cures i afectes descentralitzats
als CAP, centres de promoció econòmica i altres.
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2. A. 4. 3. Defensa dels serveis públics i drets socials
•

Ampliar i millorar els serveis públics i impulsarxarxes comunitàries.

•

Municipalitzar serveis externalitzats (escoles bressol, SAD, atenció a la gent gran…). Obrir nous
serveis sociosanitaris (odontologia, psicopedagogia, logopèdia…).

•

Implantar mecanismes d’auditoria continuada o cíclica a tots els serveis externalitzats de
l’ajuntament.

•

Publicar serveis públics directes i indirectes, fer constar les empreses que han obtingut la concessió
i el preu anual dels contractes concedits.

•

Fomentar l’economia social i solidària.

•

Garantir l’accés universal als serveis públics i les prestacions socials.

•

Fomentar l’economia amb la potenciació de cooperatives per a la rehabilitació del parc d’habitatge
públic i privat.

2. A. 4. 4. Recuperació del control dels impostos i les finances municipals
•

Cal que recuperem el control dels nostres impostos i les finances municipals. Cal que qui més tingui,
més aporti. Cal desplegar les eines fiscals per penalitzar l’especulació i frenar el desballestament
de l’economia local.

•

Prioritzar la fiscalitat com a eina de redistribució de la riquesa: fiscalitat progressiva i noves eines
fiscals.

•

Augmentar el caràcter progressiu d’impostos i taxes municipals, de forma que paguin més les
empreses i els particulars que més tenen o més guanyen, i eliminar bonificacions a bancs, grans
empreses i l’església.

•

Aplicar el màxim de bonificacions i exempcions de taxes i impostos i preus públics municipals a
les persones que ho necessitin (gent gran, aturades, infants...).

•

Equiparar el tracte fiscal de les famílies monoparentals al de les famílies nombroses en relació amb
les bonificacions de tots els impostos, taxes i preus públics.

•

Aplicar mesures per potenciar una fiscalitat ecològica.

•

Desenvolupar pressupostos participatius, recuperant-ne el control i prioritzant la inversió en
serveis a les persones.

•

Obrir processos vinculants d’elaboració de pressupostos municipals i ordenances fiscals mitjançant
audiències públiques i altres mecanismes d’informació i participació ciutadana, sectorial i
territorial.

•

No pagar el deute municipal il·legítim una vegada auditat el deute contret els últims anys, per
garantir que els serveis públics gaudeixin dels recursos adequats.
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2. A. 4. 5. Generació d’alternatives als grans operadors
•

Impulsar la banca ètica.

•

Banca pública: creació d’una caixa d’estalvis municipal, amb xarxa d’accés des de tots els territoris
de la ciutat.

•

Municipalitzar el servei d’abastiment de l’aigua.

•

Introduir experiències de moneda social.

•

Implantar la tarifació social a les taxes i els preus públics.

•

Elaborar un pla de gestió de residus: recollida porta a porta i mesures de residu zero.

2. A. 4. 6. Pols de desenvolupament social
•

Crear una agència de desenvolupament local (en lloc de “promoció econòmica”) com un espai
d’intercooperació, formació i impuls de l’economia social i solidària.

•

Oferir als centres educatius formació en matèria de drets laborals.

•

Millorar i reformar els polígons industrials.

•

Garantir l’accés als polígons en transport públic col·lectiu.

•

Treballar intermunicipalment entre administracions públiques per a l’optimització de serveis i
recursos als polígons d’activitat econòmica.

•

Obrir la finestreta única empreses/ajuntament per a la gestió integral de recursos, tràmits i serveis
als polígons d’activitat econòmica.

2. A. 3. Agència de desenvolupament socioeconòmic local
L’agència de desenvolupament socioeconòmic local ha de ser la principal eina de debat, elaboració
i desenvolupament de l’estratègia de transformació socioeconòmica i l’impuls de l’ocupació de
qualitat. Ha d’estar orientada a transversalitzar l’economia social i solidària, a partir de les quatre
perspectives transversals assenyalades anteriorment: feminisme, interseccionalitat, participació i
transició ecològica.
L’Agència ha d’implementar el pla director i els seus programes, promoure la participació ciutadana,
obrir un registre d’iniciatives socioeconòmiques locals i coordinar-se amb altres agències d’àmbit
local i comarcal.
L’Agència ha de contribuir a un debat i a la construcció d’una estratègia socioeconòmica amb tots
els agents implicats, especialment les organitzacions socials, que respongui als principals elements
assenyalats en aquest apartat anteriorment.
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L’Agència ha d’actuar de dinamitzadora, promotora i facilitadora d’experiències socioeconòmiques
interseccionalment i des dels principis de l’economia social i solidària que afavoreixin la innovació
social i la transformació econòmica.
L’Agència ha de promoure nous recursos i eines de caràcter formatiu (des de l’àmbit universitari a
la capacitació d’activistes passant pels cicles formatius) com a motor estratègic de la transformació
socioeconòmica de la ciutat.
L’Agència ha d’elaborar un diagnòstic dels sectors i àmbits potencialment transformadors (energia,
comunicació, mobilitat sostenible, agroecologia, sanitat...) o amb especials necessitats d’intervenció
(comerç local, economia de les cures, economia informal, explotació laboral) i tenir una actitud
proactiva per al desenvolupament de projectes en aquests àmbits.
L’Agència ha de comptar amb la complicitat i col·laboració de la ciutadania organitzada per a
l’elaboració de les diagnosis, el debat i l’elaboració de propostes estratègiques, així com per al seu
desenvolupament.
L’Agència ha d’actuar com a node principal d’una xarxa de programes, grups de treball i instruments
de gestió pública o cooperativa descentralitzats.
A l’inici ha de tenir dos pols principals. Per una banda, l’actual espai del Vapor Llonch, de gestió
municipal, s’encarregaria del gruix del desenvolupament de l’activitat de l’Agència. Per altra banda,
cal un nou espai que cal generar i que ha de ser de gestió pública-cooperativa-comunitària, com a
pol de ciutat per la promoció socioeconòmica cooperativa, ecològica i feminista, amb els objectius de
promoure la innovació social, la transformació urbana i l’articulació i consolidació comunitària.
L’Agència ha de tendir a la transformació de l’actual Vapor Llonch (Promoció Econòmica de Sabadell,
SL), sense prejudici pels treballadors i treballadores de l’actual empresa pública.
2. A. 4. Estudi i aplicació de mesures per tal d’impulsar el cooperativisme des
del municipi
•

Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de decisió de la
política econòmica local. Crear consells municipals d’economia social i solidària o grups de treball
on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques
de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de
l’economia local.

•

Promoció econòmica amb accent cooperatiu: Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma
transversal a les propostes formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica
local, dotant-les de pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització
respecte al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o
personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa. Facilitar eines, programes i ajuts
econòmics específics per a aquells sectors socials amb més dificultats per accedir a la creació
de cooperatives i a la incorporació de persones sòcies, específicament persones migrades, joves
menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.
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•

Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària: Cedir a les cooperatives del
territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per la transformació d’aliments,
laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines d’acompanyament a la creació i consolidació
de cooperatives en els equipaments de promoció econòmica. Ampliar la cessió d’ús i la gestió
cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-test, bancs de terres, naus industrials o
sòl periurbà.

•

Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques: Promoure la complicitat de les finances
cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant fons locals i instruments que millorin l’accés al
finançament i a la capitalització de les cooperatives per a projectes d’impacte i transformació
social. Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts
proposats des de diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.La creació de cooperatives
a partir d’empreses transformades o que s’enfronten amb problemes de successió contribueix a la
continuïtat de l’activitat econòmica i el manteniment de l’ocupació. A més, l’articulació del sector
contribueix a dotar de dinamisme l’activitat econòmica local.

•

Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació: Promoure ajuts per a la
transformació d’empreses i associacions en cooperatives. Eliminar els obstacles que enfronten els
processos de reconversió empresarial i relleu generacional per crear cooperatives. Específicament,
crear un fons de garantia i recursos formatius i d’acompanyament per donar suport a les emprese
en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu. Facilitar suport
tècnic i econòmic a projectes que cerquin l’articulació i la intercooperació del cooperativisme
local, tant en l’àmbit territorial (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com sectorial,
amb l’articulació de cadenes productives solidàries en sectors com l’alimentació, la cultura, les
energies renova bles o la mobilitat i logística sostenible.

•

Compra pública responsable i concertació publicosocial: Impulsar la compra pública socialment
responsable que prioritzi les empreses cooperatives. Pel que fa als serveis públics municipals,
especialment aquells relacionats amb l’atenció a les persones, prioritzar la concertació publicosocial,
entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social. Impulsar la municipalització de
serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per exemple, el subministrament d’aigua.

•

Accés a l’economia local, suport a digitalització: Donar suport a l’organització de fires locals i
comarcals d’economia social i solidària. Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats
municipals. Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i
solidària.

•

Cooperativitzar l’oferta turística: Donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.
Un futur cooperatiu passa per incloure l’aprenentatge del cooperativisme en les diverses fases
educatives.

•

Foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu: Fomentar l’aprenentatge del cooperativisme a
l’educació primària i secundària, mitjançant la creació de cooperatives d’alumnes i altres recursos
promoguts pel moviment cooperatiu. Consolidar i ampliar els postgraus i programes universitaris
d’economia social i solidària, obrint borses municipals de beques per a estudiants per fomentarne la participació. Afavorir la relació de l’ensenyament superior amb les empreses cooperatives
per transferir coneixements als agents relacionats amb aquestes dos àmbits a partir de programes
de pràctiques i borsa de treball, entre d’altres. La recerca és imprescindible per sistematitzar
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•

l’important coneixement que genera la pròpia pràctica del cooperativisme i per generar nous
coneixements. Desenvolupament de nous materials, productes o serveis, nous processos de
treball i organització, així com noves cooperatives.

•

Recerca i desenvolupament cooperatiu: Impulsar l’R+DCoop des dels municipis catalans,
juntament amb empreses cooperatives, federacions, ateneus cooperatius i centres de recerca
socials i universitaris, per tal de promoure intercanvis entre iniciatives cooperatives locals de
diferents territoris, tant d’àmbit nacional com internacional, que generin coneixement compartit.A
més de les mesures que promoguin la transformació productiva i la democràcia econòmica dels
municipis, facilitant la cooperativització de qualsevol de les activitats econòmiques existents i
futures, cal impulsarhi també la democratització de la reproducció social i les tasques de cura.

•

Economia feminista i democratització de les cures: Donar suport a programes per impulsar
l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la
perspectiva de l’economia feminista. Impulsar la creació de cooperatives integrals de treballadores
proveïdores (dones i homes) i persones usuàries o consumidores de cures.
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2. B. CAP A LA SOBIRANIA DEL TERRITORI, EL DRET A LA CIUTAT
I L’ESPAI PÚBLIC
El dret a la ciutat
Els territoris urbans, els espais construïts i els espais naturals són espais de compliment i exercici de
drets col·lectius com a manera d’assegurar una distribució equitativa, universal, justa, democràtica i
sostenible, per tal que el conjunt de la ciutadania pugui gaudir dels recursos, la riquesa, els serveis, els
béns i les oportunitats que ofereix la ciutat en els seus espais comuns.
De la sobirania residencial i el dret a residir la ciutat a la sobirania de l’espai col·lectiu i el dret a habitar
la ciutat. En altres paraules, cal desenvolupar accions per assegurar processos de transformació de
l’espai urbà que consolidin polítiques de justícia espacial a la ciutat. Pel simple fet de tenir dret a la
pròpia residència urbana cal assentar equipaments que garanteixin el dret a la ciutat satisfent les
necessitats bàsiques de salut, educació i benestar.
Tot l’espai col·lectiu que queda entre la residència i els equipaments és l’espai sobre el qual
essencialment pren partit aquesta sobirania. Tanmateix, es reconeixen totes aquelles arquitectures
en desús en què hi ha una consciència col·lectiva compartida per posar-les en valor com a espais
d’esperança i transformació de la ciutat.
Cal promoure el dret a l’apropiació ciutadana de l’espai públic entenent aquest espai no com un lloc
de pas sinó com un lloc de desenvolupament d’activitats comunitàries, un lloc de trobada, de gaudi
urbà, de reivindicació política i de lleure. Així mateix, el dret a la ciutat no s’ha de veure tan sols com
un dret a l’apropiació, a la participació i a la diferència, sinó que l’entenem com el dret a habitar la
ciutat.
Els moviments socials que lluiten per un millor espai públic no només tenen lloc a l’espai públic, sinó
que utilitzen aquest espai per proposar noves formes per transformar l’organització socioterritorial
del capitalisme en si mateixa. Per consegüent, és imprescindible establir mecanismes per aconseguir
que la definició i la gestió de l’espai públic es fonamenti en una major integració de les opinions i les
propostes ciutadanes.
Des de la Crida per Sabadell tenim clar que l’espai públic i l’urbanisme no són neutres. I volem treballar
per construir-los des de la perspectiva feminista. És a dir, volem situar la vida quotidiana en el centre
les polítiques d’urbanisme, mobilitat i territori i treballar des d’una visió inclusiva.
Per consegüent, i per tal d’atènyer polítiques que transformin Sabadell, des de la Crida per Sabadell
creiem que aquestes polítiques a nivell institucional s’han d’abordar des dels àmbits següents:
urbanisme, obres públiques i espais naturals i agraris. Amb tot, per aconseguir els objectius polítics
exposats proposem generar tipologies d’espais de relacions socials basats en la seqüència d’espais
següents, que responen a l’estructura del programa de la sobirania de territori per avançar cap al dret
a la ciutat:
•

Espais verds, o la Ciutat dels parcs, una visió global per transformar la ciutat en un lloc més
saludable ambientalment, i alhora socialment més just i equitatiu per a les persones.
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•

Espais de barri com la unitat mínima de ciutat que requereix de dotacions i equipaments que
donin resposta a les necessitats quotidianes del veïnat.

•

Espais per eixos cívics, per moure’ns en bicicleta i a peu amb l’objectiu de fomentar ciutats on
la majora de la ciutadania, que es desplaça a peu, es trobi al capdamunt de la jerarquia viària
construint ciutats més equitatives i amb unes externalitats menys agressives.

•

Espais per a infraestructures, com la xarxa de mobilitat sostenible, equitativa i segura que garanteixi
la mobilitat universal de la ciutadania.

•

Espais per a la revalorització del patrimoni i el paisatge urbà.

D’un mandat de transició (2015– 019) a un mandat per executar un projecte de ciutat (Sabadell
2030)
El mandat 2015-2019 la Crida per Sabadell hem pogut iniciar un camí per assentar les bases d’un
nou projecte de futur per a la ciutat de Sabadell i des de l’àrea de territori hem pogut avançar en
diversos plans i projectes per transformar la ciutat, com els projectes del Parc del Nord i el Parc de les
Aigües aprovats i amb primeres actuacions fetes i obres en camí. Així com també hem executat obres
llargament esperades i que retornen dignitat a espais abans obsolescents com els dos nous jardins
urbans a la ciutat: un a la plaça d’Espanya i l’altre al Vapor Cusidó. Al conjunt d’aquesta estratègia per
millorar i recuperar l’espai públic, cal afegir-hi actuacions com la peatonalització del carrer Sant Pere o
la construcció de carrils bici a la ronda Ponent i a la Concòrdia com a paradigma del canvi de mobilitat
a la ciutat.
Una de les grans preocupacions en espai públic ha estat l’espai per a infants que just hem començat
en la segona part del mandat. Primer hem analitzat tots els jocs infantils de la ciutat mentre que en
paral·lel hem construït el parc infantil més gran al Parc Central, a Campoamor; hem expropiat els
terrenys a la plaça Fidela Renom per ampliar els jocs infantils, i hem projectat més de 100 reparacions
i nous jocs infantils al conjunt de la ciutat.
Pel que fa a urbanisme hem consolidat els principals plans i estudis previs per iniciar la revisió del
POUM de cara al mandat 2019-2023 gràcies a l’aprovació dels plans i estudis següents: text refós del
PGOU 1993, Pla director de l’espai verd urbà, MPG dels equipaments i delimitació dels habitatges de
mestres, MPG del sòl no urbanitzable, Pla local d’habitatge, Pla de mobilitat urbana sostenible, Pla de
l’espai central, Pla d’accions per la millora de la qualitat de l’aire i Pla d’accions d’energia sostenible.
A més, a aquest conjunt de projectes cal sumar-hi la recuperació de l’antiga Caserna, l’augment del
patrimoni municipal amb el castell de Can Feu, l’Artèxtil i Sellarès Deu. També hem desenvolupat el
programa participatiu sobre la masia de Ca n’Oriac, gràcies a tot això estem en disposició de redactar
el darrer dels plans previstos: el pla d’equipaments públics del conjunt de la ciutat.
Sempre hem tingut el Rodal al cap i hem iniciat els projectes del parc agrari a Can Gambús, gràcies
als fons Feder aconseguits l’any 2017, i hem consolidat petits nous projectes a l’horta del parc
fluvial. Alhora hem conclòs el mandat amb la redacció de l’Estratègia 2019-2025 pel riu Ripoll amb
l’objectiu d’obrir la ciutat al riu un dels projectes de ciutat més ambiciosos de cara al proper mandat
conjuntament amb la transformació de la Gran Via.
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Un programa de 15 anys construint un nou model de ciutat
Després d’un període de transició, de fer net i posar al dia la institució, alhora hem assentat les bases
d’un projecte de ciutat amb visió 2030 que volem. Conscients que érem 4 de 27 regidors, hem fet coses
impensables a Sabadell fa cinc anys. El nostre ànim és poder estendre i aprofundir aquest projecte
de ciutat, per avançar cap a la transformació espacial i social a la ciutat, amb més força i determinació
que mai.
Les línies que tracem cap a l’objectiu són a curt, mitjà i llarg termini. Un projecte de ciutat amb visió
2030, que si bé es comença a insinuar en el que hem fet, hem deixat programat i hem projectat durant
el mandat 2015-2019, ha de poder prendre una expressió més clara i una forta inèrcia col·lectiva
durant el següent mandat.
Per tirar-ho endavant no només n’hi haurà prou a tenir més força institucional que vetlli per aquest
model. La tranformació de l’espai comú ha de venir de la mà de l’apoderament ciutadà i de l’acció
activa dels col·lectius de la ciutat. Sabem que l’objectiu és ambiciós i no es poden resoldre totes les
peces ni posar-ho tot a punt en quatre anys, però hem de saber dibuixar amb sentit i a llarg termini
per poder fer prou grans les següents passes, i fer-les amb fermesa.

2. B. 1. La Ciutat dels parcs i el verd urbà
Sabadell ha d’esdevenir una ciutat verda, biodiversa, resilient i sostenible. Cal naturalitzar la ciutat
integrant la riquesa ecològica en el si de l’espai públic amb el principal objectiu de millorar la qualitat
dels nostres espais quotidians, millorar les condicions de vida i acabar amb la xacra de salut pública
que suposa la contaminació atmosfèrica a la ciutat.
Durant les darreres dècades les ciutats contemporànies han anat engolint el territori per raons
merament especulatives com a conseqüència de les necessitats de producció espacial per la
generació de plusvàlues i la sobreacumulació i gentrificació de zones clau a la ciutat, la qual cosa
ha comportat una devastació constant del territori que es podria resumir en tres grans causes: la
bombolla immobiliària, els projectes faraònics i les grans infraestructures.
Des de la Crida per Sabadell creiem que l’era del cotxe, de l’expansió urbanística i els seus processos
d’urbanització tal com els coneixem avui dia han arribat a la seva fi. Apostem de forma clara per deixar
de consumir territori i perquè la natura recuperi el seu espai en el conjunt de places i carrers de la
nostra ciutat. És a dir, volem potenciar el verd que envolta la ciutat, i que aquest penetri a la ciutat
transformant els carrers i eixos cívics en corredors verds que connectin el verd del rodal amb el verd
de places, jardins i parcs urbans.
Sabadell, per tant, s’ha de dotar d’aquesta infraestructura verda per lluitar contra el canvi climàtic,
amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i regular el seu microclima per acabar amb una de les
principals xacres de salut pública de les ciutats actuals, la contaminació atmosfèrica. És a dir, cal reduir
de forma dràstica les emissions de CO2 i partícules en suspensió PM2,5 i PM10 que han situat la
Sabadell de principis de segle XXI en llindars molt preocupants per a la salut pública.
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D’altra banda, cal potenciar una xarxa de parcs, places, carrers i avingudes com a espais d’estada i
d’activitats d’esbarjo i esportives, i que generin beneficis ambientals, de salut i socials per a totes les
persones. I alhora que aquesta xarxes ajudin a construir una infraestructura verda que s’emmarqui
dins d’un entorn natural i rural format per una xarxa d’espais oberts d’alta qualitat ambiental.
Així doncs, proposem que l’estructura (organització, ordenació i jerarquia) de la ciutat s’ha de basar
en una xarxa d’espais verds, interconnectats i connectats amb el rodal, recorreguts saludables i un
ecosistema urbà més sostenible.
Per consegüent, es proposen els sis objectius següents per al mandat 2019-2023:
2. B. 1. 1. Renaturalització de la ciutat
•

Desenvolupar el Pla director del verd urbà.

•

Desenvolupar les accions necessàries per implementar la planificació prevista de l’avanç de Pla
del sòl no urbanitzable.

•

Determinar la Green Network: xarxa de verd urbà i connectors verds entre parcs.

•

Elaborar un programa de seguiment de la qualitat ambiental que incorpori pol·lució de l’aire i
contaminació acústica i radioelèctrica, correlacionant aquestes dades amb altres indicadors (salut,
etc.).

•

Mantenir parcs i places, millorant la partida pressupostària i apostant per una nova brigada
municipal.

•

Promoure horts urbans en espais buits, solars municipals i parcs consolidats.

2. B. 1. 2. Els parcs urbans com a infraestructura verda de les ciutats del segle XXI
•

Mantenir, consolidar i posar en valor els grans parcs urbans actuals (parc de Catalunya, parc
Central, parc de Can Gambús i parc de la Clota).

•

Consolidar el desenvolupament dels grans parcs en procés de transformació (parc del Nord i parc
de les Aigües).

•

Connectar el parc de Catalunya amb el parc agrari de Can Gambús, consolidant el seu pas per Can
Rull i desenvolupant una nova zona verda de Cifuentes que faciliti l’accés al rodal.

•

Consolidar la xarxa de (micro)parcs (parc Taulí, parc del Torrent de la Romeua, bosc de la Concòrdia,
parc del Centre de Salut de Ca n’Oriac).

•

Crear nous parcs urbans (parc de Can Rimbles, parc de Can Feu, parc de l’Aeroport-Sant Pau de
Riu-sec).

•

Reimpulsar el parc fluvial del Ripoll recuperant els elements patrimonials, talussos, gestió de
l’espai i itineraris de natura i salut, desenvolupament de les hortes, etc.
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•

Definir i concretar elements de polaritat i centralitat en cadascun dels parcs urbans esdevenint
espais de referència especialment dels barris contigus i del conjunt de la ciutat i de la ciutadania
(horts urbans, taules de pícnic, espais de joc, itineraris de salut...).

•

Treballar les activitats als parcs i els espais oberts amb les sobiranies cultural, educativa i alimentària.
Introduir programes educatius a les escoles que en fomentin el seu ús, la cura i l’activitat.

•

Definir i concretar les activitats als espais naturals (amfiteatres, punts d’observació de fauna,
circuïts esportius, saludables o culturals, etc.).

•

Tenir en compte la permeabilització del sòl urbà, en els espais verds, la inflitració i escorrentia de
l’aigua.

2. B. 1. 3. Construcció d’una xarxa verda de connexió dels parcs de la ciutat
•

Recuperar i completar les zones verdes de la ciutat.

•

Connectar i relligar els parcs urbans entre si mitjançant eixos verds que privilegiïn els modes de
mobilitat activa (a peu, bicicleta, patinets...) (Vegeu també el punt d’«Eixos de penetració del verd
a la ciutat».)

•

Connectar i relligar els parcs urbans amb el rodal i el parc fluvial del riu Ripoll a través d’eixos verds
i portes d’accés al medi natural.

•

Establir els eixos verds de connexió dels parcs entre si i d’aquests amb el rodal com a itineraris de
salut equipant-los adequadament.

2. B. 1. 4. Arbrat als carrers i espais per respirar
•

Incorporar arbrat a tots els carrers de la xarxa principal de vianants, xarxa principal per a bicicletes,
eixos verds de connexió entre parcs urbans i eixos verds de connexió de la ciutat amb el rodal.

•

Plantar 12.000 arbres en 4 anys.

•

Prendre el compromís per substituir tots els arbres malalts o desapareguts.

•

Incrementar el nombre d’espais urbans arbrats i enjardinats a cadascun dels barris de la ciutat.

•

Potenciar la utilització de solars com a espais per afavorir la biodiversitat urbana (horts i jardins).

•

Donar als solars municipals qualificats de verd o equipaments i usats d’aparcament l’ús que els
pertoca per qualificació urbanística.

•

Potenciar els sostres verds tant als edificis de propietat municipal com als de propietat privada.

2. B. 1. 5. El Rodal: preservar i potenciar els espais naturals i agraris del Rodal i de l’espai agrari
del Vallès i connectar-hi la ciutat
Sabadell manté un rodal format per uns espais naturals amb uns valors ambientals, socials i paisatgístics
que són part de la nostra història i conformen la nostra identitat com a municipi.
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Els espais del Rodal son una part indestriable del mosaic forestal i agrícola vallesà que manté una
elevada biodiversitat i juga un paper fonamental en el manteniment de l’activitat econòmica agrària
al Vallès i l’estructura biofísica del territori. Per això, cal garantir la seva permanència i qualitat i evitarne la fragmentació, preservant-los de manera efectiva mitjançant figures de protecció jurídica i
potenciant el Parc Agrícola del Vallès i els seus valors ambientals, socials, patrimonials, paisatgístics i
culturals.
El rodal no ha de viure d’esquena a la ciutat, ni la ciutat ha d’oblidar el seu paper fonamental en la
qualitat de vida de Sabadell i el Vallès. En aquest sentit, cal difondre i estimular-ne el coneixement,
el respecte i l’estima com a millor garantia per a la seva preservació, alhora que cal afavorir la seva
interconnexió amb la trama urbana.
En aquest sentit ens comprometem a dur a terme mesures com:
•

Impulsar les figures de planejament i gestió per a la protecció dels espais agroforestals de Sabadell,
especialment el Parc Agrari de Sabadell, el Parc fFuvial del Ripoll i l’Espai Agroforestal de Llevant
com a espai PEIN. Redactar un pla de protecció del patrimoni natural.

•

Crear l’Oficina del Rodal, ubicada al Molí d’en Torrella, com a òrgan de gestió i conservació dels
espais naturals, fent compatible l’ús de lleure i la convivència amb les activitats agràries, així com
de difusió dels valors naturals, socials, i culturals.

•

Fer efectiva la disciplina urbanística en els espais qualificats de sòl no urbanitzable.

•

Eliminar aquelles construccions i activitats del rodal incompatibles amb la seva qualificació
urbanística i que sovint formen nuclis de barraquisme. Concretament, revisar els nuclis de:
- Can Llong / Ronda Europa / Cifuentes
- Carena de Sant Iscle / Camí vell de Ripollet a Castellar
- Pla d’Arraona Riu Tort
- Raval d’Amàlia / La Salut
- Riera de Santiga / Camí vell de Polinyà

•

Potenciar la Taula de participació ciutadana del rodal com a marc de consulta, participació i
implicació de les entitats vinculades i interessades en la seva preservació.

•

Exercir una ferma oposició al projecte de Quart Cinturó i a la ronda Est, per evitar la greu afectació
i desaparició dels darrers espais naturals més ben conservats del rodal i apostar per un canvi de
model i de gestió de les infraestructures viàries, amb mitjans de transport més sostenibles i menys
costosos i lesius per al territori.

•

Redactar el Pla especial del Parc de la Salut. Garantir les actuacions necessàries per a l’adequació,
millora i conservació dels parcs periurbans de Castellarnau i Can Deu.

•

Racionalitzar l’accés als espais naturals del rodal, restringint l’accés motoritzat als residents i a les
tasques laborals i de serveis.

•

Elaborar un pla de manteniment de camins rurals.
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•

Impulsar la Via verda del Vallès i l’Anella forestal del Vallès.

•

Elaborar el Pla d’itineraris de connexió entre el medi urbà i el medi natural de camins de Sabadell
que integri els eixos cívics urbans amb el rodal i defineixi les portes d’accés al medi natural.

•

Instar perquè el Parc Agrícola del Vallès (PAV) sigui reconegut degudament pel Pla territorial
metropolità de Barcelona.

•

Crear un consorci de gestió del PAV on estiguin representats tots els municipis amb zones agràries
a protegir.

•

Recuperar els camps de conreu i espais abandonats.

•

Promoure l’agricultura ecològica i els productes de proximitat, perquè garanteixi productes
frescos i de qualitat, així com la relació directa de consumidors i productors.

•

Afavorir la creació de cooperatives de consum amb productes provinents del Parc Agrari de
Sabadell.

2. B. 1. 6. El parc fluvial del riu Ripoll
El riu Ripoll és un dels espais més singulars de Sabadell. És un destacat testimoni de la nostra història
i juga un important paper de frontissa entre el teixit urbà i l’espai lliure del rodal. S’hi apleguen
importants valors naturals, patrimonials i paisatgístics i al llarg del seu àmbit hi conviuen l’activitat
industrial amb l’horta, el lleure i l’esport.
Proposem que el riu Ripoll sigui el gran parc que vertebri la ciutat de nord a sud, en un entorn de qualitat
ambiental i paisatgística, planificant les actuacions i les inversions necessàries. Volem aconseguir un
millor equilibri entre una major utilització per part de la ciutadania, les activitats econòmiques i la
seva regeneració i conservació. També volem avançar cap una visió global de tota la conca, amb
un planejament que ordeni les activitats econòmiques, socials, ambientals i culturals dels diferents
municipis i convertir el riu en un eix vertebrador del Vallès. En aquest sentit, proposem la creació d’un
òrgan de planificació, coordinació i gestió de tota la conca del riu Ripoll.
Plantegem mesures com:
•

Consolidar el parc fluvial de riu Ripoll, amb una concepció global que faci compatible la preservació
dels elements ambientals, patrimonials i paisatgístics amb les activitats econòmiques compatibles,
l’horta, el lleure i les activitats culturals.

•

Elaborar un pla del patrimoni arquitectònic, històric i industrial del riu, que estableixi quins
elements s’han de protegir, rehabilitar i quins usos poden tenir, establint les inversions necessàries.

•

Crear un òrgan de gestió integral per al parc fluvial del riu Ripoll que asseguri la plena coordinació
de les actuacions des dels diversos àmbits, establint un marc de relació per a usuaris i usuàries
del riu: industrials, hortolans, entitats ecologistes, esportives i veïnals. Aquest òrgan formaria part
d’un futur òrgan de coordinació de tota la conca.

•

Crear un centre d’interpretació del Ripoll al molí d’en Torrella, que alhora podria albergar l’òrgan
de gestió del parc fluvial.
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•

Actuar en els marges i talussos del riu Ripoll, eliminant les construccions il·legals, les naus
abandonades, el barraquisme i les hortes marginals, evitant abocaments de runes i intensificant
la neteja i fomentant la vegetació de ribera.

•

Crear itineraris culturals: molins hidràulics, la sèquia Monar, forns de calç, pous de glaç...

•

Consolidar l’horta i la seva gestió, amb la posada en marxa de tots els horts municipals.

•

Crear itineraris culturals senyalitzats.

•

Revisar els usos del parc industrial del Ripoll, fer compatible la indústria neta i les activitats
econòmiques amb els valors naturals i patrimonials i la seva preservació.

•

Fomentar la difusió de la història i la biodiversitat del riu, amb punts museístics i senyalització de
tots els elements remarcables d’interès natural i cultural. Aprofundir en les possibilitats didàctiques
i de lleure del patrimoni del riu Ripoll adreçades a les escoles i a l’àmbit familiar.

•

Millorar-ne els accessos, afavorint la connexió amb la trama urbana i la seva senyalització. Controlar
l’accés dels vehicles motoritzats pels camins del Ripoll.

2. B. 2. Fem ciutat barri a barri: teixit urbà i noves centralitats
Sabadell és els barris, els veïnats i els espais naturals. Cal determinar, conjuntament amb els seus
veïns i veïnes, quins són els àmbits que, tant per la configuració urbanística com per la percepció
dels seus habitants, tenen entitat de barri. Aquests barris són la unitat bàsica de ciutat que requereix
de dotacions i equipaments que donin resposta a les necessitats quotidianes del veïnat. És la unitat
percebuda com a espai propi, de trobada, de relació i de representació; allò amb el que més s’identifica
la ciutadania dins la ciutat.
Els equipaments han de conformar, juntament amb l’espai públic que els envolta, un espai central,
un lloc de trobada, de complexitat social i d’usos que ajudin a generar una percepció d’identitat
col·lectiva. Han de ser els espais que estructurin i vertebrin el barri i la seva vida col·lectiva.
L’espai públic dins dels barris ha de convertir-se en un espai de convivència, incorporant-hi i prioritzant
l’ús cívic i els itineraris a peu o en bicicleta, per avançar cap uns barris i una ciutat amb més qualitat,
més habitable per a tothom, que consideri els infants, la gent gran i les persones amb dificultats
físiques i sensorials. El vehicle motoritzat haurà de tenir un nou paper, més ajustat al nou model urbà
més pacificat i amb menys contaminació.
Cada barri ha de comptar com a mínim amb un espai de centralitat que tingui un espai públic de
qualitat, preferentment de vianants, amb multiplicitat de serveis que esdevinguin lloc de trobada i
joc, nuclis de convivència i de referència del propi barri.
També són necessàries actuacions de rehabilitació a cada barri per millorar el seu estat en el seu
conjunt. Es potenciarà la interrelació entre barris i la connexió amb els espais naturals que no formen
part pròpiament de la trama urbana, amb recorreguts segurs i adaptats.
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2. B. 2. 1. Recuperació dels barris com a espais urbanístics de referència
•

Identificar els barris existents a la ciutat i considerar-los com a unitats de gestió urbanística.

•

Definir noves àrees urbanes o macroàrees que permetin una millor i més eficient planificació
urbanística dels barris de la ciutat. Els districtes defineixen uns límits administratius que sovint
no responen a la naturalesa ni a les lògiques de funcionament de la ciutat ni dels propis residents
dels barris.

2. B. 2. 2. Rehabilitació dels barris
•

Elaborar un pla de rehabilitació de barris que determini les actuacions urbanístiques, d’habitatge,
d’equipaments, etc. prioritàries als barris pendents de rehabilitar (Planetes, Serra d’en Camaró,
Torrent del Capellà, Raval d’Amàlia, Merinals, etc.)

•

Impulsar plans integrals de barri amb la participació dels diferents departaments municipals,
representants del teixit social i econòmic, ciutadans i ciutadanes, amb l’objectiu de desenvolupar
a cada barri espais d’ús social, de lleure i convivència, d’activitat comercial i econòmica, de vida
associativa, etc. amb capacitat per generar valors comunitaris i de cohesió social i de participació
en les decisions que els afectin.

2. B. 2. 3. Dotació a cada barri d’un espai de centralitat
•

Identificar un espai de centralitat a cada barri en el qual es concentri un espai singular que el
veïnat identifiqui com a propi: plaça, equipaments, serveis i activitat

•

Dotar aquest espai d’una alta qualitat urbana reduint la presència del vehicle privat i potenciant
el verd i els espais d’estada segurs i confortables.

•

Integrar l’autogestió veïnal com un mecanisme per a la definició, gestió i manteniment de l’espai
públic i dels equipaments.

• 2. B. 2. 4. Qualitat a l’espai públic i equipaments de cadascun dels barris
Elaborar un pla integral d’intervenció de caràcter transversal a cada barri o macroàrea que permeti la
recuperació de la qualitat de l’espai públic i promogui l’activitat social, cultural i comercial.
Crear i millorar els espais per a vianants mitjançant:
•

Definir zones de pacificació del trànsit a tots els barris i implantar mesures de baix cost per fer-les
realitat involucrant el veïnat.

•

Impulsar un ús lúdic de l’espai públic afavorint-hi activitats culturals i de lleure contemplant zones
de joc per a les diferents etapes infantils i juvenils.

•

Millorar i garantir l’accessibilitat a tots els espais i equipaments públics, incloent estacions de
transport públic (ampliació de voreres, instal·lació de rampes...)
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•

Incentivar l’eliminació de barreres arquitectòniques dels locals privats d’accés públic, com
comerços, entitats bancàries, oficines, etc.

•

Millorar l’enllumenat de l’espai públic, de manera que garanteixi la visibilitat i seguretat per a
vianants.

•

Garantir el correcte estat de les voreres i espais de vianants amb plans quadriennals de conservació
de paviments.

•

Elaborar un mapa de ciutat a partir de la realització de marxes exploratòries com a element de
diagnosi perceptiva essencial per respondre adequadament a les necessitats de la vida quotidiana
als diferents barris de la ciutat.

•

Impulsar marxes exploratòries nocturnes per detectar punts d’inseguretat i impacte de les
violències masclistes i poder impulsar polítiques públiques per fer una ciutat lliure de violències
masclistes (millora d’enllumenat, millora de la xarxa d’autobusos nocturns amb parades a demanda
per les dones, etc.).

•

Revisar, amb perspectiva de gènere, el recull d’elements urbans que componen el conjunt de
mobiliari que s’instal.la a l’espai públic (bancs, fanals, papereres...), així com la seva disposició als
diferents espais on se situen tenint en compte les necessitats de les persones segons el moment
del cicle vital en què es trobin.

•

Incorporar arbrat i vegetació als carrers i places, especialment a la xarxa principal d’eixos per a
vianants.

•

Ampliar les places on sigui possible la incorporació de trams de carrers adjacents mitjançant
l’eliminació de la calçada garantint el pas als guals particulars.

•

Modificar l’ordenança d’ocupació de les vies i espais públics amb la finalitat que garanteixi de
manera efectiva els drets dels i les vianants.

•

Introduir l’educació ambiental i cívica en els centres d’ensenyament.

•

Crear en el web del portal municipal un espai on es mostrin els indicadors més destacats sobre
la qualitat de vida barri a barri i on les persones que hi conviuen puguin expressar les seves
necessitats de serveis, urbanístiques, manteniments, etc.

Afavorir l’ús de la bicicleta dins dels barris:
•

Dotar cada barri d’una xarxa per a bicicletes que el connecti als principals equipaments i zones
d’activitat del barri i que enllaci amb la xarxa ciclista bàsica de la ciutat.

•

Dotar cada barri d’espais d’aparcament col·lectiu per a bicicletes, ja sigui en edificis residencials
com en espais específics adequats per a aquest ús.

•

Incorporar a l’ordenança d’edificació l’obligació de places d’aparcament de bicicletes a les plantes
baixes o soterrades dels edificis d’obra nova o gran rehabilitació
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Reubicar el vehicle motoritzat dins dels barris:
•

Estudiar les necessitats específiques d’aparcament de cada barri i elaborar un pla de reducció
d’estacionament en calçada prioritzant els aparcaments col·lectius per al veïnat en nous
aparcaments soterrats o en naus industrials sense ús.

•

Ajustar els espais destinats a càrrega i descàrrega a les necessitats i horaris més convenients que
ajudin a la mobilitat, l’activitat comercial i el respecte a vianants.

•

Establir petits centres logístics de recepció de mercaderies.

•

Limitar i controlar el temps d’aparcament, prioritzant els espais en calçada per a vehicles elèctrics
i compartits.

•

Eliminar l’estacionament de motocicletes en voreres de menys de 4 metres d’amplada.

•

Establir àrees verdes d’aparcament per a residents.

2. B. 2. 5. Impuls de transformacions estratègiques en àrees o barris
•

Desenvolupar el Pla de l’espai central que contempli les actuacions urbanístiques pendents de
realitzar des de la plaça de l’Àngel fins a la Rambla i que afavoreixi la comunicació transversal
en direcció llevant i l’eliminació de l’entrada i sortida de l’aparcament soterrat de la plaça del Dr.
Robert. Incrementar les zones de vianants al sector Creueta.

•

Impulsar el projecte Pol Est al Vapor Turull, amb habitatge públic, locals comercials, un equipament
cultural, aparcaments soterrats i la rehabilitació del Vapor Turull.

•

Impulsar mesures urbanístiques i fiscals per promoure la millora dels espais de potencial activitat
econòmica a l’interior de la ciutat.

•

Identificar àrees de la ciutat amb un potencial de transformació en espais singulars (Sant Pau de
Riu-sec, Hostafrancs i Zona Hermètica).

•

Promoure projectes innovadors de transformació dels espais singulars que donin un valor afegit i
que s’integrin al teixit urbanístic, social i econòmic del seu entorn.

•

Desenvolupar projectes en espais patrimonials singulars en zones industrials en transformació
com Gràcia, Can Feu, Hostafrancs i Covadonga.

•

Impulsar un programa de transformació i activitat dels principals eixos i centralitats per afavorir el
petit comerç i el comerç de proximitat.

•

Promoure el cobriment de les vies de l’estació de Sabadell Sud que uneixi ambdós costats de la
Gran Via i millori l’accés a l’estació.
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2. B. 3. Eixos cívics i accessibilitat
S’ha de recuperar l’hàbit de caminar com a forma de moure’s de manera sostenible i fer exercici físic
saludable com a dret del ciutadà a poder caminar per la ciutat per uns espais adequats, segurs i de
qualitat, i com a eina/mitjà per reconèixer i orientar-se dins de la ciutat i relacionar-se amb el seu
entorn físic i social, amb els espais, els veïns i les veïnes i els comerços i activitats de l’entorn proper.
La xarxa d’eixos cívics ha de connectar els equipaments i els eixos comercials i d’activitats amb les
estacions de tren i les principals àrees d’intercanvi de la nova xarxa de busos. També ha de passar
per interconnectar els espais verds i les places de la ciutat. Cal dotar la ciutat d’una xarxa de camins
i carrers segurs i de qualitat, adequats per a tota mena de vianants (infants, gent gran, persones
amb mobilitat reduïda). Aquests eixos/camins/carrers han de ser agradables, caminables. Cal tenir
en compte les necessitats de diferents grups d’edat i han de ser una eina d’inclusió que tingui les
condicions d’accessibilitat que garanteixin la principal mobilitat quotidiana a tothom. L’arbrat, la
vegetació, els elements d’aigua, el mobiliari urbà, els espais d’estada i ombra, i la qualitat de l’espai
i del paisatge urbà que els conformin seran els elements que permetran dotar aquests eixos de les
característiques que els faran caminables, accessibles.
Cal crear una xarxa d’eixos cívics transformant els eixos principals de la ciutat (Gran Via, ronda Ponent,
eix central, avinguda Matadepera…) i altres eixos de particular interès a tots els barris.
En aquest sentit, es proposen els vuit objectius següents per al mandat 2019-2023:
2. B. 3. 1. Transformació de la Gran Via en un gran eix cívic
•

Redefinir l’ús prioritari d’aquest gran eix ciutadà abandonant la funció d’artèria viària de caràcter
urbà i interurbà que té ara i convertint-lo en un gran eix cívic on es combinin la funció de mobilitat
(primant la mobilitat de caràcter sostenible) i la d’espais d’estada i de relació.

•

Definir una secció central en forma de bulevard en què l’espai dedicat a la mobilitat mecanitzada
estigui format per un doble eix per als vehicles privats a motor, un doble eix exclusiu per al
transport públic i un carril bici de dos sentits. La resta de l’espai es dedicarà a la mobilitat peatonal
i als espais d’estada.

•

Concebre tot aquest eix com un gran parc lineal amb gran abundància d’arbres, espais verds,
espais blaus, zones d’estada, gran profusió d’elements de mobiliari urbà, confortable...

•

Convertir aquesta gran barrera urbana en un espai de connexió entre els espais urbans situats en
ambdós costats de la via. Reurbanitzar alguns espais específics per tal que actuïn com a ròtula
en alguns llocs concrets: mercat de la Creu Alta, Hospital i Parc Taulí, creuament amb la carretera
de Caldes, plaça Clara Campoamor (antiga Plaça Antoni Llonch), creuament amb la Rambla,
creuament amb la carretera de Barcelona

•

Establir la part central d’aquest eix com un pol de desenvolupament econòmic, cultural, educatiu
i d’investigació posant en valor les activitats existents (ESDI, Agència Tributària, Club Natació
Sabadell, Fira Sabadell, biblioteca Vapor Badia, Campus Universitari de la UAB, Hospital Universitari
del Parc Taulí...) i adequant nous espais i edificis que puguin contribuir al seu desenvolupament
(nou edifici ESDI, Artèxtil, Caserna...)
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2. B. 3. 2. Desenvolupament d’una xarxa potent d’eixos cívics de ciutat
•

Eix central (Av. Barberà – Rambla – Pg. Plaça Major – Via Massagué – Av. Onze Setembre – carrer
Major (Creu Alta) – Av. Concòrdia – Av. Matadepera). Prioritat per a vianants en sentit longitudinal.
Tram central (Rambla – Via Massagué) peatonal. Carrer Major peatonal. Resta amb voreres contínues
(excepte creuament amb vies de primer i segon ordre). En trams amb circulació vehicular, velocitat
limitada a 30 km/h. Potenciació del verd.

•

Eix de ponent (Ctra. Barcelona – Ronda Ponent – Av. Francesc Macià – Av. Josep Tarradellas).
Prioritat per a vianants en sentit longitudinal. Voreres contínues (excepte creuament amb vies de
primer i segon ordre). Potenciació del verd.

•

Eix Ctra. Terrassa (entre ronda Ponent i ronda Europa). Prioritat per a vianants en sentit longitudinal.
Voreres contínues (excepte creuament amb vies de primer i segon ordre). Potenciació del verd.

•

Eix ronda Zamenhoff – Vilarrúbies. Prioritat per a vianants en sentit longitudinal. Voreres contínues
(excepte creuament amb vies de primer i segon ordre). Secció 1+1 en tot l’eix. Velocitat limitada a
30 km/h. Potenciació del verd.

•

Eix Est – Oest (de Torre-romeu i el parc fluvial del Ripoll al castell de Can Feu fins als Merinals
i Sant Quirze). Pont-passera de connexió vores del Ripoll (UAB-camp de futbol Torre-romeu).
Peatonalització del carrer de Tres Creus. Transformació de carrer per a vianants el carrer d’Horta
Novella. Transformació de la plaça Anselm Clavé. Nou jardí urbà a l’actual pàrquing de FGC a Can
Feu – Gràcia. Execució projecte reurbanització espai cobriment vies FGC. Execució del projecte del
parc de Can Feu. Execució del carrils bicicleta i ampliació d’espai per a vianants fins a Sant Quirze
per la B-1413 i pels Merinals a l’avinguda d’Arrahona.

•

Eixos del Sud (Pg. Comerç – Pg. Rubió i Ors i Pg. Espronceda i Pg. Almogàvers). Prioritat per a
vianants en sentit longitudinal. Voreres contínues (excepte creuament amb vies de primer i segon
ordre). Secció 1+1 en tot l’eix. Velocitat limitada a 30 km/h. Potenciació del verd.

2. B. 3. 3. Implementació d’eixos cívics de barri
•

Eix carrer Benavarri – plaça Ca n’Oriac – carrer Salenques – plaça. Farell – carrer Llanera (Ca n’Oriac).

•

Eix carrer Balaguer – carrer Arousa (Ca n’Oriac)

•

Eix plaça Tallarets - carrer Major – plaça Creu Alta (Creu Alta)

•

Eix carretera de Caldes - carrer Salut – plaça de l’Àngel (Centre)

•

Eix Sol i Padrís (Sol i Padrís)

•

Eix Pg. Espronceda – Pg. Almogàvers (Campoamor, Espronceda, la Creu de Barberà i les Termes)

•

Eix carrer Saboneria (la Creu de Barberà)

•

Eix carrer Sant Ferran (Gràcia)

•

Eix Verdaguer – Permanyer (Gràcia)

•

Eix Pi i Margall – Borràs - plaça Granados – carrer de Gràcia (la Creu Alta i Centre)

•

Eix Pg. Can Feu – avinguda de Rafael de Casanovas (Can Feu, Arrahona-Merinals, Serra d’En Camaró
i Hostafrancs)
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2. B. 3. 4. Configuració d’eixos de penetració del verd a la ciutat
•

Eix Passeig a Can Feu - Gràcia (soterrament FGC) (barri de Gràcia) [en procés d’execució]

•

Eix masia de Ca n’Oriac – plaça de Ca n’Oriac – carrer Salenques – plaça del Farell

•

Eix parc de Can Rimbles – avinguda Pablo Iglesias – carrer de Sol i Padrís (fins a la Gran Via)

•

Eix carretera de Mollet (B-140) / parc de Can Rimbles – places Joan Brossa, Mestre Planas i
Montserrat Roig – carrer dels Calders (fins a avinguda de Barberà)

•

Eix passeig de Rubió i Ors – plaça de Barcelona – passeig del Comerç (fins a estació RENFE Sud)

•

Eix carretera de Torre-romeu (BV-2432) – carrer de les Tres Creus – carrer del Pedregar (fins a
passeig de la plaça Major)

•

Eix carretera de Caldes – carrer de la Salut (fins a la plaça de l’Àngel)

•

Eix carretera de Caldes – carrer de Vilarrúbias – ronda de Zamenhof (fins a plaça i parc Catalunya)

•

Eix carretera de Castellar (entre parc del Nord i plaça de la Creu Alta)

•

Eix avinguda de l’alcalde Moix – plaça d’Espanya – avinguda de Josep Tarradellas – plaça de la
Concòrdia – avinguda de Francesc Macià (fins al parc Catalunya)

•

Eix camí de la masia de Can Deu – carrer de la Prada – carrer de Francesc Trabal – avinguda de
Matadepera

•

Eix avinguda de Matadepera (entre carrer de les Palmeres i Gran Via)

•

Eix ronda de la Roureda – ronda de Collsalarca – carrer de Vinhamala (fins a la plaça del Forjador)

•

Eix carretera de Terrassa (entre ronda d’Europa i carrer de Manuel de Falla)

2. B. 3. 5. Definició i adequació d’una xarxa d’eixos connectors dels parcs urbans
•

Eix avinguda Francesc Trabal – avinguda de. Matadepera – ronda Roureda – ronda Europa
(connexió parc del Nord – parc de les Aigües)

•

Connexió parc de les aigües – jardí de l’Amistat (parc Catalunya)

•

Eix via Alexandra (connexió parc de les Aigües – parc Catalunya)

•

Eix avinguda de l’alcalde Moix – avinguda de Josep Tarradellas – avinguda de Francesc Macià
(connexió parc del Nord – parc Catalunya)

•

Eix Manuel de Falla – plaça Filipines – carrer Eivissa (connexió parc Catalunya – parc de Can
Gambús)

•

Eix ronda Jean Monnet – avinguda d’Arrahona (connexió parc de Can Gambús – parc de Can Feu)

•

Eix carrer Goya – plaça Ramon Llull – carrer Joaquim Blume – carrer Bocaccio – plaça del Mil·lenari
– passeig de Can Feu (connexió parc central del Vallès – parc de Can Feu)

•

Eix carrer Goya – passeig Espronceda – passeig Almogàvers – ronda Santa Maria (connexió parc
central del Vallès – parc fluvial del Ripoll)
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•

Eix ronda Zamenhof – carrer Vilarrúbias – carretera de Caldes (connexió parc Catalunya – parc
fluvial del Ripoll)

•

Eix carretera de Castellar - carrer Puig de la Creu – plaça Primer de Maig – carrer Puig de la Creu
(connexió parc del Nord – parc de la Clota – parc fluvial del Ripoll)

•

Eix carretera de Castellar – camí de Sant Vicenç de Jonqueres (connexió parc del Nord – parc fluvial
del Ripoll)

•

Eix carrer Caucas – camí del Molí d’en Mornau (connexió parc del Nord – parc fluvial del Ripoll)

•

Eix carrer Francesc Trabal – carrer de la Prada – camí de la masia de Can Deu (connexió parc del
Nord – bosc de Can Deu)

2. B. 3. 6. Desenvolupament d’una xarxa de camins escolars verds
•

Definir i executar una xarxa de camins escolars a tots els centres educatius de la ciutat (escola
bressol, educació primària i educació secundària, centres públics i privats, centres reglats i no
reglats).

•

Incorporar elements verds en tots els eixos d’aquesta xarxa. ja sigui arbrat o altres elements que
facin d’aquests itineraris espais agradables i ombrejats

•

Fer coincidir la xarxa de camins escolars verds amb eixos cívics. ja sigui de ciutat o de barri, amb
eixos connectors de parcs urbans o amb itineraris de salut per aprofitar recursos i generar sinergies.

•

Adequar aquesta xarxa per a l’ús segur i confortable de la bicicleta.

2. B. 3. 7. Estructura d’una xarxa de camins del rodal
•

Facilitar i dignificar els accessos al parc fluvial del riu Ripoll.

•

Projectar i iniciar l’execució de la balconada del parc fluvial del Ripoll (passeig, oci, miradors i
itineraris senyalitzats).

•

Senyalitzar els accessos als camins del rodal en els carrers de la ciutat.

•

Connectar l’itinerari del riu Ripoll entre Sabadell i Barberà.

2. B. 3. 8. Definició i condicionament d’itineraris de salut
•

Definir una xarxa d’itineraris de salut configurada sobre els eixos cívics esmentats amb itineraris
seran de llargades diferents, que passin per espais atractius i estiguin vinculats a la realització
d’exercici físic.

•

Adequar els itineraris de salut amb equipaments i mobiliari urbà pensats especialment per a
la realització d’exercici físic (especialment per a la gent gran, però no només) i per al repòs i el
descans.
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•

Reverdejar els itineraris de salut per tal de fer-los perceptivament agradables però, i especialment,
ombrívols. de tal manera que siguin atractius a la vista i puguin utilitzar-se amb condicions de
confort tots els mesos de l’any

•

Senyalitzar els itineraris de salut per tal de fer-los reconeixibles, editar material gràfic de butxaca i
elaborar web i app per poder-los identificar des de dispositius mòbils.

2. B. 3. 9. Garantia d’accessibilitat de l’espai públic
•

El disseny i l’estat de l’espai públic ha de garantir en tot moment el principi d’igualtat de les
persones i el dret a una mobilitat segura i sense barreres arquitectòniques, amb especial cura per
a les persones més vulnerables com infants, persones grans i persones que pateixen algun tipus
de mobilitat reduïda o deficiència física o sensorial.

•

Des de la Crida per Sabadell defensem una política activa i positiva a favor de suprimir tot tipus
de barreres arquitectòniques, per tal de garantir els drets dels i les vianants i evitar els obstacles
que limiten o impedeixen la llibertat de moviments, l’autonomia i la plena participació en la vida
ciutadana, amb actuacions com:

•

Confeccionar una ordenança municipal d’accessibilitat, que garanteixi l’aplicació de la normativa
vigent sobre accessibilitat, com la Llei 30/2014 d’accessibilitat, el Decret 135/1995 que la desplega,
el Codi d’accessibilitat i les condicions de la Convenció internacional sobre drets de les persones
amb discapacitat, exigible als edificis d’ús públic i privat i l’espai públic.

•

Garantir que tots els serveis de transport estiguin adaptats i mantenir-los actualitzats.

•

Adaptar l’accés a les piscines a persones amb dificultats de mobilitat (rampes, baranes...).

•

Establir taules de coordinació amb l’ONCE i altres entitats per fer un seguiment de les problemàtiques
que afecten l’accessibilitat de les persones amb deficiències físiques i sensorials amb l’objectiu de
resoldre-les.

•

Informar des del portal municipal de les condicions d’accessibilitat dels serveis que s’ofereixen
(edificis, busos, taxis...).

•

Implementar una app per informar i denunciar els casos d’obstacles a l’espai públic i l’existència
de barreres arquitectòniques.

•

Promoure campanyes de sensibilització sobre els drets de les persones i la necessitat de garantirlos l’accessibilitat.

•

Donar formació especifica a personal gestor, tècnic i agents municipals en matèria d’accessibilitat.

•

Implantar una declaració responsable del compliment de les condicions que estableix la normativa
d’accessibilitat en l’atorgament de llicències d’obra, d’ocupació de la via pública i de les activitats
subjectes a comunicació prèvia. Establir mesures d’inspecció, control i intervenció eficients
a través del personal municipal i policia municipal per garantir el compliment de la normativa
d’accessibilitat vigent, sens perjudici d’aplicar el règim sancionador i coercitiu corresponent.
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2. B. 4. Una mobilitat sostenible, segura i equitativa
Un model de ciutat que posa al centre de l’espai públic les persones i el desenvolupament de la vida i
la cohesió social per sobre del trànsit motoritzat implica imprescindiblement i implícitament un canvi
en el model de mobilitat.
Hem de fer una ciutat més caminable i ciclable, perquè el pilar fonamental dels desplaçaments interns
de més de 5-10 minuts sigui també mitjançant una mobilitat activa. Caminar més, amb més qualitat
i amb gaudi significa millorar la salut directament gràcies a l’activitat física i indirectament per la
reducció de la pol·lució.
Part de la fórmula bàsica és tenir sempre presents les prioritats en aquest ordre:
1. Vianants
2. Bicicletes
3. Transport col·lectiu
4. Serveis
5. Vehicles privats
Hem d’invertir l’ordre de prioritats i per això cal reduir una gran quantitat del trànsit motoritzat i
l’aparcament a la via pública. Aquesta acció ha d’anar en paral·lel a oferir les oportunes solucions de
mobilitat de caràcter universal i mantenir sempre per a la ciutadania l’accés als seus aparcaments i
punts de càrrega i descàrrega.
Cal fer una aposta clara per un sistema de transport col·lectiu competitiu i de qualitat, per una banda,
i una bona xarxa ciclable, per l’altra. Són els màxims exponents per facilitar el canvi d’ús de vehicle
privat a alternatives més sostenibles.
Així mateix, per altra banda, cal facilitar l’aparcament d’entrada a la ciutat en zones que afectin el mínim
el seu interior i facilitin a les persones que arribin el canvi modal. Alhora que s’allibera i es redueix el
trànsit general, es facilita l’entrada i sortida de la ciutadania que necessiti fer els desplaçaments en
vehicle privat.
Tot i això, Sabadell ha de ser una peça clau i motor que ajudi a integrar els municipis veïns en una
comarca que emprengui aquests significatius canvis en el model de mobilitat, ja no només a nivell
urbà i intern, sinó en els desplaçaments interurbans. Per això cal potenciar el transport interurbà
col·lectiu, estenent línies de ferrocarril, integrant millor els serveis de busos interurbans i cercant i
aplicant noves solucions que permetin compartir vehicles i trajectes.
El canvi de model ha de permetre a les famílies poder arribar a prescindir de cotxe propi sense perdre
qualitativament opcions i facilitats de mobilitat. Ens hem d’encarar a la ciutat postcotxe i a la mobilitat
com a servei de forma global.
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2. B. 4. 1. Planificació de la mobilitat
•

Prendre el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) com l’instrument que guiï el conjunt de
polítiques de mobilitat

•

Vetllar perquè el Pla de mobilitat del Vallès esdevingui un veritable instrument de promoció de la
mobilitat sostenible tant en l’àmbit interurbà com en l’àmbit urbà de Sabadell.

2. B. 4. 2. La xarxa a peu com a estructura bàsica de la ciutat
•

Articular la transformació de la xarxa a peu a través d’un pla director de peatonalització de la
ciutat.

•

Definir una xarxa estructurant de recorreguts a peu per al conjunt de la ciutat que connecti els
principals pols de centralitat. Definir un eix central de prioritat per a vianants i conversió en zona
de vianants (peatonalització) d’alguns trams (Rambla - passeig de la plaça Major – via Massagué)

•

Definir una xarxa complementària que enllaci la xarxa estructural amb els equipaments, serveis,
xarxes de transport públic, espais d’activitat econòmica, espais centrals dels barris estesos per
tota la ciutat

•

Dotar ambdues xarxes de seguretat, confort i qualitat urbanística garantint els drets dels espais
per a vianants, si cal enfortint els sistemes punitius.

•

Construir un pont exclusiu per a vianants i bicicletes sobre el riu Ripoll que uneixi la ciutat (alçada
UAB) amb el barri de Torre-romeu (alçada camp de futbol).

2. B. 4. 3. La bicicleta com a element estructural
•

Desenvolupar el Pla director de la bicicleta i completar la xarxa bici que s’hi defineix vetllant
perquè aquesta tingui les màximes condicions d’eficiència, seguretat i confort.

•

Impulsar la dotació d’aparcaments de bicicletes en origen (edificis residencials, espais d’aparcament
específics...).

•

Dotar els diferents equipaments de la ciutat d’aparcaments segurs per a bicicletes tant a la via
pública com a l’interior,

•

Impulsar aparcaments de bicicletes en els espais intermodals (estacions de transport públic,
parks&ride...).

•

Promoure la multimodalitat en bicicleta.

•

Facilitar l’expansió de la bicicleta elèctrica oferint espais d’aparcament segurs amb punts de
càrrega i altres mesures.

•

Promoure l’ús de la bicicleta entre el conjunt de la ciutadania, però especialment entre joves i
persones grans.
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•

Promoure l’ús de la bicicleta entre el conjunt de la ciutadania, però especialment entre joves i
persones grans.

•

Impulsar la creació d’una xarxa de carrils bici intermunicipals especialment amb els municipis més
propers (Terrassa, Castellar, Barberà, Sant Quirze, Matadepera i UAB) mitjançant la signatura de
convenis amb aquests municipis i altres institucions supramunicipals.

•

Estudiar la posada en servei d’un servei públic de bicis intermunicipal.

2. B. 4. 4. Nova xarxa de bus
•

Redefinir l’actual xarxa de bus urbà per tal de fer-la més eficient, amb major cobertura territorial,
fàcilment reconeixible per tota la ciutadania, amb una alta freqüència i connectada amb altres
mitjans de transport (estacions de tren, busos interurbans). Es proposa redissenyar la xarxa
principal amb 4 línies principals (Foc, Terra, Mar i Aire), dues en sentit nord-sud i dues en sentit
est-oest, connectades entre si, amb els altres mitjans de transport i amb els busos de barri i serveis
a la demanda.

•

Complementar la xarxa estructural de bus urbà amb una xarxa de busos de barri de curt recorregut,
de mida més petita, per servir internament els barris i els connecten amb les línies de la xarxa
estructural.

•

Impulsar un servei d’autobusos a la demanda en aquells espais amb poca demanda o en espais
amb demanda molt concentrada en uns moments determinats

•

Dotar de carrils bus tots els vials per on discorri la xarxa estructural, i que ho suportin per secció

•

Implantar un sistema de pagament del transport públic amb forts incentius i descomptes cap a
col·lectius amb menys recursos (persones grans, aturades, estudiants...)

•

Seguir substituint la flota d’autobusos per vehicles híbrids

•

En transport interurbà, projectar en coordinació amb els altres municipis de la comarca una xarxa
d’autobús interurbà exprés més enllà de la radial a Barcelona.

•

Garantir que tots els serveis de transport estiguin adaptats i mantenir-los actualitzats.

2. B. 4. 5. Vehicles nets i compartits
•

Facilitar a la ciutadania la transició cap a vehicles baixos en emissions (elèctrics) mitjançant la
dotació de punts de càrrega en aparcaments municipals.

•

Impulsar la implantació de sistemes de vehicle compartit a la ciutat, especialment de vehicle
elèctric compartit, per tal de reduir progressivament el parc de vehicles infrautilitzats existent.

2. B. 4. 6. Redefinició de la xarxa viària urbana
•

Limitar la velocitat a 30km/h en tota la ciutat seguint les recomanacions de diferents organismes
estatals i internacionals. Establir les mesures necessàries per fer-la efectiva i vetllar pel seu
compliment.
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•

Redefinir la jerarquia viària maximitzant la dotació de carrers de caràcter veïnal i reduint al mínim
imprescindible el volum de vies on els protagonistes siguin els mitjans de transport motoritzats.

•

Establir portes d’entrada a la ciutat en els espais de connexió entre vies urbanes i de caràcter
interurbà que permetin identificar amb claredat el canvi en les condicions de conducció quan els
vehicles accedeixin a l’interior de la trama urbana.

•

Impulsar el condicionament de la xarxa de carreteres com a vies cíviques i segures que permetin
circular a peu o en bicicleta i facilitin la connexió amb els municipis veïns (Sant Quirze).

•

Redefinir el sistema de rondes previst en el planejament vigent esborrant les traces de reserva per
al Quart Cinturó i la ronda Est i prioritzant la connexió viària amb Castellar, perllongant la ronda
Oest.

2. B. 4. 7. Reconfiguració de l’oferta d’aparcament
•

Dotar cadascun dels accessos viaris a la ciutat d’espais d’intermodalitat amb importants bosses
d’aparcament ben connectdes a la xarxa de transport públic i amb facilitats per a la transferència
a la bicicleta i al desplaçament a peu. Aquests espais poden ser a l’aire lliure, en edificis existents
sense activitat o en nous edificis amb potencial de mutabilitat i d’evolució que permetin acollir
altres usos en el futur.

•

Eliminar progressivament l’aparcament en calçada, especialment en aquells carrers que sigui
necessari per ampliar l’espai per a vianants o per a la bicicleta- Tenir en compte la dotació
d’aparcament fora calçada a l’hora de reduir les places d’aparcament lliure.

•

Identificar les places d’aparcament fora calçada existents per tal d’avaluar la necessitat de dotar
de més espai d’aparcament fora calçada en els diferents barris amb l’objectiu d’alliberar l’espai
públic d’aquesta funció.

•

Elaborar un pla de gestió integral dels aparcaments que permeti una gestió conjunta de tota
l’oferta d’aparcament d’ús públic de la ciutat.

•

Posar en ús els aparcaments de titularitat municipal ara en desús situats a l’entorn del carrer Tres
Creus.

•

Crear una empresa pública de gestió dels aparcaments de titularitat municipals i les zones blaves.

•

Canviar l’ús dels aparcaments subterranis de la plaça Dr. Robert i passeig de la plaça Major, amb
l’objectiu de reduir el trànsit d’agitació que provoquen donant compliment al Pla del Centre.

2. B. 4. 8. Al Vallès és l’hora del ferrocarril
•

Impulsar la incorporació de trens semidirectes tant de RENFE com de FGC a Barcelona, Manresa,
Terrassa i Aeroport.

•

Impulsar la creació d’una nova estació de RENFE a Can Llong.

•

Impulsar la creació d’un loop ferroviari que uneixi els municipis de Sabadell, Terrassa i Sant Quirze
vinculat a la xarxa de FGC .
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•

Impulsar la construcció de la línia orbital ferroviària al Vallès vinculada a la xarxa de RENFE per tal
de millorar la connectivitat entre Terrassa, Sabadell i Granollers.

•

Promoure el perllongament de la línia S2 de FGC fins a Castellar del Vallès mitjançant un pont per
a vehicles i trens per superar la llera del Ripoll.

2. B. 5. Revalorització de l’espai públic, el paisatge i el patrimoni urbà
El paisatge és l’escenari que ens envolta, on passem el nostre dia a dia. Un paisatge de qualitat també
contribueix que l’espai col·lectiu sigui un element d’identitat i sigui escenari de cohesió social i qualitat
de vida.
El paisatge de Sabadell i del seu rodal ha perdut qualitat durant dècades, i hi ha una desvinculació de
la ciutadania amb l’espai públic directament relacionada amb aquesta pèrdua de valor. Per revertir
aquesta pèrdua de qualitat cal canviar l’objectiu de la normativa i les actuacions municipals envers el
paisatge urbà: de la protecció i preservació del poc teixit i paisatge que s’ha mantingut a la restitució
del paisatge urbà característic dels teixits construïts, amb un enfocament cap al seu valor històric,
paisatgístic, arquitectònic i social i a la divulgació i l’apropiació i identificació del paisatge urbà.
Per tal de recuperar el valor funcional i d’identitat de l’espai públic, proposem tornar a donar valor
al paisatge urbà i natural i generar mecanismes d’apropiació i pertinença de l’espai compartit. Per
promoure-ho cal incentivar-ne l’ús i transformar-lo conjuntament amb la ciutadania, i que tothom se
senti corresponsable i coautor del resultat.
La forma de la ciutat, la manera com la percebem en la seva globalitat i quins són els elements
significatius que permeten orientar-nos són essencials per millorar la percepció de la ciutat, perquè
n’entenguem la seva complexitat i totalitat i la coneguem millor. Proposem alguns punts singulars i
espais de la ciutat i del rodal com a elements estratègics de l’imaginari col·lectiu.
Els edificis protegits (patrimoni cultural) de propietat municipal han de tenir un paper rellevant en la
vida de la ciutat. Cal prioritzar aquells que necessiten una rehabilitació imminent, i aquells que estan
situats en punts estratègics de la xarxa d’espais verds, eixos cívics, nuclis de barri i espais naturals del
rodal, per tal que el veïnat els pugui utilitzar i gaudir. També s’han d’activar aquells equipaments que
actualment no s’obren prou al veïnat i garantirque tots siguin accessibles.
El paisatge natural de Sabadell, principalment el Rodal i el parc fluvial del Ripoll, és un espai que cal
preservar i mantenir. Hi trobem elements singulars de gran valor que cal preservar: cal promoure la
seva divulgació fent-los elements singulars i destacats en la xarxa de recorreguts naturals.
2. B. 5. 1. Recuperació i revitalització del patrimoni municipal
•

Elaborar un programa de consolidació i recuperació del patrimoni cultural de propietat municipal.
Prioritzar elements del patrimoni que estiguin en risc, i garantir les assignacions pressupostàries
per fer les actuacions necessàries per preservar-los i evitar la seva degradació mentre no es
rehabilitin i se’ls doni un determinat ús.
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•

Elaborar un pla d’accessibilitat municipal que identifiqui i planifiqui les actuacions necessàries per
adaptar aquells edificis municipals i espais públics on encara no s’hagin suprimit totes les barreres
arquitectòniques.

•

Definir nous usos amb la participació de veïns i veïnes dels edificis protegits propietat municipal
per tal d’obrir-los a la ciutat: la Casa Duran, la Nau, el Vapor Buxeda Vell, el Vapor Pissit.

•

Impulsar els tràmits pertinents per a l’obtenció de la titularitat municipal dels edificis de la Casa de
la Maternitat i l’edifici de Correus (via Massagué).

•

Rehabilitar i posar en ús els edificis protegits o amb valor històric situats als parcs de la ciutat i als
espais de connexió del rodal amb la ciutat. Han de ser els nodes d’atracció dels parcs i del rodal,
dotant-los dels serveis necessaris i equipant-los amb activitats culturals i de lleure: castell de Can
Feu, molí d’en Torrella, masia de Ca n’Oriac, masia de Can Borrell del Sant Pau.

•

Rehabilitarem i posarem en ús els edificis protegits o amb valor històric que seran equipaments
estratègics de la xarxa d’eixos cívics i espais de centralitat dels barris: antiga funerària (carrer de
Sant Joan), casa Marcet Font (plaça del Gas), Artèxtil, la caserna de la Guàrdia Civil, el Vapor Turull
i la fàbrica Sallarès i Deu.

2. B. 5. 2. Revalorització del paisatge urbà
•

Revisar els instruments de protecció del paisatge urbà i del patrimoni per tal de garantir la restitució
de les característiques del paisatge urbanístic i dels barris. Amb aquest objectiu, elaborar una
ordenança de paisatge urbà d’abast ciutadà per endreçar, entre d’altres, els elements afegits a
façanes. Revisar els àmbits i fronts de carrer on cal tenir especial cura en la seva imatge i elaborar
cartes de colors per àmbits o teixits concrets.

•

Promoure línies de subvencions per a la rehabilitació de façanes que permetin recuperar i dotar
de qualitat les façanes de la nostra ciutat.

•

Elaborar un document de criteris formals de disseny en obres i actuacions a l’espai públic, que
garanteixi que les transformacions i actuacions a l’espai públic col·laborin a revaloritzar-lo com a
element característic i d’identitat de la ciutat.

•

Arranjar les 11 portes d’entrada a la ciutat, que són espais singulars de benvinguda a la ciutat.
Elaborar i iniciar projectes d’arranjament i millora per tal d’ordenar aquells elements del paisatge
que les distorsionen i millorar la integració de la trama urbana amb el rodal: carretera de Bellaterra,
carretera de Mollet, carretera de Castellar del Vallès, avinguda Arrahona, can Gambús, carretera de
Matadepera, Torre-romeu, Can Roqueta, pont de la Salut, plaça del Mil·lenari, carretera de Terrassa
– N150 – Castellarnau i portal Sud

•

Recuperar el Pla d’escultures existent, per tal de vincular les escultures de l’espai públic a l’imaginari
i la memòria col·lectiva. Cal que aquest pla s’inclogui dins del Mapa Cultural de Sabadell.

2. B. 5. 3. Revalorització i preservació del patrimoni natural i arqueològic
•

Incorporar al PEPS elements del patrimoni sociocultural del rodal, com ara horts urbans o vestigis
d’antics molins i sèquies.
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•

Incorporar al PEPS elements del patrimoni natural del rodal, com ara els talussos del Ripoll.

•

Elaborar el Pla del patrimoni arquitectònic, històric i industrial del Ripoll, que estableixi els elements
que s’han de protegir o rehabilitar i els usos que poden tenir, establint les inversions necessàries.

•

Reconèixer i preservar els elements del patrimoni arqueològic i sociocultural de Sant Pau de Riusec (vila romana, centre templer i rectoria).

•

Elaborar el Catàleg d’arbres d’interès local: talussos del riu Ripoll i recuperació de camins.

2. B. 5. 4. La imatge de Sabadell com a element d’identitat i orientació
•

Transformar la Gran Via, que a dia d’avui és un mer espai de circulació i una barrera entre barris, per
tenir una funció d’eix verd, cívic, i aglutinador de serveis, activitats i usos col·lectius que afavoreixin
la connexió dels barris que la delimiten. La Gran Via ha de ser un espai que es reconegui dins la
ciutat, un gran boulevard que uneixi el nord i el sud i recusi els barris que ara separa.

•

Dotar el tram central de la Gran Via, nova àrea de coneixement i recerca i alhora de connexió de la
ciutat amb el riu, d’una imatge singular com a nova centralitat de la ciutat.

•

Obrirel riu a la ciutat. Les façanes de les cornises del Ripoll han de configurar una imatge
respectuosa amb el parc fluvial i connectar, alhora, la ciutat amb el riu amb espais intersticials de
connexió visual i física.

•

Recuperar i adequar miradors als parcs de la ciutat: fites on anar per gaudir i reconèixer la ciutat i
els seus barris des d’un nou punt de vista.

2. B. 5. 5. Foment de l’ús i l’apropiació de l’espai públic
•

Promocionar la cultura lúdica a l’espai públic proporcionant equips de “jugar al carrer” a les escoles
i el teixit associatiu de la ciutat.

•

Facilitar l’ús i l’apropiació de l’espai públic. Equipar l’espai públic amb mobiliari urbà com taules de
pícnic, fonts, etc. perquè la ciutadania el recuperi com a espai de trobada quotidià.

•

Portar l’art a l’espai públic com a eina per revalorar-lo i divulgació de les arts. Impulsar un programa
d’art urbà que fomenti les arts plàstiques en paraments verticals i horitzontals. Promoure l’activitat
cultural com ara exposicions, esdeveniments, concerts, etc als carrers, places i parcs.

•

Dur a terme projectes pilot en àmbits concrets per promoure la qualitat del paisatge urbà. Han
de ser projectes englobats en programes integrals de barri i amb treball a l’espai públic que en
fomenti l’apropiació i identitat.
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2. C. CAP A LA SOBIRANIA RESIDENCIAL
La crisi habitacional a la ciutat continua sent flagrant i afecta la meitat de la població de Sabadell.
Amb les dades de la regidoria d’habitatge provinents de la diagnosi del Pla local d’habitatge, es fa
palès que el 48% de la població té problemes d’accés a l’habitatge. Aquesta dada constata que l’accés
a l’habitatge és la principal problemàtica social, entenent que d’aquesta en poden derivar moltes
altres més a curt, mitjà i llarg termini.
El sostre és una de les dificultats més importants que, derivat de la manca d’existència de parc públic,
ha estat condicionat històricament pel fet de tenir feina. Ambdós àmbits s’han vist interrelacionats
amb les dificultats, o no, d’una alimentació garantida. És el ja clàssic lema de “pa, sostre i treball”. No
obstant, tal com constata l’actualització de l’estudi sobre desigualtats al Vallès Occidental, d’ençà de
l’anomenada crisi de la bombolla hipotecària del 2008 les classes populars no han vist una recuperació
econòmica.I I la pobresa no es limita a aquelles famílies sense feina retribuïda, sinó que s’estén a
sectors que tot i tenir feines retribuïdes no poden fer front a les necessitats més essencials com són
l’accés a l’habitatge i l’alimentació.
Sabadell destinarà aquest any 470.000€ a beques menjador. Aquestes ajudes només cobreixen un
dels tres àpats principals i sols del 50% dels dies de l’any, que és el que comprèn els dies escolars de
setembre a juny. L’Ajuntament de Sabadell segueix mantenint cistelles d’aliments quinzenals per a les
famílies indicades per serveis socials i per a períodes no lectius hi ha suports i ajudes complementàries,
però el fet és que segueixen sent ajudes molt limitades pel que fa al complement alimentari. Aquesta
situació no és un fet aïllat i cal entendre-la conjuntament amb la crisi d’accés a l’habitatge per entendre
quina és la dimensió, i per constatar també que qualsevol ajuda sobre alimentació és actualment un
pedaç indispensable, però que difícilment donarà sortida a ningú d’aquesta situació de precarietat
econòmica, salut i oportunitats en un futur.
L’accés a l’habitatge ha de ser un element central en les polítiques per facilitar, potenciar i equilibrar
la cohesió social de la ciutat. No obstant, l’articulació de l’accés a l’habitatge amb el mandat del lliure
mercat produeix l’efecte contrari. Tenim la màxima visibilització d’això en la segregació habitacional,
que es correspon, en bona mesura, amb la segregació escolar. Sabadell és la tercera ciutat amb més
segregació de tota Catalunya.
Les dificultats que tenen els ens públics per intercedir en la crisi econòmica i social suposen per a les
classes populars una limitació molt important en l’accés de l’habitatge condicionada per la ínfima
dimensió del parc públic d’habitatge. Sabadell va construir fins al 2015 al voltant de 8.000 habitatges
públics. Malauradament el 82% de les promocions han estat de compravenda i, a més, es van vendre
algunes de les promocions que originàriament eren destinades a lloguer. Això vol dir que tot i estar
regulats temporalment sota un règim que en condiciona la compravenda, aquests habitatges van
deixar de formar part del parc públic. Per consegüent, a Sabadell aquest parc públic no arriba al 2%
de l’habitatge total.
En l’actualitat, encara, trobem una ciutat amb centenars de pisos buits, un miler d’ocupats, nous casos
de problemes amb l’habitatge cada setmana sense solució possible per part de les administracions
i una nova crisi relacionada amb l’habitatge. Aquest cop es tracta de la bombolla dels lloguers. El
conjunt dels pisos puja de preu per sobre de qualsevol concepció prèvia i lluny de ser fruit d’una
millora del parc.
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Hi ha dos drets que per la Constitució són fonamentals que entren en contradicció i judicialment
se n’ha fet valdre un per sobre de l’altre: el dret a la propietat privada preval per sobre al dret a un
habitatge digne. Contràriament al que sectors neoliberals propugnen, la crisi de l’habitatge no es
resol a base de bufet lliure a les constructores privades, de rebaixar-los impostos i que facin. Com
la bombolla hipotecària va demostrar va ser la mateixa banca la que va preparar i alimentar els
condicionants perquè es produís.
L’accés a l’habitatge és un problema de ciutat i nacional amb majúscules, i alhora caldria concebre’l
com una de les oportunitats més grans que tenim per replantejar la ciutat que volem. Caldrà, per
força, que vagi acompanyat de la iniciativa pública per ser garantit.

Els canvis del mandat 2015-2019
Hi ha diferents elements que cal valorar més enllà de la diagnosi: l’estat o el moment diferenciat
d’algunes qüestions que afecten l’ajuntament des d’inici de mandat fins al final. Això pot ajudar en
certa manera a veure quina és l’evolució dels darrers quatre anys, més enllà del context previ.
Després de les eleccions de maig del 2015, l’empresa municipal VIMUSA està profundament endeutada
i molt a prop de la fallida amb unes possibles conseqüències molt greus pel que fa a no només als
treballadors i les treballadores sinó per tot el patrimoni del qual disposa la pròpia empresa municipal.
A finals de mandat l’empresa es troba sanejada i amb possibilitat de fer front a nous reptes com els
següents, ja endegats des de la regidoria:
•

Assentar l’Oficina local d’habitatge com a espai referent per a l’assistència en matèria d’habitatge,
bé sigui per qüestions d’emergència o bé sigui per assessorament i tràmits diversos.Ampliar ’un
75% del parc públic d’emergència amb més de 150 habitatges a la borsa municipal d’habitatges
d’emergència.

•

Implantar la masoveria urbana.

•

Projectar 604 habitatges nous gràcies a diferents promocions públiques durant els propers cinc
anys exclusivament per augmentar l’oferta al mercat de lloguer.

•

Ampliar el parc públic també gràcies a la compra de 50 habitatges i la previsió d’adquisició de fins
a 190 més per a tanteig i retracte.

•

Impulsar l’estudi i la viabilitat de models de cohabitatge i la possibilitat de la seva universalització.

Amb tot, ara ens trobem en un moment fonamental per consolidar projectes que des de la institució
han d’esdevenir elements clau per a l’activació social a la ciutat. Per fer front a aquesta voluntat política
el programa de sobirania residencial s’organitza en dos grans blocs: resposta d’emergència i mesures
estructurals.
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2. C. 1. Resposta d’emergència
Actualment encara es continuem produint centenars de desnonaments a la ciutat de Sabadell. Com
a Crida, seguim amb el compromís d’aconseguir que totes les persones puguin quedar-se a casa
seva. Per a això cal continuar pressionant els grans tenidors i exigir-los que assumeixin les seves
responsabilitats davant la situació d’emergència existent.
2. C. 1. 1. Aturada de tots els desnonaments
•

Executar les lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i exigir als
grans tenidors el lloguer social d’acord amb aquestes lleis o, en el seu defecte, la cessió d’ús de
l’habitatge.

•

Regularitzar les ocupacions: Existeixen prop de 3.500 persones que ocupen habitatge a la nostra
ciutat, més d’un miler de les quals són menors de 14 anys. La gran majoria viuen en habitatges
d’entitats financeres o fons voltor que cal regularitzar mitjançant convenis o acords individuals
que contemplin les condicions socials de qui els habita en format de lloguer social.

•

Establir convenis amb les entitats financeres i fons voltor pels quals es comprometin a lloguers
tenint en compte la situació econòmica i social de les persones que els habiten per tal de facilitar
que aquestes ocupacions siguin regularitzades en lloguers.

2. C. 1. 2. Cap persona sense llar
•

Construir un nou equipament d’emergència residencial per donar resposta a les situacions
d’emergència social

•

Generar alternatives a l’emergència per al conjunt de persones excloses dels circuïts de resposta:
habitatges de transició, habitatges compartits, cases d’acollida, etc.

2. C. 1. 3. Combat a la pobresa energètica
Cal garantir l’accés als subministraments bàsics de totes aquelles persones que es trobin en situació
de vulnerabilitat. Per això l’ajuntament ha d’habilitar comptadors socials per a tots aquests serveis.
•

Instal·lar comptadors socials als habitatges ocupats en què s’ha realitzat la petició de regularització
per tal de garantir que no es produeixin accidents per la impossibilitat d’accés. Grantir que el
servei es podrà realitzar gràcies a la nova Oficina municipal de l’energia.

•

Aplicar la Llei 24/2015 i les lleis previstes en el codi de consum per la defensa del drets energètics
de la ciutadania

•

Municipalitzar el servei d’abastament d’aigua municipal.

•

Crear una empresa municipal subministradora d’energia.
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2. C. 1. 4. Finestreta única
Amb l’objectiu d’articular una xarxa de resposta única a l’emergència residencial, cal agrupar tota
la gestió municipal d’assessorament i mediació en l’àmbit de l’emergència social. Perquè aquesta
finestreta única sigui útil s’ha de dotar de recursos i protocols adequats. S’ha de fer una tasca de
formació del personal que hi treballi i potenciar des de l’ajuntament la proactivitat a l’hora de detectar
i corregir les limitacions dels protocols actuals.
L’objectiu d’aquesta finestreta única ha de ser simplificar la relació amb l’administració de la població
més afectada per l’exclusió social, i per aconseguir-ho no n’hi ha prou amb reorganitzar els serveis
existents.
Addicionalment, s’ha de comptar amb un sistema de traducció suficient perquè tota la població de
Sabadell en pugui fer ús.

2. C. 2. Mesures estructurals
2. C. 2. 1. Defensa del sistema d’habitatge públic
Cal convertir la defensa del sistema de l’habitatge públic en una prioritat essencial de l’administració
municipal. Les polítiques d’habitatge han de garantir que totes les persones puguin accedir a una
llar independentment de la seva situació econòmica. Aquest objectiu només s’aconseguirà dotant
el municipi d’un parc públic de lloguer suficient: augmentant el sòl públic d’habitatge protegit,
prohibint la venda de sòl públic i fent créixer el nombre d’habitatge públic actual.
Les necessitats de la població en matèria d’habitatge són molt diverses. Per això cal tenir en compte
els diferents col·lectius de persones en el disseny de les actuacions des de l’àmbit municipal.
Ampliació de parc públic
L’ampliació del parc públic d’habitatge és un dels trets essencials per dotar l’administració local d’eines
per fer front a les diferents situacions entorn de l’habitatge: des de l’emergència fins a la provisió
d’una alternativa al mercat privat per tots aquells sectors poblacionals que vulguin requerir-la. Durant
aquest mandat s’ha incrementat un 25% l’habitatge públic a la borsa municipal de lloguer, i al mandat
2019-2023 s’hauria de passar del 2% de parc públic d’habitatge actual a un 10%.
Si bé això passa per distribuir diferents promocions d’obra nova per diferents punts de la ciutat, no
ho és en exclusiva. També són necessaris diferents mecanismes que ajudin a ampliar el parc públic
d’habitatge des d’una mirada més global i on tots els agents implicats de la ciutat hi participin de
formes directes o indirectes.
Aquestes accions han de ser elements complementaris per garantir que aquest desplegament
d’habitatge públic es produeix efectivament per tota la ciutat, en condicions i de forma sostenible.
Per garantir que aquest habitatge és públic des de la seva adquisició o construcció i durant tota la
seva vida útil, el règim ha de ser sempre de lloguer. Aquesta és l’única fórmula de l’administració per
garantir que crea parc públic per avui i per al futur.
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•

Crear noves promocions d’habitatge públic de lloguer.

•

Establir zones de tempteig i retracte per frenar l’avenç dels fons voltor i l’especulació.

•

Adquirir habitatges mitjançant mecanismes com l’aplicació del dret de tanteig i retracte, i convenis.

•

Expropiar sota criteris socials habitatges buits a les entitats financeres.

•

Rehabilitar habitatges buits i amb necessitats. L’obligatorietat d’aquestes actuacions pot esdevenir
garantia de convenis de cessió d’ús d’habitatges.

•

Revisar el Pla general d’ordenació i elaborar un nou pla d’ordenació urbanística municipal i una
nova ordenança municipal de l’edificació amb els següents objectius:

•

Ampliar les reserves de sòl per a habitatge social.

•

Crear qualificació urbanística d’habitatges protegits.

•

Ampliar el sòl destinat a habitatges dotacionals.

•

Delimitar àrees de rehabilitació i millora per evitar la degradació del parc d’habitatges en àrees
amb sectors de població amb més dificultats econòmiques.

•

Equilibrar la distribució territorial del sòl destinat a habitatge social (HPO i HD).

•

Introduir a l’ordenança municipal d’edificació condicions específiques per a la reutilització i
reconversió d’edificis existents (paràmetres d’eficiència energètica, adequació a l’envelliment,
etc.).

•

Preveure al nou POUM reserves de sòl per a cooperatives d’habitatge.

•

Condicionar les construccions d’obra nova, de grans rehabilitacions i canvis d’ús globals a la
generació d’HPO dins de les actuacions.

Augment d’habitatge dotacional
Els habitatges dotacionals són aquells destinats a satisfer les necessitats temporals de persones amb
dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència residencial.
Dins la categoria d’habitatge dotacional s’inclouen moltes fórmules que poden anar des de la resposta
a l’emergència habitacional via equipaments, habitatges compartits, habitatges de transició, cases
d’acollida, etc. Cal potenciar aquestes fórmules protegides pel planejament sobre sòl de titularitat
pública fent reserves per a la construcció d’habitatges amb protecció pública, qualificant terrenys i
preveient reserves destinades al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics.
Cal apostar per la cerca fórmules mixtes de convivència que generin dinàmiques socials enriquidores
dins d’aquests habitatges dotacionals, donant el sentit transformador i garantint així un encaix molt
més productiu a nivell de comunitat.
•

Explorar fórmules de convivència mixtes que generin dinàmiques socials enriquidores.

•

Reservar una part del sòl o dels habitatges qualificats com a Habitatge Dotacional a situacions
d’emergència.
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•

Explorar aquesta fórmula per habitatges d’estudiants (FP, universitaris o esportius) per tal de
potenciar sectors d’aprenentatge de la ciutat.

•

Construir un nou equipament d’emergència residencial per donar resposta a les situacions
d’emergència social.

•

Construir dues noves residències per a la gent gran.

•

Rehabilitar edificis municipals per transformar-los en habitatge públic de lloguer.

No venta del sòl públic
Com a prioritat fonamental per a la nostra ciutat, l’administració ha de garantir que el sòl propietat
de l’ajuntament qualificat de residencial segueixi sent sempre públic i en cap cas pugui vendrese’l. Exepcionalment es podrà vendre sòl públic per causes justificades, sempre que es compri el sòl
equivalent a un altre lloc.
•

Iniciar un comptador de sòl públic per tal de garantir que no es vendrà sol públic. El comptador
haurà de comptabilitzar el que es vengui durant tot el mandat i formarà part del portal de
transparència.

•

Grantir que tot el sòl públic que es destini a habitatge serà sempre de lloguer.

Garantia de la funció social en els criteris d’adjudicació de l’HPO
En l’actualitat els criteris d’accés a l’habitatge protegit oficial deixen trams de població exclosa per
temes de renda. Cal reformular criteris perquè la població que no és considerada apta segons la taula
d’emergència per criteris econòmics pugui accedir a aquesta borsa.
•

Allargar els terminis dels contractes de lloguer per tal d’afavorir l’estabilitat personal i econòmica.

•

Revisar els requisits d’accés per garantir que no queden trams poblacionals exclosos d’oferta
pública.

•

Establir un mecanisme de preus dels lloguers que tingui en compte la renda familiar disponible.

•

Introduir acords comunitaris relacionals per potenciar l’apoderament i la relació veïnal.

Finestreta única
L’ajuntament ha d’organitzar-se entorn a determinades prioritats polítiques. Cal que l’atenció,
l’assessorament i la intermediació en temes vinculats a l’habitatge es concentri realment en un únic
espai referencial per a la ciutadania.
•

Crear una única finestreta única en temes d’habitatge.

•

Potenciar campanyes comunicatives.

•

Gestionar i col·laborar amb altres agents de la ciutat i supralocals des d’aquesta oficina com els
jutjats i ICASBD.

•

Coordinar constantment la finestreta única amb els serveis als territoris.
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2. C. 2. 2. Model residencial integral i sostenible
Mobilització
L’existència d’habitatges buits a la ciutat és una xacra que la ciutat no es pot permetre. Cal cercar
diferents mecanismes per activar que aquests habitatges retornin a la funció social que els pertoca,
entenent que caldrà emprar diferents fórmules segons la tipologia de la propietat.
Incentivar la mobilització del parc buit per a petits tenidors.É És fonamental per poder garantir aquesta
funció social i evitar la mercantilització d’un bé tan necessari. Proposem les mesures següents:
•

Incentius o ajuts econòmics de cara a la rehabilitació d’habitatges per tal d’incloure’ls a la borsa
municipal de lloguer, ja siguin d’origen públic o privat.

•

Recàrrecs a l’IBI de fins al 50%,

•

Sancions a través de disciplina urbanística als propietaris que no conservin els habitatges (Decret
1/2015).

Incentivar la mobilització del parc buit propietat de grans tenidors:
•

Cessió d’ús

•

Modificació de l’ordenança de mobilització d’habitatges buits, per garantir les sancions als grans
tenidors que en disposin.

•

Expropiació

•

Accelerar els períodes d’adequació d’habitatges públics adquirits per incorporar-los ràpidament
al parc públic d’habitatge disponible.

•

Desenvolupar des de l’administració nous models d’accés a l’habitatge que facilitin la mobilització
del parc públic, garantint que els habitatges que romandrien buits i en procés de deteriorament
puguin ser utilitzats.

•

Masoveria urbana

•

Cohabitatge

Habitatge turístic
Sabadell es troba en una zona d’influència de l’àrea metropolitana de Barcelona que sovint l’afecta
positivament, però alhora també té efectes negatius. Per garantir els efectes sobre l’augment de preus
de l’habitatge cal regular el seu ús.
•

Crear un cens de pisos turístics

•

Desenvolupar un pla especial urbanístic d’allotjaments turístics
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Intervenció a la comunitat i foment del suport mutu
•

Donar suport a comunitats: l’element de suport i seguiment és un element cohesionador de ciutat
que resulta essencial per tal d’abordar anticipadament situació de comunitats amb situacions
problemàtiques. Cal facilitar subvencions per comunitats desestructurades.

•

Generar comunitats solidàries: potenciar que les comunitats de veïnes siguin solidàries entre elles
i trobin noves formes d’organitzar-se per fer front a les necessitats de forma col·lectiva és un repte
que tenim com a societat i com a administració.

•

Garantir espais comunitaris a les promocions d’habitatges públics: cal tenir en compte la
perspectiva comunitària a les noves promocions d’habitatge, introduint la construcció d’espais
compartits o d’ús col·lectiu a l’ordenança d’edificació. A les promocions d’habitatge de protecció
oficial i d’habitatges dotacionals aquesta reserva d’espais comunitaris serà major, per tal de
fomentar l’ús col·lectiu i la vida comunitària del seu veïnat.

•

Adaptar i preparar el parc d’habitatges de la ciutat perquè sigui accessible i adequat per a
l’envelliment de la població:

•

Subvencions per a l’adequació dels habitatges a l’envelliment i a l’accessibilitat

•

Promoció d’un segell de qualitat similar a la certificació energètica que valori el grau d’adequació
a l’envelliment.

2. C. 2. 3. Alternativa al model especulatiu actual
Campanya en contra el blanqueig a la banca
•

No participar del joc de blanqueig de la responsabilitat social de la banca privada.

•

Ser un ajuntament independent econòmicament de la banca i el capital financer.

•

Gestionar des de la banca ètica i cooperativa, promovent així el seu creixement en detriment de
qui ha sigut responsable directe de la precarització de les classes populars.

•

Potenciar els aprenentatges de models diferents al vinculat a la bombolla immobiliària.

Limitació de preus
La limitació de preus és un element essencial per garantir que totes les persones de Sabadell poden
accedir a un habitatge avui i demà. L’ajuntament ha de prendre mesures més enllà d’aquelles que
puguin contemplar altres administracions supralocals.
•

Posar l’alerta en les intervencions urbanístiques sobre l’entorn que puguin suposar un augment
de preus dels habitatges. Valorar com ajustar-les i treballar perquè no siguin un detonant.

•

Obrir la via de treball per la qual establir limitacions de preu via el planejament.
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Ajudes a la rehabilitació per garantir un model productiu basat en l’economia social i solidària
•

Garantir des d’una aposta laboral que el reforçament públic en ajudes a la rehabilitació sigui una
aportació a la ciutat de forma completa.

•

Incentivar fórmules perquè persones de la ciutat puguin constituir-se en cooperatives de treball
per potenciar les tasques de reforma que s’hagin de fer.

Banca pública municipal
Garantir ajudes de rehabilitació no vol dir per força ajudes a fons perdut, sinó que cal cercar mecanismes
que aportin una funció redistributiva. Cal començar a treballar en una banca pública municipal que
pugui treballar aquestes ajudes com a alternativa a la banca privada amb l’objectiu principal de la
funció pública redistributiva.
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2. D. SOBIRANIA DEL PROPI COS, SALUT I CONTRA LES VIOLÈNCIES
PATRIARCALS
2. D. 1. Dret al propi cos
La sobirania del propi cos és el reconeixement de les persones (especialment de les dones i persones
LGBTI+) com a subjectes amb capacitats per emetre els seus propis judicis i prendre decisions sobre
la seva vida. El control sobre els propis cossos de les dones i les persones LGBTI+ és un dels pilars
fonamentals de l’opressió patriarcal, i també molt especialment del capitalisme.
La recuperació de la plena sobirania passa pel reconeixement dels drets sexuals i reproductius sota
una perspectiva que defensi la diversitat afectiva, sexual i de gènere:
1. Drets sexoafectius: dret a tenir control sobre la pròpia sexualitat i dret a decidir sobre la salut
sexual i reproductiva de manera lliure i responsable (sense veure’s sotmeses a discriminació,
coerció ni violència).
2. Drets reproductius: inclou el dret bàsic a decidir, de manera lliure i responsable, si es vol o no
tenir fills, i en cas que sí el nombre de fills/es i l’espai temporal entre fills. També inclouen el dret
a disposar d’informació, educació i mitjans per poder tirar endavant la decisió de tenir una filla o
un fill.
Sabadell ha de ser un municipi motor en el reconeixement de la sobirania del propi cos, a través d’una
xarxa de treball conjunt entre tota la comunitat educativa i el sistema de salut.

Actuacions concretes:
•

Garantir l’accés a mètodes anticonceptius als instituts, equipaments públics...

•

Oferir formació i sensibilització per a professionals de l’àmbit social, sanitari i educatiu en matèria
de drets sexuals i reproductius, així com també sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

•

Promoure campanyes de sensibilització i informació a la població adolescent i jove sobre drets
sexuals i reproductius. Desenvolupar una campanya de sensibilització sobre la diversitat afectiva,
sexual i de gènere. Facilitar informació sobre els drets, serveis, recursos locals i supralocals existents.

•

Treballar perquè als equipaments de salut es garanteixi la pràctica de la interrupció voluntària de
l’embaràs de forma segura i gratuïta.

•

Promoure un pla municipal d’actuació contra la violència obstètrica.

•

Confrontar discursivament i no col·laborar políticament amb aquells partits i entitats que s’afirmin
en un ideari contra els drets sexuals i reproductius de les dones.
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2. D. 2. Contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques
Propostes per a la prevenció i sensibilització:
•

Implementar de manera efectiva el Pla per la prevenció i abordatge de les violències masclistes i
LGBTIfòbiques en tots els serveis i equipaments municipals.

•

Fer de Sabadell una “ciutat feminista i coeducativa”, a través d’un programa de caràcter feminista de
sensibilització i acció adreçat a tota la comunitat social i educativa (instituts, escoles de primària,
escoles bressol, equipaments culturals i juvenils, entitats, famílies, serveis sanitaris, cossos de
seguretat).

Propostes per a l’abordatge:
•

Augmentar el pressupost destinat a les polítiques feministes per a l’abordatge de les violències
masclistes que suposi també un augment del personal que treballa en els diferents serveis, per
poder oferir una atenció més efectiva i immediata.

•

Consolidar el Servei d’informació, atenció i acompanyament LGBTI. Ampliar les hores d’atenció
integral a les persones que hagin patit, pateixin o estiguin en risc de patir discriminació o
violència, així com ampliar la xarxa de treball comunitari que faciliti informació i suport en relació
a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

•

Desenvolupar una campanya de comunicació i visibilització del Servei d’informació i atenció a les
dones (SIAD) i del Servei d’informació, atenció i acompanyament LGBTI, per fer-los més propers i
accessibles a tota la població, especialment a la juvenil.

•

Revisar i millorar del sistema d’atenció i acompanyament a les dones i persones LGBTI+ que
pateixen o han patit violència.

•

Facilitar la conservació de l’habitatge familiar en aquells casos en els quals hi ha hagut violència
masclista i que l’impagament per part de l’altra part ho dificulta.

•

Impulsar un recurs d’acompanyament professional a instàncies judicials durant les declaracions
per violència masclista, rodes de reconeixement, interposició de denúncies, etc.

•

Gestionar recursos d’acollida per a dones supervivents de situacions de violències masclistes i els
seus fills i filles de manera que puguin accedir-hi de manera immediata i segura

•

Implementar programes d’orientació i inserció laboral específics per a dones que pateixen,
hagin patit o estiguin en risc de patir violència masclista o LGBTIfòbica, ja que l’àmbit laboral és
fonamental per a la seva recuperació i apoderament.

•

Desenvolupar un pla formatiu per a les persones que treballen en els diferents serveis municipals
de prevenció i atenció a les violències masclistes i LGBTIfòbiques en relació amb l’atenció a la
diversitat, sota la perspectiva intercultural i interseccional.

•

Ampliar, revisar i millorar el Protocol de sensibilització, prevenció i actuació Sabadell lliure de
sexisme que contempla la lluita contra les violències masclistes i LGBTIfòbiques a les festes majors
i a l’espai públic.
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•

Impulsar un protocol contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat.

•

Confrontar discursivament i no col·laborar políticament amb aquells partits i entitats que s’afirmin
en un ideari còmplice i reproductor de les violències masclistes.

2. D. 3. Promoció de la salut
Cal dur a terme l’educació per a la salut de manera coordinada des del Servei de salut municipal,
l’atenció primària de salut, els serveis socials de primària i les entitats i associacions dedicades a la
salut (punt de vista biopsicosocial), donant un paper protagonista a la implicació de la comunitat en
la cura i millora de la pròpia salut.
Convé que aquesta educació per a la salut es faci de manera permanent i a través d’una xarxa operativa
interdisciplinària que permeti arribar als col·lectius més desafavorits en salut. Cal aconseguir que la
promoció de la salut sigui també una fita per als serveis socials, el servei d’educació, el servei de
joventut i de gent gran.
2. D. 3. 1. Potenciació de la promoció de la salut
«S’entén per promoció de la salut el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar
la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les
intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries» (Llei 18/2009
de salut pública de Catalunya).
Són d’especial importància els consells als infants i l’adquisició d’hàbits saludables des de la infància.
L’educació sanitària es fa a la comunitat i als centres, de forma individual i/o grupal, i és una part molt
important del tractament.
2. D. 3. 2. Potenciació de la promoció de la salut en escoles i instituts
•

Adquirir bons hàbits alimentaris, conscienciar de la importància de consumir aliments saludables
i de pròximitat. Promoure que els menjadors escolars compleixin aquestes premisses.

•

Adquirir hàbits d’higiene que ajudin a mantenir una bona salut al llarg de tota la vida.

•

Potenciar l’activitat física, oferir activitats de lleure i esportives i potenciar els camins escolars per
promoure que l’infant vagi a l’escola caminant de forma segura.

•

Potenciar l’educació sexual: oferir tallers sobre sexualitat des d’una perspectiva d’apoderament
femení dirigit a tota la població, per tal d’aconseguir rebutjar el paper de la dona únicament com
a agent reproductiu. Oferir també tallers dirigits a infants i adolescents sobre sexualitat, posant
incidència en la diversitat sexual i el dret al propi cos. Impulsar tallers dirigits a persones migrades
per parlar sobre la sexualitat segons cultura i societat, mostrant que la sexualitat no parteix d’una
única norma però si d’un únic sentit: la llibertat.

•

Promoure l’educació en substàncies addictives i tòxiques, sobretot en joves i col·lectius de
persones migrades, des d’una visió no prohibicionista.
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2. D. 3. 3. Potenciació de la promoció de la salut en gent adulta
•

Potenciar els bon hàbits adquirits durant la infància i adolescència.

•

Treballar la prevenció en malalties cardiovasculars, l’abandonament d’hàbits tòxics, l’activitat
física i canvis en l’alimentació.

2. D. 3. 4. Potenciació de la promoció de la salut en la gent gran
•

Adaptar els bons hàbits a les circumstàncies i capacitats de cadascú per tal de mantenir-los.

•

Millorar el protocol de prevenció, detecció i atenció als maltractaments de persones grans.

•

Garantir el dret a una telealarma a tothom que ho sol·liciti i a una assistència domiciliària de
qualitat.

•

Millorar el protocol de prevenció, detecció i atenció als maltractaments de persones grans.

•

Ampliar els serveis d’atenció domiciliària (ajuts a domicili, auxiliars de la llar, àpats, ajudes
tècniques,...) per tal d’atendre totes les persones que ho necessitin.

•

Planificar un centre de dia a cada districte durant el proper mandat.

•

Reforçar i promoure el Servei d’adequació d’habitatges per a la gent gran, per informar, assessorar
i facilitar recursos a les persones grans, amb la finalitat d’adaptar els seus habitatges a les noves
necessitats funcionals i de mobilitat.

•

Impulsar programes d’habitatges compartits.

•

Millorar els protocols per detectar els cassos d’assetjament immobiliari i donar suport a les
persones afectades.

•

Reorientar el Programa per a la gent gran Sortim i compartim com a servei social, destinat a facilitar
uns dies de descans i convivència a les persones sense recursos que realment ho necessiten.

•

Impulsar un programa d’horts socials per a persones grans.

•

Potenciar les practiques esportives entre la gent gran.

•

Dinamitzar el Consell consultiu de la gent gran.

•

Potenciar els programes de vellesa activa, amb components de lleure i intercanvi intergeneracional
(escoles-gent gran) i la col·laboració dels sèniors en activitats econòmiques, culturals o de caire
social.

2. D. 3. 5. Potenciació de la prevenció de la salut
«La prevenció de la malaltia és qualsevol activitat de salut pública dirigida a reduir la càrrega de
la mortalitat o la morbiditat deguda a una determinada malaltia en una població o subpoblació
humana. Aquestes es duen a terme a diferents nivells de prevenció anomenats primari, secundari,
terciari i quaternari.» (Web Gencat/ICS)
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•

Establir taules interdisciplinàries formades per agents de salut per barris, impulsades coordinadament
des dels departaments sociosanitaris municipals, els CAP (centres d’atenció primària), les farmàcies,
establiments, associacions i entitats que ofereixen serveis de manteniment i millora de la salut. En
aquestes taules hi tindria un paper protagonista la representació veïnal, implicada activament
en la realització d’un diagnòstic de salut i de la priorització de les intervencions sociosanitàries a
dada barri. Cal garantir la participació d’una persona especialitzada en temes de gènere.

•

Potenciar la prescripció social

•

Promoure hàbits saludables i preventius, desde les activitats en comunitat fins a les teràpies que
poden ajudar a reduir o evitar la medicalització.

•

Lligar-ho amb les taules de salut de barri. Treballar conjuntament amb el CAP i les associacions de
l’àmbit de salut.

•

Sensibilitzar la població del prejudici de la medicació continuada i del benefici de la medicina
integral i la complementarietat de diferents tractaments.

2. D. 3. 6. Impuls d’un servei d’odontologia pública
Amb aquesta iniciativa, volem atendre una necessitat real que avui no esta coberta per l’ICS, amb
vocació publica, accés universal i amb la corresponsabilitat i apoderament d’usuaris i professionals.
Cal aprofitar les infraestructures públiques ja existents per donar cobertura a les necessitats de la
ciutadania mitjançant una col·laboració publica, aportant l’espai i una cooperativa de treball.
És important perquè es un projecte innovador, sense precedents, amb vocació publica i implicació
ciutadana. Cobreix una necessitat de la població que la sanitat publica avui no contempla i fa que
l’ICS s’impliqui en el projecte.
Volem un projecte públic accessible a tothom, necessari per a tothom i que pot ajudar persones amb
menys recursos, sense ser un projecte assistencialista.
2. D. 3. 7. Millora dels equipaments sanitaris a Sabadell
•

Vetllar perquè es faci efectiva la construcció del CAP Can Llong.

•

Instar la Generalitat perquè augmenti la inversió en salut mental i malalties cròniques i millori
recursos i instal·lacions.

•

Vetllar per la construcció d’una residència pública per a gent gran de gestió 100% pública.

•

Lluitar de manera efectiva contra la contaminació acústica, augmentant el control sobre els
sorolls, en especial de cotxes i motocicletes. Reformular l’OM reguladora del soroll i les vibracions
a Sabadell per tal que es puguin realitzar aquestes accions.
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2. E. LA CULTURA I L’EDUCACIÓ COM A EINA PER CONSTRUIR
UN FUTUR COMÚ
La cultura i l’educació són el camp de batalla de la llibertat d’expressió, de la creativitat i del creixement
individual i col·lectiu. És per això que els seus valors han de ser presents de manera vertebral i
transversal a tots els espais de construcció de la ciutat que volem.
La nostra aposta va dirigida cap a unes polítiques culturals amb les eines municipals per satisfer les
necessitats socials i culturals de la ciutadania, facilitant l’impuls de la creativitat, la reflexió i la crítica
dins del marc de la vida col·lectiva. Entenem la cultura com un bé comú dins del consens del procés de
creació i creixement solidari entre l’ajuntament, els professionals culturals, les entitats i els ciutadans.
La cultura en mans de l’actual capitalisme cisheteropatriarcal no només genera productes de consum
cultural, sinó que també serveix com a mecanisme vinculat al relat dominant. Des de la Crida apostem
per reconèixer, visibilitzar les dones, les persones joves, les persones LGTBI, les persones amb diversitat
funcional, la classe treballadora, etc. com a creadores de cultura.
En aquest sentit ens marquem les línies estratègiques següents per als propers quatre anys:
•

Garantir el dret d’accés universal a la cultura, l’educació, l’esport i el lleure a tots els barris de la
ciutat.

•

Fer de la cultura i l’educació l’eix vertebrador i transversal de totes les polítiques i accions del
govern municipal.

•

Fomentar polítiques actives contra la segregació escolar i un pla integral de lluita contra
l’abandonament educatiu.

•

Iniciar un procés per crear una Xarxa Cultural Vallesana.

2. E. 1. Polítiques culturals
Són les eines municipals per satisfer les necessitats socials i culturals de la ciutadania, facilitant l’impuls
de la creativitat, la reflexió i la crítica dins del marc de les formes de vida col·lectives. El seu caràcter
és regulador de la cultura com un bé comú dins del consens del conjunt d’activitats realitzades entre
l’ajuntament, les entitats i els ciutadans.
2. E. 1. 1. Marc de gestió sociocultural
•

Definir les polítiques culturals d’acord amb la ciutat de Sabadell.

•

Dissenyar les línies de treball a les àrees d’arts, patrimoni, cultura tradicional i popular, educació
i nous sectors emergents (coneixement contemporani, cultura cientificotècnica, turisme cultural,
gastronomia, moda, cooperació cultural…).

•

Promocionar els drets i llibertats fonamentals per l’accés a la cultura i l’educació.
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•

Impulsar una política de subvencions, convenis i licitacions per equilibrar la distribució dels serveis
i recursos culturals.

•

Incentivar la recerca a l’àmbit cultural i altres àrees de la ciutat.

•

Realitzar actes oberts a les places de la ciutat durant tot l’any, garantint una activitat cultural cada
cap de setmana en diferents barris de la ciutat (circuit d’actuacions).

•

Fomentar una xarxa de teatre a la ciutat.

2. E. 1. 2. Treball en xarxa:
•

Desenvolupar pràctiques de cooperació cultural internacional, començant per les ciutats
agermanades amb Sabadell.

•

Difondre el coneixement contemporani i la cultura cientificotècnica.

•

Adoptar els models de transparència, democratització i redistribució de serveis dins la gestió
pública de la cultura.

•

Evitar la precarització laboral a les institucions culturals de la ciutat, revisant-ne les condicions de
contractació i la igualtat de gènere.

•

Incentivar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de diàleg entre
l’ajuntament i la ciutadania.

•

Crear programes de divulgació i conscienciació per a la lluita contra l’opressió, la dominació o la
discriminació.

•

Crear l’Oficina de Cultura Sabadell.

•

Potenciar el treball en xarxa amb les entitats culturals.

•

Crear una taula de cultura entre ajuntament, ens privats, professionals de diferents disciplines.

•

Crear d’una oficina gestionada entre ajuntament, entitats privades (promotors i gestors de
Sabadell i comarca) i professionals de les diferents disciplines de la cultura i les arts tant per
l’assessorament als professionals com per a la creació d’unes línies artístiques i culturals a la ciutat,
i per l’impuls d’ocupació.

•

Facilitar la difusió dels creadors locals i els seus projectes culturals.

•

Impulsar un pla pilot al Nord d’un centre cívic amb entitats del barri, que permeti poder generar
l’impuls a la resta de barris amb col·laboració amb les seves entitats i amb programació pròpia.

•

Impulsar una Xarxa cultural del Vallès als altres municipis vallesans.

•

Dotar el potencial creatiu del Vallès d’una eina de relacions entre els diferents municipis per
dinamitzar els valors culturals, construint així un territori articulat dins d’un sistema comarcal, on
cooperin i comparteixin tant recursos com idees.
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2. E. 1. 3. Transversalitat i cooperació en la gestió cultural
•

Impulsar les iniciatives amb pràctiques multidisciplinars entre art, ciència, tecnologia i societat.

•

Debatre i dialogar contínuament amb les diferents sobiranies i regidories, per facilitar la
col·laboració i treball conjunts, creant sinergies que els permetin traslladar la creativitat i els valors
socioculturals al conjunt de la ciutadania.

•

Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes impulsant la col·laboració entre les àrees
d’educació, tecnologia, urbanisme i espai públic, participació ciutadana, festa i tradicions populars,
coneixement i innovació.

2. E. 1. 4. Cultura popular, tradició i memòria col·lectiva
•

Impulsar la cultura popular i la festa com a eina de recuperació de la memòria local.

•

Potenciar les festes dels barris per generar cohesió entre la ciutadania.

•

Crear vincles de col·laboració amb entitats i associacions que treballin amb la cultura popular i
tradicional.

•

Treballar per ampliar la Festa Major de Sabadell a una setmana amb l’objectiu de fer arribar la festa
gran a cada racó de la ciutat.

2. E. 1. 5. El patrimoni com un bé comú
•

Reivindicar el llegat històric local i comarcal de la lluita obrera. Realitzar rutes històriques sobre la
lluita obrera. Memòria històrica.

•

Concebre la cultura popular com a eina de cohesió social interseccional per dignificar les persones.

•

Construir un relat de ciutat d’acord amb els sentiments de pertinença i d’identitat de la ciutadania.

•

Reivindicar el llegat històric local i comarcal com una eina per construir nous imaginaris de la
ciutat.

•

Vincular la pràctica esportiva a les manifestacions culturals i populars.

•

Desenvolupar un turisme cultural al voltant de la producció artística i del patrimoni immaterial.

•

Dinamitzar els barris com a béns comuns i espais de creació col·lectiva.

•

Promocionar la diversitat en la cultura.

•

Revisar el nomenclàtor per eliminar tots els noms vinculats al feixisme i l’opressió i prioritzar la
incorporació de nom femenins.

2. E. 1. 6. La cultura com a representació de la diversitat
Visibilitzar i reconèixer el treball cultural i artístic de les dones i les persones LGTBIQ+ en totes les
activitats culturals i festivitats.
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2. E. 2. Economia i creativitat
L’impuls dels professionals de la cultura i la creativitat és una de les estratègies clau de la majoria de les
grans ciutats per crear vincles entre la cultura, la ciutadania i l’economia local. Dinamitza la producció
d’idees i nous contextos laborals per a l’estabilitat econòmica i social. El seu paper es caracteritza per
la capacitat d’adaptació a noves formes de pensar la creació i l’administració dels béns i el recursos.
Sabadell és una ciutat que avança per ser creativa, sostenible i productiva alhora que no oblida el seu
passat tèxtil i proper.
•

Defensar els models cooperatius i la cultura de l’economia solidària.

•

Impulsar l’economia social i solidària en l’àmbit de la cultura, promovent les cooperatives amb un
ferm compromís de gènere, classe i ecologisme.

•

Impulsar els professionals i les indústries creatives i culturals.

•

Consensuar el vincle entre cultura i desenvolupament econòmic i tecnològic com a sistema de
producció de la creativitat en aquests sectors.

•

Acompanyar les i els professionals i les indústries creatives i culturals de la ciutat per facilitar el
desenvolupament econòmic de la cultura.

•

Fomentar el diàleg entre les persones treballadores autònomes i les indústries culturals i creatives.

•

Assessorar l’emprenedoria en cultura i creativitat.

•

Fomentar l’ocupació dins del sector cultural, assessorant a joves i a professionals que es troben en
risc d’atur.

•

Impulsar un model d’empreses i professionals de la cultura amb una visió més enllà de la producció
cultural, amb capacitat de crear processos comunicatius dels valors socials.

•

Potenciar la gastronomia i el producte local, incidint en l’àmbit de producció cooperatiu.

•

Impulsar la transferència de coneixement entre els sectors de l’economia, l’educació i la política.

•

Dinamitzar la col·laboració i transferència de coneixement entre les universitats, les i els
professionals de la cultura i la ciutat.

•

Impulsar un Campus Universitari a la ciutat a través dels nodes UAB, ESDI, Parc Taulí, Arxiu,
biblioteques, museus.

2. E. 3. Patrimoni i equipaments
El context urbà i el passat industrial ens ha deixat un patrimoni arquitectònic que relata la història
i el desenvolupament de Sabadell com a ciutat. Una part d’aquests espais ha estat adaptada com a
equipaments funcionals, una altra part s’ha perdut, de vegades, per una interpretació equivocada
del progrés urbà. La resta forma part de totes aquelles edificacions que queden en peu, algunes amb
dificultats, i poden ser recuperades per reactivar-se com a equipaments. El futur del patrimoni local
es troba en la seva reinterpretació com a béns comunals que pertanyen a tota la ciutadania, futurs
espais de trobada i d’aprenentatge.
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2. E. 3. 1. Recuperació d’immobles i espais públics com espais de dinamització sociocultural
•

Aplicar el PEPPS (Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell) i revisar en clau social tenint
en compte la memòria històrica i simbòlica.

•

Garantir les inversions i ajudes necessàries per a la recuperació de patrimoni immoble i immaterial
de la ciutat.

•

Defensar un equilibri territorial en el qual es puguin garantir el serveis mínims socials i culturals
amb relació a les diferències demogràfiques, econòmiques i paisatgístiques, centrant-se en la
rehabilitació d’espais ja existents en comptes de centrar-se en la creació d’obra nova.

•

Identificar els espais de la memòria de Sabadell i visibilitzar-ne el valor patrimonial per aproparlos a la ciutadania.

•

Recuperar espais municipals degradats com a biblioteques, centres cívics o socials i centres
d’interpretació.

•

Recuperar la Gran Via com a espai públic per crear l’eix de coneixement de la ciutat.

•

Crear l’oficina de patrimoni a la Casa Duran, com a òrgan de gestió integral del patrimoni de la
ciutat, de titularitat pública o privada, amb l’actuació transversal dels diferents departaments
municipals i amb participació ciutadana, amb la finalitat de garantir la preservació del patrimoni,
el seu coneixement i la seva divulgació.

2. E. 3. 2. Equipaments socioculturals de proximitat
•

Fomentar els equipaments socioculturals de proximitat.

•

Revisar, reformular i aplicar el Mapa Cultural de Sabadell.

•

Replantejar els usos dels equipaments per cercar nous models de gestió que facilitin les activitats
associatives i iniciatives ciutadanes.

•

Modificar la legislació municipal pel que fa a les normatives, assegurances i horaris dels
equipaments i espais culturals per cada barri, d’acord amb la definició de la sobirania del territori.

•

Revisar del pla d’equipaments i impuls de la creació d’una biblioteca i un centre cívic i social per
barri.

•

Finalitzar el pla de biblioteques a Gràcia i incorporar projectes de mediació intersectorial al Nord.

•

Dinamitzar els centres cívics com espais nous per a artistes, creadores i la joventut del barri.

•

Impulsar la construcció de la biblioteca de Gràcia i la dels Merinals.

•

Incorporar projectes de mediació comunitària a totes les biblioteques de la ciutat.

•

Repensar el model sociocultural de l´espai Ca l´Estruch per tal que sigui un Centre de Creació
d´arts Escèniques i Plàstiques per a professionals, tant d´àmbit local com nacional. Traslladar part
de l’activitat actual d’aquest centre als diversos centres cívics de la ciutat alhora que dotar tant els
centres cívics com Ca l´Estruch del recursos necessaris, tant econòmics, com de mitjans humans,
alhora que fomentant espais autogestionats pels propis col·lectius artístics.
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2. E. 3. 3. Rehabilitació i millora del paisatge urbà com imatge de la ciutat
•

Revisar els instruments de protecció del paisatge urbà i del patrimoni.

•

Respectar les tipologies urbanes i constructives.

•

Donar suport a les iniciatives comunitàries o socials que reivindiquen la posada en valor del
patrimoni.

•

Impulsar i promoure programes de revalorització del paisatge urbà.

•

Impulsar un programa d’art al carrer que fomenti realitzacions d’art a l’espai públic com ara
expressions culturals efímeres i/o estables destinades a millorar el paisatge urbà i la difusió
artística.

2. E. 3. 4. Museus, centres culturals i centres d’interpretació
•

Dinamitzar els museus, centres culturals i centres d’interpretació amb estratègies de col·laboració
i cogestió del patrimoni material i immaterial.

•

Actualitzar el pla de museus per dotar-los de continguts per a la difusió cultural i la seva funció
pedagògica.

•

Dinamitzar els museus perquè siguin espais de coneixements, trobada i creació.

•

Reubicar el Museu d’Història de Sabadell per modernitzar-ne les instal·lacions i fomentar-ne la
potencialitat de coneixement i divulgació.

•

Promoure els CI (centres d’interpretació) als àmbits del tèxtil (Vapor Pissit), metall, cultura popular,
manifestacions sonores, natura (Molí d’en Torrella).

•

Ubicar al Molí d’en Torrella l’oficina del Ripoll per promoure la natura i el conjunt de valors del Parc
Fluvial del Ripoll.

•

Desenvolupar el projecte de Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, la seu principal del qual ha
d’ocupar el conjunt del Vapor Pissit. Protegir volumètricament el conjunt del vapor.

•

Millorar la projecció del punt museístic del Vapor Buixeda Vell, incorporant-lo a la xarxa de museus
de Catalunya.

•

Reforçar l’Arxiu històric de Sabadell ampliant els fons documentals d’història de la cultura i
contribuint a dinamitzar-los.

•

Impulsar un programa de patrimoni als barris, per tal de promocionar el coneixement dels elements
d’identificació de cada barri. Confeccionar un «mapa patrimonial de barri» amb la implicació del
veïnat.

•

Recuperar, condicionar i divulgar els refugis antiaeris de la Guerra Civil de l’Aeroport, l’IES Pau Vila,
la Fàbrica Baygual Llonch i Tetua Buxeda.

•

Elaborar un nou pla d’escultures que en fomenti la implantació a partir de criteris per elaborar i
ubicar escultures incloent-hi un programa d’encàrrecs i un pla de manteniment de les escultures
existents.
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•

Crear un programa que doni un nou impuls a la promoció de tallers de memòria, amb l’objectiu de
recuperar la memòria històrica sobre temes diversos: Guerra Civil, oficis, associacionisme...

2. E. 3. 5. Hotel d’entitats
Sabadell té la necessitat d’un espai on les associacions puguin dur a terme les seves activitats, tant de
gestió interna com els serveis que ofereixen al poble, i a la vegada, projectar cap al territori de la ciutat
la seva labor de dinamització sociocultural. Un model d’hotel d’entitats cogestionat pot acollir les
associacions sabadellenques i ser l’espai per crear una massa crítica sobre els seus àmbits de treball.
•

Garantir l’ús del català escrit i parlat com a llengua vehicular de l’administració.

•

Implantar l’hotel d’entitats a la casa de la Maternitat del carrer Illa.

2. E. 4. Educació
2. E. 4. 1. Planificació de les necessitats educatives de la ciutat
•

Concretar el tipus de model que volem a mitjà i llarg termini, descriure el pla equitatiu que volem
per a la ciutat.

•

Elaborar un programa ambiciós que relacioni l’escola amb els diferents serveis i entitats socials de
la ciutat.

•

Promoure la regeneració dels consells escolars dels centres educatius i de la ciutat per fer-los
realment operatius i que representin diferents agents de la comunitat educativa.

•

Promoure la tasca de l’educació no formal i la tasca dels esplais i lleure de la ciutat.

•

Escoles: crear una escola pública nova al districte 2 i garantir la construcció de l’Escola Virolet.

•

Instituts: crear dos nous instituts a la ciutat, un al districte 2 i un al districte 6. Garantir la construcció
de l’IES Arraona a Can Llong.

Des de la Crida creiem que cal ampliar el poder municipal en l’àmbit educatiu i que l’administració
municipal s’hauria de centrar en la planificació estratègica de l’oferta educativa i no simplement en
respostes reactives a canvis demogràfics i de demanda. Les decisions d’obrir i tancar escoles; de crear
més línies a un determinat centre escolar o de controlar els contractes amb les escoles concertades
són competència del Departament d’Ensenyament. No obstant això, una planificació des del municipi
de l’escolarització als diferents nivells educatius ha de permetre fer front a les necessitats educatives
de la ciutat.
2. E. 4. 2. Municipalització de les escoles bressol públiques
Actualment a Sabadell hi ha 12 escoles bressol gestionades per 5 empreses diferents. No hi ha
projecte educatiu comú ni una gestió municipal activa. A més a més, les dificultats econòmiques dels
centres obliguen a tenir una gran quantitat d’alumnes en franges horàries diferents (matí; matí i tarda;
tarda) que no ajuden a construir un projecte educatiu coherent i malmeten les condicions laborals de
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de les persones que hi treballen. Des de la Crida proposem que la gestió d’aquests centres esdevingui
pública i es regeixi per criteris de qualitat i equitat.
•

Canviar el sistema de gestió per tal que l’ajuntament passi a gestionar de forma directa les escoles
bressol. Fer un programa pedagògic que es pugui coordinar des del municipi en el qual es tinguin
en compte les persones que hi treballen, les famílies i el perfil de l’alumnat.

•

Garantir que cap família quedi fora de l’accés al nivell 0-3.

•

Gestionar municipalment el servei de menjador a les escoles bressol.

•

Crear una empresa pública d’escoles bressol i construir dues noves EBM: una al districte 4 i una al
districte 1.

•

Establir una revisió de les instal·lacions de les escoles bressol per tal de garantir que durant tot els
curs escolar hi haurà condicions de treball i estada adequades.

•

Establir una revisió de les instal·lacions escolars per elevar a la Generalitat aquelles qüestions
que van més enllà del manteniment per tal de donar suport addicional als centres en aquestes
peticions. També per millorar aquells elements que garanteixin unes condicions correctes a l’aula
com poden ser el control de la calefacció des dels centres escolars.

•

Establir l’acollida de tarda com a servei fix a totes les escoles bressol públiques de la ciutat com
actualment ho és la de matí.

2. E. 4. 3. Polítiques actives contra la segregació escolar i l’abandonament educatiu
•

Millorar els instruments del municipi per detectar els alumnes amb necessitats educatives
específiques, la concentració d’alumnat immigrant, etc.

•

Redibuixar el mapa escolar per afavorir la cohesió i l’heterogeneïtat social en els centres escolars.

•

Redefinir el model de zonificació escolar actual.

•

Garantir un procés de matriculació correcta.

•

Gestionar l’emergència social davant la crisi.

•

Implantar un pla de xoc pels centres amb un grau alt de segregació i pobresa infantil.

•

Garantir l’alimentació dels estudiants en tots els nivells educatius.

•

Obrir espais als barris per crear teixit social i donar resposta a aquelles famílies que no poden fer
front al cost de les activitats extraescolars. Implementar-ho a tots els barris de la ciutat.

•

Impulsar polítiques d’acompanyament a l’educació i de reducció de l’abandonament educatiu.

•

Treballar el pla integral de lluita contra l’abandonament escolar prematur (formacions, jornades
de debat, programes de projectes).

•

Garantir l’accés a activitats extraescolars i/o complementàries a tot l’alumnat i potenciar programes
de reforç dirigits a l’alumnat amb absentisme i risc d’abandonament.
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•

Fomentar la relació entre escola i territori i la inclusió social de les i els adolescents en la xarxa
social de la ciutat, ja sigui participant en entitats o esdeveniments esportius, culturals, musicals,
etc.

•

Coordinar amb eficàcia la incorporació al món del treball i potenciar programes de segones
oportunitats, amb especial atenció dels 16 als 18 anys.

•

Crear polítiques d’acompanyament escolar.

•

Subvencionar i gestionar pràctiques no curriculars als centres, esdevenir una xarxa.

L’àmbit de la formació de les persones adultes inclou, entre d’altres, el resultat del fracàs escolar dels
joves, l’abandonament prematur del sistema educatiu i la seva posterior incorporació, la formació
ocupacional… Cal tenir en compte que la formació de les persones adultes amb fills és condició
necessària perquè aquests darrers obtinguin millors resultats i es trenquin els cercles viciosos
d’exclusió social i educativa. En altres termes, convé destacar que la formació de la ciutadania al llarg
de tota la vida és condició per una millora en la participació social i política activa.
•

Crear una nova escola per persones adultes a la zona sud de la ciutat.

2. E. 4. 4. Potenciar l’educació en persones adultes
•

Potenciar els programes de formació per persones adultes i la formació continuada.

•

Potenciar l’educació en persones adultes i facilitar homologacions de titulacions i accés a estudis
per persones amb orígens formatius diversos.

•

Formar les persones adultes per millorar la formació dels seus fills i el seu entorn.

•

Implantar programes de tàndem escola i ciutat.

•

Participar socialment i políticament de forma activa.

•

Vincular les associacions i entitats que treballen en l’àmbit educatiu a les dinàmiques culturals de
la ciutat.

2. E. 4. 5. Rodal i Parc Fluvial del Ripoll
•

Realitzar un impuls socioeducatiu del Rodal i el Parc Fluvial del Ripoll com espais d’educació, oci i
esport a l’aire lliure.

•

Avaluar possibles línies de treball educatiu en cultura i societat local com a estratègia de
coneixement del territori.

•

Educar més enllà dels centres educatius.

•

Treballar sobre models d’educació no curricular de forma multidisciplinar, transversal i integradora
amb les dinàmiques socials de l’entorn local, potenciant la participació dins del barri i, per extensió,
la ciutat.

•

Vincular lleure, coneixement i educació.
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2. E. 4. 6. Menjadors escolars
•

Garantir en els menjadors escolars el dret a una alimentació sana, segura, sostenible, suficient, de
proximitat i de qualitat.

•

Proposar canviar les clàusules i permetre l’entrada de diferents operadors per trencar el model
monopolístic per als menjadors de la gestió unificada.

•

Implantar un model de gestió de menjadors a la ciutat amb visió de divisió en tres sectors: nord,
mig, sud. Un exemple és un projecte pioner als barris del nord amb producte local i de proximitat.

•

Promocionar el consum de producte ecològic, local i de proximitat, amb una traçabilitat garantida.

•

Consolidar la contractació i el model públic per les concessions de l’espai de bar, cantina i menjador
amb certs criteris alimentaris.

•

Crear organismes de seguiment per tal de complementar el servei com es proposa en el projecte.

•

Impulsar una gestió unificada i repartida en lots.

2. E. 4. 7. Itineraris escolars
•

Treballar en xarxa des de l’ajuntament i les AMPA o AFA per tal de ser proactius i propositius.
Itineraris escolars educatius i segurs.

•

Revisar l’ordenació viària de les zones dels itineraris escolars, millorar-ne la senyalització i la
il·luminació, modificar-ne la ubicació del mobiliari urbà que pugui ser un obstacle per als vianants,
canviar les òptiques dels semàfors i pintar logotips de senyalització als passos de vianants.

•

Potenciar dinàmiques per tal d’afavorir l’arribada a l’escola a peu o amb transport sense emissió
de gasos contaminants. Educar la ciutat per a una mobilitat sostenible.

•

Impulsar un projecte educatiu transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i els
hàbits de mobilitat.

•

Apropiar-se de l’espai públic com a lloc de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de
convivència per a la ciutadania. Equitat en la distribució dels usos de la via pública. Prioritzar usos
i activitats respectuoses amb l’entorn i amb la ciutadania.

•

Garantir l’existència d’òrgans de participació ciutadana vinculats a l’àmbit de la mobilitat i dels
infants (Taula de mobilitat, Consell d’infants...).

•

Potenciar camins escolars: desenvolupar una xarxa de camins escolars entre les AMPA o AFA,
direccions d’escoles i agents socials de cada barri.
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2. E. 5. Esport: obrim les portes de l’esport a totes les sabadellenques
2. E. 5. 1. L’esport com a eina d’intervenció comunitària, socialització i cohesió
És una realitat que a la nostra ciutat hi ha situacions de dificultat i conflicte social que afecten infants i
joves. L’esport pot ser una eina d’intervenció socioeducativa en la comunitat amb la finalitat de reduir
els factor de risc i d’exclusió dels infants, adolescents i joves, potenciant-ne l’autonomia personal
i afavorint-ne la integració activa i positiva en el seu entorn natural. Per desenvolupar aquesta
intervenció ja s’estan realitzant algunes iniciatives. Cal destacar en aquest sentit la tasca que estan
fent diverses entitats de la ciutat en aquest àmbit. Tot i així, encara hi ha zones de la ciutat en les
quals, o bé hi ha una oferta esportiva molt reduïda, o bé les famílies no poden accedir a la pràctica
esportiva a causa dels pocs recursos econòmics dels quals disposen. Per aquest motiu, una de les línies
prioritàries de l’ajuntament ha de ser facilitar que tothom pugui realitzar una activitat fisicoesportiva
a la ciutat. Per fer-ho, s’hauran d’impulsar iniciatives que vagin en aquesta línia o bé facilitar la tasca
de les que ja s’estan desenvolupant en aquest sentit.
•

Impulsar espais obert esportius a cadascun dels barris.

•

Donar suport i impulsar les iniciatives d’esport al carrer.

•

Potenciar activitats extraescolars a les escoles, que són una veritable xarxa a tota la ciutat.

•

Seguir potenciant i explorant la possibilitat d’ampliar a altres zones els actuals programes
d’integració social a través de l’esport que actualment s’estan desenvolupant en barris com Torreromeu i Can Puiggener.

2. E. 5. 2. L’esport femení
Tal com mostren les dades de participació esportiva entre nois i noies, tot i els canvis esdevinguts anys
enrere, els estereotips de gènere tradicionals encara influeixen en la majoria de la població: continua
havent-hi activitats estigmatitzades. Actualment hi ha diverses entitats, clubs i administracions que
es preocupen de promoure la pràctica esportiva femenina, conscients del desavantatge històric i
cultural del qual es parteix, i realitzen bones pràctiques de gènere. Tot i així, considerem que encara
queda molt camí per recórrer i que, per aquest motiu, cal treballar de manera coordinada amb el
departament d’igualtat i establir polítiques que vagin en la direcció de trencar amb els estereotips.
D’aquesta manera es facilitarà a les nenes, a les joves i a les dones l’accés a qualsevol pràctica esportiva
així com formar part de la resta d’agents que intervenen en l’àmbit esportiu.
•

Formar les persones treballadores i voluntàries de l’àmbit esportiu en termes d’intervenció
socioeducativa sota la perspectiva feminista.

•

Revisar els equipaments esportius sota la perspectiva feminista, en termes d’accessibilitat,
seguretat i visibilitat de les dones i persones LGTBIQ+.

•

Revisar l’oferta esportiva existent amb l’objectiu de diversificar-la i fer-la més accessible a la
pràctica esportiva amateur.

•

Potenciar la formació de les dones com a entrenadores, monitores d’esport i àrbitres.
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2. E. 5. 3. Les entitats esportives
Les entitats esportives són la clau de l’àmbit esportiu i en aquest sentit són el cos viu de l’esport a la
nostra ciutat. Cal reconèixer la seva tasca i estar al costat de les entitats facilitant, en la mesura del
possible, el desenvolupament de la feina que fan. Tot i això, respectant sempre la seva autonomia,
independència i ritme de treball.
Cal garantir a través de subvecions i ajuts a entitats esportives que la manca de recursos econòmics
no sigui un element d’exclusió de la pràctica esportiva. Aquesta línia de subvencions i beques s’haurà
de basar en els criteris de transparència i equitat.
Cal impulsar la col·laboració entre entitats esportives i centres educatius, amb la finalitat de fomentar
la pràctica esportiva de base i donar a conèixer diferents disciplines esportives.

2. E. 5. 4. Consell Esportiu municipal
El Consell Esportiu municipal ha de ser un espai on totes les persones que d’alguna o altra manera
estiguin relacionades amb l’àmbit esportiu puguin participar-hi. Aquest òrgan ha d’anar més enllà de
les tasques d’informació i hauria de tenir una incidència real en les polítiques esportives municipals.
Cal que sigui un òrgan més visible i atractiu: la gent que en forma part ha de poder participar dels
debats i reflexions sobre els temes d’interès comú. Per aconseguir aquest objectiu caldrà establir
quina ha de ser-ne la composició, si aquesta ha d’estar fixada en algun reglament o no; establir els
objectius del Consell i la seva funció dins la política municipal; els mecanismes de presa de decisions;
l’organització d’aquest, etc.
Cal un suport específic a les entitats esportives que estiguin implicades en el foment de programes
socioculturals inclusius, d’integració, de cohesió social, etc.
2. E. 5. 5. Promoció de l’esport en edat escolar
El Consell Esportiu del Vallès Occidental i Sabadell és l’entitat sense ànim de lucre que s’encarrega de
fomentar, promocionar i organitzar l’esport en edat escolar dins dels municipis del Vallès Occidental.
Alhora, gestiona els programes d’iniciació esportiva i jocs esportius, escolars, cursos de formació,
plans de promoció de diferents modalitats esportives als centres d’ensenyament i l’organització
d’esdeveniments esportius.
Cal aprofundir en aquestes línies, ampliant i potenciant l’oferta d’esport en edat escolar a la ciutat de
Sabadell, amb criteris de gènere i donant suport als esports minoritaris.
2. E. 5. 6. Promoció de l’esport adaptat
L’oferta actual d’esport adaptat a Sabadell és insuficient. Cal treballar per ampliar aquesta col·laboració
de manera que pugui créixer l’oferta d’activitats esportives adaptades i d’aquesta manera aconseguir
donar sortida a la demanda creixent d’aquest tipus d’activitats.
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2. E. 5. 7. Promoció de l’esport per a persones adultes i gent gran
Actualment ja es du a terme un programa d’esport per a persones adultes. Aquest ofereix la possibilitat
de realitzar la pràctica esportiva a través dels programes per a persones d’entre 17 i 64 anys i per a
persones de més de 65 anys.
Cal mantenir els programes existents potenciant-ne el creixement en funció de la demanda i donar
suport a aquelles entitats esportives locals sense afany de lucre que treballin en aquesta mateixa línia
i ofereixin activitats esportives als barris de Sabadell que tinguin menys possibilitats d’accedir a la
pràctica esportiva.
Així mateix, cal continuar realitzant i potenciant un programa de passejades per a la gent gran que,
amb la participació dels serveis socials i salut de la Generalitat, té per objectiu la promoció de la salut
i les relacions socials entre les persones participants.
2. E. 5. 8. Instal·lacions esportives
La demanda de les entitats amb relació a l’ús de les instal·lacions esportives municipals va en
augment. Cal optimitzar al màxim els espais esportius de la ciutat per tal que totes les entitats puguin
desenvolupar la seva tasca:
•

Creació de camps de gespa i pavellons municipals.

•

Fer una anàlisi de les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes que tenen les escoles
i els instituts de la ciutat per detectar quines podrien ser adequades per oferir activitats esportives
(respectant les activitats pròpies de les escoles, tant escolars com extraescolars).

•

Pista coberta: com a primer objectiu cal treure-li el màxim rendiment com a pista d’atletisme.
Completamentàriament, caldrà plantejar la possibilitat de realitzar-hi altres usos esportius. Cal
també treballar amb la Generalitat per tal d’acordar un conveni en el qual aquesta n’assumeixi
part del cost com a equipament de país que és.

•

Completar el procés iniciat de reforma i ampliació del complex esportiu de Cal Marcet.

Actualment, la diversitat d’instal·lacions esportives que hi ha a la ciutat s’està gestionat de diverses
formes: gestió directa, interessada, concessió, comunitària... Cal fer una diagnosi de quina és la situació
actual: tipus d’instal·lació, gestió, entitats implicades i situació econòmica. Un cop feta, caldrà establir
uns criteris generals aplicables a totes les situacions que facilitin determinar la millor forma de gestió
en cada cas.
2. E. 5. 9. Sensibilització sobre l’esport com a forma d’oci i de salut des de la vessant educativa
Cal treballar de forma transversal per sensibilitzar la població respecte a l’esport com a forma d’oci i
de salut des d’una vessant educativa. Així, es potenciarà el coneixement i l’ús per part de la ciutadania
dels circuits saludables existents a la nostra ciutat tant amb campanyes específiques per donar-los a
conèixer com millorant-ne la senyalització.
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2. E. 5. 10. L’esport de competició
Cal trobar l’equilibri entre l’esport de competició i l’esport per a tota la ciutadania. Cal vetllar no només
pels aspectes quantitatius de les polítiques esportives sinó també per aspectes qualitatius com la
formació del personal responsable d’activitats esportives o els valors que es posen de manifest.
Obrir l’esport a tota la ciutadania reforçant l’esport de base és també una manera d’enfortir l’esport
de competició i d’aconseguir eixamplar el fonament de la pràctica esportiva quantitativament i
qualitativament.
Cal també estar al costat dels clubs i els esportistes d’alt rendiment per donar-los el reconeixement
que es mereixen.

2. E. 6. Model d’oci
Cal plantejar un projecte d’oci de forma transversal en tots els àmbits i espais de la vida de les
sabadellenques i els sabadellencs, tal com realitzem en l’elaboració d’aquest programa. Cal partir del
principi que és important fomentar espais intergeneracionals d’oci amb un projecte descentralitzat
que es pugui implementar a tots els barris. És imprescindible repensar el model d’oci actual i generar
un pla de forma participativa per tal d’establir els diversos models d’oci que volem que convisquin a la
ciutat de Sabadell i que volem potenciar. És també imprescindible que els models d’oci que potenciem
a la ciutat es basin en el gaudi i el respecte, fugint dels consums abusius, trencant dicotomies clients/
empresa i que siguin el màxim d’apoderadors generant participació i corresponsabilitat en la població
sabadellenca.
Un dels aspectes clau en aquest debat és l’oci nocturn. En aquest sentit, cal superar el model de la
Zona Hermètica. Sabadell ha de fer créixer el seu oci nocturn, però escapant de preconcepcions, per
tal de poder generar un oci variat, ampli, inclusiu i amb una oferta descentralitzada a diversos punts
de la ciutat. Cal ampliar la concepció del que és l’oci nocturn, en aquest sentit la cultura i l’esport han
de ser peces clau. Cal reforçar elements referencials a la ciutat com petites sales de concert, o bars
que generin programació pròpia ꟷcom podrien ser espais musicalsꟷ, però sempre treballant amb el
veïnat i els agents implicats per tal d’adequar les necessitats i les possibilitats del conjunt dels actors.
Cal fugir del model d’oci discriminador, segregador, sexista i basat en el consum al qual estàvem
acostumades per anar construint un model d’oci nocturn que sigui segur per a totes les persones, que
fomenti espais de socialització, de cohesió i de respecte.
La Crida es compromet a:
•

Obrir un debat de forma transparent i participativa per construir entre tota la ciutadania el model
d’oci que volem a la nostra ciutat.

•

Desenvolupar un pla d’oci nocturn en el proper mandat.

•

Modificar l’ordenança d’espai públic per donar cabuda a iniciatives que generin més oferta d’oci a
Sabadell respectant l’entorn i el context. Augmentar l’oferta d’oci en espais municipals, també en
horari nocturn com ara centres cívics, espais culturals, espais esportius i espais juvenils.
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•

Promoure les dones, persones LGTBIQ+ i joves com a creadores d’art i cultura.

•

Recuperar l’espai públic com a espai cultural (places, carrers, etc.).

•

Ampliar, revisar i millorar el protocol de sensibilització, prevenció i actuació “Sabadell lliure de
sexisme” que contempla la lluita contra les violències masclistes a les festes majors i a l’espai públic.

•

Impulsar un protocol contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn
privats.

•

Generar les condicions per l’aparició d’espais d’oci autogestionats.

•

Vetllar perquè els espais d’oci nocturn siguin segurs, lliures de sexisme i de racisme.

•

Millorar l’oferta de transport públic nocturn a la ciutat.
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2. F. CAP A LA SOBIRANIA ECOLÒGICA: TRANSFORMEM EL METABOLISME
URBÀ, SABADELL CIUTAT EN TRANSICIÓ
2. F. 1. La lluita contra el canvi climàtic
Un dels reptes més importants amb què ens trobem com a espècie és el de la lluita contra el canvi
climàtic i les conseqüències que el canvi climàtic tindrà sobre les vides de la nostra generació i les
immediatament posteriors. La diferència entre la importància sobre les nostres vides que tindrà el
canvi climàtic i la disposició de la majoria de la població a portar a terme la transformació necessària
per fer-hi front és una de les dissonàncies més preocupants de la nostra actualitat. Per sort, el nivell
municipal, com que és el més proper, és l’idoni per reduir aquesta fractura.
Una dificultat afegida a tenir en compte en traçar un pla de lluita contra el canvi climàtic és que
necessitem fer-lo resistent als possibles canvis de govern municipal buscant línies comunes que no
estiguin subjectes als canvis de govern però tenint en compte que no és possible la supervivència de
les nostres societats sense superar el sistema capitalista.
Cal, per tant, no caure en el desànim i ser conscients que la lluita contra el canvi climàtic pot ser una
cruïlla en la qual es troben totes les altres lluites d’aquest programa i que treballar de manera justa
per un planeta habitable implica fer-ho de manera antiimperialista, feminista i anticapitalista.
La nostra responsabilitat, doncs, com a candidatura municipalista, és pensar de manera transversal en
tot allò que és possible per fer front al canvi climàtic des del nostre municipi, tenint una perspectiva
superadora del capitalisme però buscant consensos en l’àmbit local. Transmetre, així, la importància
inajornable de la tasca i engegar des de Sabadell propostes que puguin ser seguides per altres
municipis i generar les dinàmiques de reforç positiu supralocals necessàries per aconseguir el canvi
global que necessitem.
2. F. 1. 1. Objectius municipals en la lluita contra el canvi climàtic
Els objectius que hem de tenir presents a l’hora de parlar de canvi climàtic són variats. Per una banda,
objectius relacionats amb reduir l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle per tal de frenar l’augment
mitjà global de les temperatures i, per l’altra, buscar la sostenibilitat en totes les relacions humanes
amb el medi. Finalment, preparar-nos com a societat per a aquells efectes del canvi climàtic que no
puguem evitar, tenint en compte la justícia social i la nostra situació en la distribució internacional
del treball i la riquesa.
2. F. 1. 2. Transversalitat
Pel que fa a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle hem de tenir en compte no només
la crema de combustibles fòssils en l’àmbit més proper com poden ser per exemple la calefacció (es
calcula que el 75% del consum energètic d’una llar és per a la climatització i en el cas de la calefacció
gairebé sempre cremant combustibles fòssils) o el transport personal privat motoritzat, sinó també
la petjada de carboni de tot allò que consumim ja sigui per les emissions en la producció com en el
transport.
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En tenir en compte aquests dos factors es veu clarament com la lluita contra les emissions s’ha de
fer des de l’àmbit de totes les sobiranies. Des de la sobirania territorial, tenint en compte des dels
desplaçaments dins la ciutat fins a l’arbrat, com des de la sobirania alimentària, tenint en compte els
quilòmetres que fan els nostres aliments, i també des de la sobirania energètica, ja que l’electrificació
només és un agent descarbonitzant si va acompanyada d’un canvi en el model energètic (ara mateix
el 73,4% de l’energia generada a l’estat espanyol prové de fonts fòssils.
A més de reduir els gasos que produeixen efecte hivernacle, també hem de garantir la sostenibilitat en
l’àmbit de recursos, des del cicle de l’aigua fins al consum de les diverses matèries primeres, intentant
tancar el cicle, així com la reducció de residus.
Això ha d’implicar canvis en el consum que s’han de tractar des de la sobirania productiva i reproductiva
(buscant la producció de proximitat) i també des de l’alimentària (evitant el malbaratament) com des
del grup de treball de tractament de residus evitant tant com es pugui la generació de residus buscant,
per exemple, com implementar models de SDDR (sistema de dipòsit, devolució, retorn) sempre que
sigui possible i buscant un reciclatge òptim quan no ho sigui.
2. F. 1. 3. Oportunitats
Quan es parla de canvi climàtic normalment es fa des de l’alarmisme paralitzant o des de la resignació
a l’austeritat. Una de les tasques més importants que tenim com a agent pròxim i arrelat és buscar
propostes d’actuació local que fugin d’aquests dos llocs que conviden poc a l’acció.
Necessitem crear horitzons que, sense perdre ni un moment de vista que l’explotació actual dels
nostres recursos és insostenible, tracin un camí en què la vida de la gent pugui millorar mentre lluita
contra el canvi climàtic.
Les apostes de proximitat necessàries per reduir l’impacte energètic del transport també són apostes
que ens donen més control sobre la vida.
Les apostes per al decreixement, si s’apliquen de manera justa, han de fer que treballem menys i
tinguem més temps per a un oci no mercantilitzat.
La consciència de la distribució justa dels costos climàtics també ho és de la distribució justa del
mercat de treball global. Lluitar per a una és lluitar per a l’altra i per tant és una lluita antiimperialista.
Buscar la proximitat en la producció i en les decisions és una lluita fonamentalment democràtica i
humanista que pot ser la punta de llança per construir una vida que mereixi ser viscuda.
Aquestes transversalitats “macro” entre les bases del nostre programa anticapitalista i ecologista
també eviten que caiguem en un ecologisme que, tot i necessari, és insuficient com ho és el que posa
només èmfasi en la conservació de l’entorn o el que veu la relació de la societat humana amb la natura
com una mediació i no com un tot en què ens juguem la supervivència.
Aquestes transversalitats ens fan veure que un canvi de sistema econòmic és tan necessari per garantir
la democràcia com ho és per garantir la vida.
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Com dèiem a la introducció, el nostre enfocament és ara mateix contrahegemònic i hem de buscar fer
pedagogia incidint en les parts positives que aquest nou model pot portar-nos. Així i tot, ens trobem
que parts del nostre programa poden estar alineades amb algunes iniciatives de l’ONU i de la UE i
podem fer servir aquesta peculiaritat per situar el nostre programa en un espai de més centralitat i
per dotar-ne una part de finançament.
Pel que fa a l’ONU, volem destacar els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats a
la 70a Assemblea General de les Nacions Unides el setembre del 2015.
Des de la Crida valorem positivament la redacció dels ODS però som molt conscients que la seva
potencialitat es juga totalment en l’aplicació. Considerem, però, que en la lluita contra el canvi climàtic
és imprescindible buscar un marc superior compartit pel màxim d’agents possibles per assegurar
avançar cap als objectius tot i discrepar en algunes aplicacions concretes. És per això que valorem
positivament experiències com la de Móstoles de vincular el seu programa de transició amb els ODS
dotant-lo de centralitat i d’un horitzó temporal a llarg termini.
2. F. 1. 4. Finançament i activació econòmica
La Conferència de l’ONU sobre el Canvi Climàtic de 2015 (COP21 de París) va comprometre 100.000
milions d’euros anuals a partir del 2020 en fons públics i privats orientats a l’adaptació al canvi
climàtic i sostenibilitat. La Unió Europea fa servir les seves pròpies xifres de canalització d’inversions
de transició amb gairebé 40.000 milions d’euros anuals.
Apostar per aconseguir una part d’aquestes inversions i destinar-les a la posada en marxa d’un
programa de transició ecològica té nombrosos avantatges.
Un dels principals és la possibilitat de creació de llocs de treballs locals i lligats a l’economia verda.
Reforçar aquest sector i treballar per a la seva autoorganització i sindicació és una aposta necessària
per donar una alternativa digna als llocs de feina lligats als combustibles fòssils i consum insostenible.
Una altra oportunitat, tenint en compte aquest finançament, és la d’impulsar la creació d’òrgans
municipals i empresa pública lligada a aquesta transició fent el procés més resistent als anars i venirs
de la política institucional.
2. F. 2. Sobirania energètica: reapropiem-nos de l’energia com un dret
L’obtenció de fonts energètiques ha estat origen de molts dels darrers grans conflictes internacionals.
Hem de ser conscients que la nostra activitat té uns impactes que van molt més enllà de l’entorn més
proper. Per això entenem que cal tenir una mirada global i internacionalista quan parlem d’energia.
L’apropiació i la privatització de recursos energètics en el marc del capitalisme ha contribuït a generar
un model energètic que no respon a les necessitats de les persones.
Aquesta situació ens repercuteix a nivell local en diversos àmbits com en la contaminació de l’aire de
la ciutat, els elevats preus de l’energia (amb un augment de més del 60% del cost de l’energia entre el
2006 i el 2016 i la pobresa energètica (amb més de 3.000 persones amb prestacions contra la pobresa
energètica ja el 2015, segons l’ajuntament de Sabadell).
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Les propostes presentades pretenen fer front a aquesta situació tot generant canvis energètics
involucrant el màxim possible a la població. Aquests canvis que cal anar implementant, pensem
que han de respondre a les necessitats de les persones i del nostre entorn, tot incloent-hi la mirada
ecofeminista i la interseccionalitat.
Així doncs, des de la Crida considerem que cal avançar en els eixos següents:
•

Tractar l’energia com un dret: tractar el consum energètic com un bé col·lectiu i considerar el
subministrament elèctric com un dret bàsic per a tota la ciutadania.

•

Avançar cap a una Sabadell amb emissions zero: reduir les emissions de gasos contaminants en
la mesura del possible, incloent-hi la visió integral que no només hi ha contaminació al lloc de
destí dels productes sinó en tot el cicle de vida, incorporant visions de condicions laborals i altres
aspectes de la perspectiva interseccional.

•

Apoderar la ciutadania: promoure un model energètic basant en l’autoproducció elèctrica i
estudiar vies legals i procediments per municipalitzar amb l’objectiu de reduir la dependència i el
poder dels oligopolis energètics

Per fer-ho plantegem les propostes concretes següents:
2. F. 2. 1. L’energia com un dret
•

Treballar mesures correctores en l’activitat econòmica per evitar el malbaratament energètic que
afecta al canvi climàtic.

•

Activar l’OMED (Oficina Municipal de l’Energia i la Descarbonització) dotant-la de recursos perquè
pugui ser un punt de referència en tot allò relacionat amb l’energia i la baixada d’emissions:
informar, assessorar, implementar mesures contra la pobresa energètica, l’estalvi energètic,
promoure el consum d’energia renovable i la seva generació (fotovoltaica, aerotèrmica, eòlica).

•

Promoure campanyes d’auditories energètiques i obrir una línia de subvencions de les auditories
condicionada a inversions per aïllaments.

•

Informar i assessorar: instal·lacions d’energia renovable, contractació i adequació de les factures,
millores en la sostenibilitat dels edificis (rehabilitacions energètiques, estalvi, eficiència i canvi
d’hàbits).

•

Realitzar campanyes de conscienciació en centres educatius.

•

Generar espais en els diversos districtes i barris de la ciutat des d’on es treballin i es proposin les
mesures a implementar en l’àmbit energètic en cada zona.

•

Seguir implementant mesures que evitin els talls de subministrament i seguir forçant les
companyies a assumir la responsabilitat de la seva activitat.

•

Vetllar perquè la pobresa energètica i la lluita per evitar talls de subministraments no suposin una
estigmatització de les persones afectades.

•

Dur a terme intervencions energètiques a llars derivades de serveis socials per millorar l’eficiència
energètica de les llars vulnerables.
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2. F. 2. 2. Avançar cap a una Sabadell amb emissions zero
•

Impulsar un pla de millora energètica dels edifics i instal·lacions municipals amb l’objectiu d’aplicar
mesures d’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables que, a partir d’auditories
energètiques, plantegi l’aplicació de materials i sistemes passius, la renovació d’instal·lacions a
sistemes eficients i la instal·lació d’autoproducció energètica renovable.

•

Fer que tota l’energia consumida pel Parc de Catalunya (fanals, bombes d’aigua, etc.) sigui
obtinguda per autoproducció instal·lada en el mateix parc.

•

Fer que l’energia consumida per les bombes de captació i reenviament de l’aigua al Ripoll des de
la depuradora de Can Roqueta sigui d’autoproducció.

•

Promoure i instal·lar tecnologies tèrmiques renovables (solar, geotèrmica, aerotèrmica en
substitució del gas).

•

Aplicar un programa anual de conversió de la calefacció de gas de les escoles públiques per
calefacció amb energies renovables.

•

Regular les ordenances perquè les instal·lacions aerotèrmiques gaudeixin de les mateixes
exempcions que les instal·lacions fotovoltaiques a condició que estiguin connectades a
subministres d’energia verda certificada o a instal·lacions de fotovoltaica.

•

Implementar mesures per l’ús dels vehicles elèctrics mitjançant energia renovable.

•

Incorporar a la flota d’autobusos vehicles elèctrics.

•

Implantar un servei públic de bicicletes elèctriques.

•

Fomentar la incorporació de taxis elèctrics.

•

Crear una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

•

Promoure l’ús de vehicles elèctrics compartits.

•

Contractar a nivell municipal d’energia verda amb criteris que responguin als valors de l’economia
social i solidària.

•

Incorporar criteris d’eficiència energètica i energies renovables en la contractació pública.

•

Oferir en paquets més petits la contractació municipal d’energia verda i amb criteris que responguin
als valors de l’economia social i solidària.

•

Promoure un pla municipal d’autoproducció energètica que estudiï el programa i la implantació
d’instal·lacions d’autoproducció d’energia elèctrica renovable, amb l’objectiu d’anar cap a la
autosuficiència energètica de Sabadell.

•

Establir un sistema d’inspecció i assessorament de les comunitats de veïns que disposen de
sistemes d’autoproducció d’energia tèrmica i fotovoltaica per tal d’evitar-ne la desconnexió.
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2. F. 2. 3. Apoderament ciutadà
•

Impulsar i facilitar la generació col·lectiva i distribuïda d’energia renovable a comunitats de
veïnatge.

•

Promoure i instal·lar en teulades públiques i privades una Ha de plaques fotovoltaiques.

•

Redefinir el centre de divulgació ambiental de la Granja del Pas com un centre especialitzat en
la promoció, divulgació, foment i recerca de les energies renovables i d’un nou model energètic.

•

Seguir promovent la facturació elèctrica certificada d’origen 100% renovable i gestionada per
empreses de l’economia social i compromeses amb el territori.

•

Potenciar les auditories energètiques a l’abast de tota la ciutadania. Per oferir les solucions més
adequades a cada llar és necessari conèixer amb detall quines són les seves mancances i les seves
potencialitats. És per això que cal oferir serveis i auditories energètiques a preus molt reduïts i, si
cal, de manera gratuïta en el cas de persones amb ingressos baixos i d’entitats sense ànim de lucre.

•

Avançar cap a la xarxa de distribució pública. És imprescindible recuperar el control ciutadà de les
xarxes de distribució i transport d’energia i aigua per garantir la qualitat del servei i el control de la
població sobre la seva gestió i el seu desenvolupament. Creació d’una empresa d’energia pública
municipal o comarcal.

2. f. 3. Sobirania alimentària: decidirem sobre els aliments que ens nodreixen i
la terra que els produeix
La sobirania alimentària és el dret del poble a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles,
produïts de forma sostenible. També és el dret de decidir el seu sistema alimentari i productiu. La
sobirania alimentària l’afrontem en totes les dimensions i interseccions: de l’accés als mitjans a
l’ordenació del territori, del consum a la distribució, de la producció a la gestió de residus. Cal, per tant,
tenir també present respecte als nostres aliments les condicions en què es produeixen, sense passar
per alt les cadenes de violència invisibilitzades tant amb relació a les condicions de les treballadores
com dels animals explotats pel consum humà.
La sobirania també és entendre els espais productius com agroecosistemes on desenvolupar projectes
transformadors que contemplin:
•

Les persones, tant productores, treballadores i consumidores participen de les decisions,
planifiquen de forma conjunta.

•

La producció respectuosa, que no explota el medi per sobre de la taxa de regeneració. La recerca
de valors i del bé comú, resolució dualitat camp-ciutat.

•

L’accés als mitjans de producció, a la terra com element viu.

•

La gestió del poder horitzontal, garantir l’accés al coneixement i al patrimoni genètic. L’agregació
de persones productores i consumidores. Consell alimentari municipal.

•

El pla local alimentari amb la participació de tots els agents.
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•

La reivindicació del paper de les dones i evitar la feminització de la pobresa en termes d’alimentació.

•

L’acompanyament a totes les AMPA o AFA per tal de tenir agents a tots els centres educatius que
puguin fer el seguiment directe del servei del menjador escolar, prioritzant els centres que tenen
cuina i que estiguin oberts a un canvi de gestió unificada i a la gestió del temps de migdia.

•

Per fer-ho possible fem les propostes programàtiques següents:

2. F. 3. 1. Menjadors escolars i comunitaris
•

Canviar els models de contractació. Cal canviar les clàusules de contractació i apostar per nous
contractes en lots. S’ha de prioritzar i desenvolupar la contractació pública responsable per a
totes les concessions i organismes de seguiment.

•

Establir un dia vegetarià, acompanyar de receptes i avantatges en salut, ambientals i econòmiques.

•

Treballar amb les AMPA o AFA de les escoles que tenen cuina pròpia perquè estiguin obertes
a un canvi de la gestió unificada i de la gestió del temps del migdia al conjunt de centres amb
menjador escolar.

•

Vetllar perquè els menús a les escoles siguin respectuosos amb la diversitat de creences.

2. F. 3. 2. Dret a una alimentació sana, segura, suficient, sostenible i adequada. Autogestió vers
assistencialisme alimentari i Mercapunt al mercat dels Merinals
•

Continuar amb trobades amb les entitats implicades per canviar aquest model.

•

Treballar perquè la prova pilot dels Merinals es pugui estendre a altres mercats però que no sigui
assistencialista, sinó cogestionat i autoorganitzat. Estudiar una possible col·laboració amb la PAHC.

•

Realitzar trobades amb paradistes de mercats i Mercavallès per al reaprofitament de les sobres.

•

Desenvolupar un supermercat solidari i cooperatiu.

•

Impulsar campanyes de sensibilització a adolescents i joves. Impulsar projectes d’horticutlura als
instituts i escoles vinculats a la cuina i al menjador.

•

Elaborar un programa per evitar el malbaratament alimentari. Cercar mecanismes a múltiples
nivells per: reduir el malbaratament, realitzar anàlisis de la siutació, campanyes de sensibilització
i programes de reaprofitament, treballant-ho des de l’administració local i el Consell Comarcal
ampliant el programa Recooperem i reduim el malbaratament als mercats municipals i a
Mercavallès. Cal tenir en compte les experiències ja existents a la ciutat com la d’Autogestió de la
PAHC o la Sobirana de l’Obrera.

•

Crear una aplicació per evitar el malbaratament alimentari i que es puguin recollir o comprar
a preu reduït els aliments sobrants de mercats, supermercats, botigues, restaurants, menjadors
col·lectius, etc.
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2. F. 3. 3. Producció agroalimentària local
•

Posar en producció professional els camps municipals del parc agrari, Can Gambús, horta Ripoll i
altres. Gestió del parc agrari a nivell municipal.

•

Ordenar l’horta il·legal. Planificar espais productius i tenir disciplina urbanística.

•

Gravar finques en desús.

•

Requalificar espais productius com agraris i fomentar l’agricultura urbana, terapèutica i social.

•

Fomentar un parc agrari supramunicipal, la recuperació del mosaic agroforestal i un banc de terres
i ús cooperatiu de recursos, maquinària...

•

Limitar la ramaderia intensiva i fomentar l’eliminació de l’ús de llavors transgèniques en tota l’àrea
agrària de Sabadell.

•

Treballar per generar un circuit propi de producció i venda dins de Sabadell. Xarxa de cooperatives
amb el comerç local.

•

Promoure la formació secundària professional i tècnica en agroecologia i agroalimentació per a la
incorporació de joves al camp.

•

Desenvolupar el pla director del parc agrari i el seu òrgan gestor.

2. f. 3. 4. Venda i distribució local
•

Incentivar la presència dels pagesos a diversos mercats i barris de Sabadell, no només al Mercat
Central. Trobada amb pagesos per valorar aquesta opció.

•

Valoritzar la producció de proximitat, marca que permeti diferenciació. Foment del consum local,
conèixer el sistema de producció, la procedència, la traçabilitat, les característiques del producte.

•

Sistema participatiu de garantia com a sistema de verificació alternatiu i complementari a la
certificació independent d’una tercera part com el CCPAE.

•

Gravar la publicitat de grans superfícies i dels aliments poc saludables.

•

Gravar productes processats poc saludables (brioixeria, dolços, salses, begudes ensucrades i
carbonades...).

2. F. 3. 5. A l’ajuntament
•

Formar tècnics i tècniques sobre sobirania alimentària, residus, nutrició i agroecologia.

•

Vetllar per tal que la compra pública tingui els criteris de sostenibilitat, proximitat, producció
respectuosa amb el medi i les persones, clàusules socials, etc.

•

Treballar amb les AMPA o AFA dels centres escolars amb cuina i menjador.

•

Posar mitjans als projectes agroecològics, de la producció al consum.

•

Posar en funcionament cuina, menjador i formació al Vapor Llonch.
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•

Exercir la competència de política alimentària.

•

Dur a terme campanyes d’informació i sensibilització sobre les alternatives alimentàries veganes i
vegetarianes i els seus efectes positius sobre el medi ambient i la salut.

•

Incentivar bones pràctiques i hàbits de consum.

2. F. 3.6. Crear zona pilot de sobirania alimentària
A la zona nord:
•

Produir als camps propers.

•

Tenir venda de pagès a la Masia de Ca n’Oriac.

•

Col·laborar amb els IES Jonqueres, Xaloc i Can Llong, per la formació professional a joves, i per l’ús
de la cuina.

•

Estudiar possibles col·laboracions amb altres barris i zones.

•

Construir aquest procés conjuntament i de manera col·laborativa amb les entitats del barri.

2. F. 4. Residus
La ciutat de Sabadell té uns del pitjors resultats de recollida selectiva de la comarca i Catalunya. Durant
el mandat 2015-2019 no ha estat possible implantar i desenvolupar polítiques públiques de millora
dels resultats de recollida selectiva ja que l’operadora que tenia el contracte del servei no presentava
ni garanties tècniques ni econòmiques per a la seva execució. Durant aquest període, ha calgut
realitzar una important tasca de dotar el servei municipal de capacitat tècnica per tal de fiscalitzar el
contracte, així com d’anàlisi de les necessitat reals del servei i de plantejament de polítiques públiques
de residus que en el mandat 2011-2015 s’havien adjudicat en l’empresa investigada en la peça 28 per
delictes contra l’administració pública en l’adjudicació del contracte.
Si no s’actua per revertir la situació actual, estarem, per una banda, davant d’una perspectiva
d’increment substancial dels costos de tractament de la fracció resta dels residus municipals (fracció
que representa actualment el 70% dels residus recollits a Sabadell) i, per l’altra, incomplint amb les
directives europees d’obligat compliment i les possibles conseqüències econòmiques que es puguin
derivar per les sancions pels incompliments.
Cal afegir, finalment, que la taxa de recollida i tractament de residus que s’abona, no arriba a cobrir el
50% dels costos directes del servei per la qual cosa cal compensar-ho amb aportació directa a través
del pressupost anual.
En definitiva, si no s’actua de manera immediata i decidida, ens abocarà irremeiablement a un
increment continuat i significatiu dels costos de tractament dels residus no recollits selectivament
que comprometran, més encara, la disposició de recursos econòmics de l’ajuntament de Sabadell.
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En aquest sentit des de la Crida per Sabadell ens marquem els objectius següents:
•

Iniciar la transformació del model de recollida selectiva d’àrees de vorera anònimes, que hi ha ara,
a un sistema de porta a porta per poder donar compliment als objectius de recollida selectiva del
60% al més aviat possible.

•

Crear ocupació sostenible gràcies a la implantació de models de recollida porta a porta, que
respecte els models de recollida automatitzada (camions de càrrega lateral i recollida pneumàtica)
incrementa el nombre de personal necessari. Així es podrien crear prop d’un centenar de nous
llocs de treball.

Per fer-ho, volem dur a terme les actuacions següents:
2. F. 4.1. Seguir amb les tasques de fiscalització del contracte d’Smatsa
El contracte d’Smatsa s’ha demostrat inviable econòmicament, i només s’ha pogut sostenir
temporalment per les amortitzacions que ha anticipat l’ajuntament. Creiem, per tant, que cal cercar
noves fórmules per garantir que aquest servei es presti correctament a la ciutat.
2. F. 4. 2. Crear «Sabadell Serveis Municipals»
Proposem que Sabadell Serveis Municipals sigui l’empresa pública municipal (o entitat pública
empresarial) que presti el servei de recollida de residus i neteja viària, així com altres serveis relacionats
amb la recollida selectiva porta a porta (sensibilització i formació ambiental, gestió de les taxes i preus
públics dels serveis de recollida) i el compostatge de proximitat.
Per això caldrà:
1. Finalitzar l’estudi de prestació de forma més sostenible i eficient per a la prestació del servei públic
de recollida de residus durant el primer semestre del mandat.
2. Crear l’ens instrumental propi, que a més podrà prestar un 20% d’actuacions de mercat (recollida
industrial i comercial).
L’ajuntament ja disposa de la base d’operacions de propietat municipal, i els serveis tècnics de Sabadell
Serveis Munivipals es proposa instal·lar-los a les dependències actuals de la regidoria de serveis
municipals. Es plantejarà que Sabadell Serveis Municipals tingui una participació mixta en règim de
cooperativa que pugui regularitzar el sistema de recollida selectiva de cartró comercial informal que
actualment estan duent a terme els espigoladors.
Estudiar l’eficiència energètica, econòmica, de gestió i de foment del reciclatge del sistema de recollida
pneumàtica de residus, plantejant-se’n l’eliminació, si així convé.
2. F. 4. 3. Implantació Sabadell aPorta
La proposta de model de recollida selectiva s’articula amb la corresponsabilitat de tots els actors a
cada barri o sector de la ciutat relacionats amb la gestió dels residus que acabaran convertint-se en
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recursos, reduint en una primera fase al 40% el rebuig, per progressivament anar-lo reduïnt fins a
deixar-lo en només el 15% de la producció total de residus municipals.
Sabadell aPorta és la concreció de l’estudi de viabilitat iniciat per la regidoria de nova economia
i finalitzat per la regidoria de serveis municipals. Aquest estudi s’ha realitzat adaptant a les
característiques dels diversos barris Sabadell d’una de les millors solucions en recollida selectiva que
s’ha mostrat reeixida i viable econòmicament a ciutats denses com San Francisco, Parma, Milà, Seül,
etc.
Aquesta seria l’aportació de Sabadell al nou model de recollida selectiva en ciutats denses, recuperar
l’orgull de ser ciutat puntera en residus com ho va ser fa 25 anys amb la implantació dels primers
punts blaus.
•

Porta a porta domèstic: es proposa realitzar la recollida porta a porta domèstica adaptant el
model a cada tipologia urbana, amb model bàsic de recollida de 3 dies a la setmana d’orgànica,
2 d’envasos, 1 de paper, 1 de rebuig. Dividint la ciutat en dues zones, est de la Gran Via i oest de
la Gran Via, on es recolliria en dies alterns dues fraccions per tal de mantenir 3 dies cada barri,
deixant els carrers lliures de contenidors i punts de recollida porta a porta nocturn.

•

Porta a porta comercial: s’estima que els residus comercials signifiquen el 36% dels residus
municipals. Per tal d’assegurar que no hi ha cap material reciclable o compostable que s’envia a
l’abocador (després del seu tractament al CTR), es planteja realitzar una recollida porta a porta
comercial diürna on es passin a recollir els materials reciclables a cada productor, en horari laboral,
sense que aquest s’hagi de desplaçar fora del seu local.

•

Es planteja que el servei potenciï la recollida d’orgànica i penalitzi econòmicament el lliurament
de residus barrejats. Aquest servei es proposa prestar en règim de competència, això vol dir que
els usuaris comercials quedarien exempts de la taxa si realitzen la recollida a través d’un privat, i a
través de preu públic amb IVA, desgravable, a qui demani el servei municipal.

•

Pilot SDDR: tot i que la implantació dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos no
és competència local, es planteja engegar un pla pilot del sistema a mercat, associacions de
comerciants i altres agents que vulguin promocionar-lo.

•

Recollida industrial: com en el cas de la recollida comercial, es planteja que els productors
industrials que generin residus assimilables a domèstics, puguin utilitzar el servei municipal. Amb
preu públic i IVA desgravable. Retirant els contenidors del carrer per tal d’assegurar que en el
circuit municipal no s’hi desviïn, tal com passa ara, residus industrials.

•

Residus de la construcció: vetllar per la separació correcta i reciclatge dels materials de construcció.
Fer complir el que disposa l’ordenança municipal de dipòsit de contenidors a la via pública en
matèria de dipòsit de materials impropis i ubicació a l’espai públic.

•

Millorar i promocionar les deixalleries: les deixalleries són una infraestructura clau en l’aPorta,
es proposa millorar-les, incrementant-ne la capacitat, facilitat d’ús i habilitant espais per a la
reutilització de mobles i electrodomèstics. I el suport al compostatge de proximitat.

•

Pagar per generació: es proposa que amb l’aPorta, Sabadell pugui implantar la taxa justa, és a dir
que qui millor faci la recollida selectiva pagui menys taxa que qui barregi els materials reciclables.
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•

Compostatge de proximitat: promoció de l’autocompostatge en les cases amb jardí, compostatge
comunitari en els habitatges amb espais enjardinats comunitaris i compostatge col·lectiu en els
espais públics amb veïnat que vulgui compostar la seva fracció orgànica.

•

El servei de compostatge de proximitat, a més de donar dret a deduccions de la taxa de la brossa,
disposaria de suport tècnic per a l’aprenentatge i la resolució d’incidències, així com el préstec de
biotrituradores i proveïment de triturat vegetal a les deixalleries.

•

Centre de divulgació Sabadell aPorta: Sabadell aPorta és més que la implantació del model de
recollida porta a porta a Sabadell, és la recuperació de l’orgull de ciutat com a pioners de la
recollida selectiva, creació d’ocupació verda i millora de les condicions ambientals. Un espai on
es mostrarà el cicle de cada material, des de la recollida i reciclatge fins a la seva nova utilització.
Per això, en el marc del projecte museístic de la ciutat, s’establirà un espai fix de divulgació del
projecte en diferents formats. Serà també el centre a través del qual s’organitzarà l’acollida de
noves persones usuàries del servei, divulgació a escoles, altres ciutats, etc.

•

Enjardinaments comestibles: en el marc del Sabadell aPorta, es planteja incrementar les zones
enjardinades amb plantes medicinals i comestibles, i arbres fruiters que utilitzarien el compost
sobrer del compostatge de proximitat i el compost de qualitat que es pugui obtenir de la recollida
porta a porta.

•

Cap al residu zero amb la distribució a granel: promoure en l’àmbit dels mercats i del comerç local,
centres residu zero, on els productes que es venguin siguin a granel és a dir sense envasos que
esdevinguin residus. Alhora, gravar els productes envasats.

•

Assegurar compost de qualitat: amb la recollia porta a porta amb bossa compostable, els nivells
d’impropis estan per sota del 2% cosa que permet l’obtenció d’un compost de qualitat. No té cap
sentit que es barregi amb orgànica de mala qualitat provinent d’altres ciutats i municipis del Vallès
i es redueixi la qualitat del compost. Per això es treballarà perquè el Consorci de residus asseguri
una línia de compostatge amb FORM de menys del 2% d’impropis, ja sigui a la pròpia planta de
compostatge de Can Barba o al CTR que en aquests moments està infrautilitzat i podria destinar
una o dues línies al compost. Utilització del compost de Sabadell en la jardineria municipal.

•

Crear una taula ciutadana de seguiment de residus amb la participació de l’ajuntament i entitats
veïnals i col·lectius interessats a fer el seguiment i la millora de la gestió de residus i la neteja viària
i promoure noves formes de gestió.

•

Flota de vehicles elèctrics: estudi econòmic i de viabilitat d’introducció gradual de vehicles elèctrics
per a la recollida porta a porta a mesura que vagi avançant la implantació a zones comercials i en
les diverses fases de la implantació domèstica.

•

Transparència en el servei: web amb els resultats dels serveis, aplicacions personalitzades per a
cada productor, amb els seus horaris, els serveis seleccionats (en el cas dels productors comercials
i industrials) i les tarifes associades.
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2. F. 5. Gestió de l’aigua
La gestió de l’aigua que proposa la Crida per Sabadell es basa en els principis que es desenvolupen a
continuació (ja exposats pel projecte Aigua és Vida).
L’aigua és un bé comú: és un dret humà i un servei bàsic i públic, no una mercaderia. Per tant, la seva
gestió ha d’estar fora de lleis del mercat, interessos privats o mans privades amb interessos comercials.
La seva gestió s’ha de fer des de l’àmbit públic.
L’aigua és de totes i tots: totes i tots hi intervenim i en gaudim. Així doncs, la participació ciutadana és
indispensable per a una bona gestió de l’aigua i una oportunitat per construir societats compromeses.
Així, la ciutadania ha de poder participar de la presa de decisions estratègiques, impulsant l’apropiació
comunitària del servei públic i la seva millora col·lectiva, mai individual.
Cal que la ciutadania sigui considerada no com a clients individuals d’un negoci privat sinó com a
usuaris i usuàries corresponsables d’un servei públic i bàsic del qual gaudim a nivell col·lectiu.
Cal un accés transparent a la informació sobre aquest servei bàsic, qüestió imprescindible per a una
gestió eficaç i eficient a la vegada que una garantia per a les persones usuàries i un deure per a les
persones responsables del servei.
La qualitat ha de ser l’element central del servei de l’aigua. Així doncs, l’objectiu en prestar el servei
sempre ha de ser el de millorar-lo i no pas el d’obtenir-ne beneficis.
L’aigua és vida i per tant l’accés a aquesta no pot estar sotmès a cap ànim, condició fonamental per
assolir la dignitat de les persones i els pobles.
Així doncs, ens proposem les línies de treball següents pel proper mandat:
2. F. 5.1. Respecte a la prestació del servei d’aigües
•

Seguir amb la fiscalització de l’actual servei prestat per l’empresa mixta CASSA.

•

Revisar la legalitat de l’adjudicació del servei de depuració d’aigües a l’empresa CASSA, adjudicació
feta sense concurs públic.

•

Seguir amb la política d’evitar els talls de subministrament per raons d’impossibilitat de pagament
a causa de l’emergència social.

•

Garantir l’accés als comptadors d’aigua en casos d’ocupacions.

•

Treballar perquè el servei d’aigua no es presti des de l’empresa mixta CASSA, de capital
majoritàriament privat i propietat d’AGBAR, sinó des d’una empresa 100% pública de serveis
municipals.

•

Treballar per incorporar el servei d’abastiment d’aigües a Sabadell Serveis Municipals.
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2. F. 5. 2. Respecte al cicle de l’aigua
•

Estudiar gravar els consums excessius.

•

Treballar per aconseguir utilitzar aigua regenerada per regar i també per als serveis de neteja.

•

Treballar per a la recollida separada aigües pluvials.

•

Treballar per regenerar cursos superficials d’aigua i vegetació de ribera.

•

Treballar per tal de permeabilitzar el sòl urbà.

•

Estudiar gravar fiscalment les piscines particulars.

•

Evitar la sobreexplotació dels aqüífers del subsol.

•

Recuperar la llera i els marges del Riu Sec amb l’objectiu que esdevingui un corredor biològic.

•

Realitzar campanyes de sensibilització de l’ús de l’aigua de forma responsable ja que és un bé
comú i un recurs limitat.

•

Impulsar el procés de salinització a totes les piscines municipals.
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2. G. CAP A LA SOBIRANIA POPULAR: AVANCEM CAP A LA LLIBERTAT DES DE LA
PARTICIPACIÓ I COMUNITAT
2. G. 1. Participació i sobirania des de l’àmbit local
La societat d’avui és diversa, complexa i està en moviment continu, com també ho estan les
problemàtiques i reptes socials. En aquest marc, les administracions no es poden quedar instal·lades
en les polítiques del clientelisme, l’assistencialisme i l’individualisme, sinó que han de repensar com
s’aborden les necessitats de la població i es planifiquen i s’executen les diverses respostes als reptes
que tenim com a societat. És des d’aquesta òptica que posem en valor la importància que tenen els
diferents agents que integren la comunitat i, en definitiva, que construeixen i defineixen cada barri
de la nostra ciutat.
Des de la Crida entenem que per avançar cap a una democràcia participativa i directa cal recuperar
la sobirania sobre tots els nostres espais de decisió i només així es donarà una intervenció real de les
persones en allò que condiciona les seves vides. Per això la sobirania popular ha de ser transversal
en totes les apostes que fem com a Crida. Tot i això, caldrà posar les bases amb algunes actuacions
concretes en aquest àmbit.
2. G. 1. 1. La comunitat i el barri com a eina de transformació social
L’enfortiment dels vincles socials i la cooperació entre els i les membres de la comunitat poden actuar
com a motor de canvi en la millora de les condicions de vida de les persones, afavorint l’activació i la
cohesió social.
Tenir la capacitat de donar respostes col·lectives a demandes que, tractades de forma individual, no
s’abordarien és un dels reptes que tenim com a població. Per canviar les coses, per capgirar-les, només
ho aconseguirem si ho fem amb les subjectes directes, amb les protagonistes, amb les persones.
És dins d’aquest plantejament que fem les apostes següents:
•

Desenvolupar un pla d’intervenció comunitària a cada barri. La intervenció comunitària és una
estratègia d’intervenció social que proposa un canvi de model de governança, atorgant un rol
actiu al conjunt de la comunitat. Fomentar la corresponsabilitat, l’apoderament i la creació de
xarxes veïnals per lluitar contra les desigualtats i millorar la convivència i la cohesió social.

•

Consolidar o crear espais de participació real, dotant-los de caràcter vinculant, amb estructures
a cada barri que superin els actuals consells de districte, creant models de participació veïnal de
manera que totes les entitats i col·lectius del barri, així com aquelles persones no organitzades
que ho desitgin, puguin participar d’un espai de participació política directa al seu barri.

•

Fer consultes populars municipals vinculants per a totes aquelles qüestions rellevants que afectin
el conjunt de la ciutat quan els espais de participació ho considerin adient, o la mateixa població
si presenta un 1% de suports sobre el cens de la població.

•

Facilitar espais de treball temàtics per debatre amb el conjunt de la ciutadania i entitats vinculades,
debats profunds i transcendents per a la ciutat.
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•

Obrir processos participatius en tots aquells temes que tinguin una transcendència important.

•

Consolidar el «Construint Ciutat» com a nova forma de fer que el pressupost municipal sigui el
més participat possible, incorporant-hi totes aquelles millores que calguin.

•

Incorporar els processos participatius i de governança col·lectiva en la definició de les polítiques i
de les actuacions que vulgui desenvolupar l’ajuntament.

•

Ajudar a la creació de comunitats autofinançades que permetin plantejar i fer front a millores de
comunitats veïnals.

•

Comprometre’s a incorporar la comunitat en els processos de decisió sobre l’espai públic o els
equipaments.

2. G. 1. 2. Mitjans de comunicació locals
Des de la Crida per Sabadell defensem que tots els mitjans de comunicació públics han d’estar al
servei de la ciutat en el seu conjunt. Així doncs, calen uns mitjans de comunicació públics locals
apartidistes i al servei de la ciutadania.
Cal un compromís per tal que els càrrecs directrius dels mitjans públics locals siguin escollits de forma
democràtica.
Calen unes condicions del personal dels mitjans de comunicació públics locals: com tots els
treballadors i treballadores públics, el personal dels mitjans de comunicació públics locals han de tenir
unes condicions dignes. En aquest sentit, a la Crida per Sabadell seguirem vetllant per l’assoliment de
tots els compromisos que el ple i el govern de la ciutat va assolir amb els treballadors i treballadores
de Ràdio Sabadell al ple de març de 2017.
Model de mitjans de comunicació locals: cal seguir aprofundint en la creació de mitjans locals al
servei de la ciutadania, rigorosos i transparents que ofereixin una informació rigorosa i de qualitat, no
sensacionalista i que generin debats interessants a la ciutat així com que contribueixin a l’organització
i a l’apoderament del veïnat de Sabadell.

2. G. 2. Sobirania nacional
La Crida per Sabadell segueix estant compromesa per la construcció nacional dels Països Catalans
com a instrument per a la transformació social. Així doncs, seguim defensant la independència com a
eix de ruptura democràtica i nucli essencial de dignitat i com l’activació d’un procés constituent per
canviar-ho tot.
Transformar des del municipalisme implica desplegar polítiques d’aprofundiment democràtic i de
justícia social. Cal una acció combinada al carrer i a les institucions. Cal tenir present que l’espai
institucional ha quedat encara més limitat per a qualsevol mena de transformació. La intervenció dels
municipis a través de la LRSAL així com el blindatge i enduriment de l’Estat, demostrat amb l’aplicació
de l’article 155, fan que el marge per a aquestes polítiques sigui gairebé inexistent. És necessari, doncs,
superar l’espai institucional per avançar en aquest sentit. Treballarem per connectar el municipalisme
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amb el procés de lluita per la independència ja que la base municipalista és imprescindible per
avançar en el procés de creació de la República Catalana.
Cal també avançar des del municipalisme cap a un horitzó de ruptura constituent per poder desplegar
les sobiranies, i això ha de ser la independència.
És imprescindible, des de la perspectiva de la construcció d’una nova república, que des de l’àmbit
local es promogui un debat profund sobre el model territorial. Aquest ha de tenir en compte la
perspectiva de l’articulació territorial, política, econòmica, social i institucional del conjunt dels Països
Catalans. En aquest sentit, cal desplegar les accions següents:
•

Desplegar i col·laborar amb les iniciatives que promoguin la identitat compartida, lingüística i
cultural dels Països Catalans.

•

Fomentar i aprofundir l’intercanvi i les relacions polítiques, culturals, econòmiques i educatives
entre els diferents municipis, comarques, entitats i organitzacions dels Països Catalans trencant
les fronteres politicoadministratives com les províncies o la frontera francoespanyola, i impulsant
la construcció d’un marc territorial comú.

•

Donar suport a totes aquelles iniciatives i moviments socials que treballen en àmbits i propostes
que permeten avançar en la construcció nacional dels Països Catalans, sense valorar si aquestes
parteixen d’un àmbit que englobi tota la nació (com pot ser la plataforma “Som Països Catalans”)
o només una part (com pot ser “Escola Valenciana”).

•

Defensar una adequació de les institucions supramunicipals a les realitats territorials. Treballar per
a la supressió de les diputacions provincials.

•

Promoure la defensa dels drets nacionals i en particular del dret a l’autodeterminació i la
independència. Quan sigui necessari, fer-ho a través de la desobediència institucional i popular.

•

Col·laborar en totes aquelles iniciatives orientades a fer efectiu el dret a l’autodeterminació dels
Països Catalans, recorrent a l’autotutela de drets quan sigui necessari per donar resposta a una
situació d’emergència social i nacional.

•

Impulsar i participar en la conformació en l’àmbit popular d’estructures organitzatives comunes
dels Països Catalans, com la Xarxa municipalista dels Països Catalans, des d’on posar en marxa i
coordinar, en diferents àmbits, iniciatives socials que vagin en la direcció de construir alternatives
al model econòmic i cultural dominant

•

Fomentar i fer avançar el moviment popular que organitzi l’espai de ruptura democràtica amb les
elits polítiques i econòmiques dels diferents territoris dels Països Catalans i les seves institucions.

•

Impulsar accions de desobediència institucional i popular que accelerin la ruptura democràtica
amb l’Estat
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2. H. CAP A LA SOBIRANIA TECNOLÒGICA
Cal posar la tecnologia al servei dels drets fonamentals de totes les persones. Així doncs, des de la
Crida treballarem per l’apoderament digital. Treballarem per a unes polítiques municipals que donin
als municipis la capacitat de ser protagonistes de la seva activitat tecnològica i que no es limitin a
potenciar l’evolució tecnològica orientada per l’interès privat de les empreses líders del sector.
Aquest protagonisme ha de servir per fer créixer una tecnologia oberta, de fàcil accés i sota control
democràtic.
A més, cal que l’administració no se’n desentengui i, no només reguli adequadament l’ús de les
tecnologies en aquests àmbits, sinó que també sigui exemplar vetllant per les llibertats de la ciutadania.
Aquest apoderament tecnològic dels municipis ho ha de ser també per a les persones. En aquest
sentit, posem especial èmfasi en el fet que les polítiques públiques s’elaborin sota una perspectiva de
gènere a fi que es transformin en accions representatives de la diversitat existent en la nostra societat.
No s’ha de confondre el fet de ser sobiranes tecnològicament amb una administració pública que
controli la tecnologia, sinó tot el contrari. La sobirania tecnològica s’ha de basar en tecnologies lliures:
de lliure accés, ús, estudi i rèplica, que evitin el control tecnològic. A més, la naturalesa d’aquestes
tecnologies propicia que el seu disseny i desenvolupament es faci a través de xarxes d’agents en les
quals es poden combinar les capacitats tècniques amb el coneixement de les necessitats del territori
i que no recaigui únicament sobre l’administració pública la responsabilitat de fer evolucionar la
tecnologia.
2. H. 1. Consolidació d’un ecosistema d’infraestructura col·laborativa i oberta de
tecnologies lliures
•

Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat en general a una oferta assequible i variada
de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat.

•

Promoure ordenances municipals de desplegament de nova infraestructura com la proposada
per Guifi.net, que promou la màxima agilitat i eficiència possible, estimula i maximitza l’eficiència
de qualsevol tipus d’inversió i, alhora assegura la seva sostenibilitat en base a l’ús que se’n fa,
minimitzant el cost per a l’administració pública i també per al ciutadà i la societat en general.

•

Afavorir les xarxes comunals i obertes, incidint en la necessitat d’avaluació de l’impacte social i
territorial dels desplegaments, tenint en compte els possibles casos d’ús.

2. H. 2. Contractació de serveis de telecomunicacions
•

Contractar serveis a companyies de telecomunicacions que no discriminin el trànsit, el filtrin o
l’interrompin, com en el cas del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017.

SOBIRANIES · Programa electoral

88

2. H. 3. Relació del programari lliure amb la ciutadania
•

Garantir que totes les pàgines web i aplicacions municipals funcionin, sense cap desavantatge,
amb programari lliure.

•

Utilitzar només formats i protocols oberts, amb especificacions públiques i que disposin de bones
implementacions lliures.

•

No incorporar a les pàgines web municipals serveis de tercers basats en programari privatiu, o
que permeten la recol·lecció de dades per part de qui ofereix el servei. En general, no distribuir
programari privatiu per cap via.

•

No acceptar donacions de programari privatiu per part d’empreses privades, ni tampoc de
maquinari que obligui a l’ús de programari privatiu per a un funcionament correcte. Aquest punt
és especialment important en el camp de l’educació.

2. H. 4. Implantació de programari lliure a l’ajuntament
•

Establir un pla rigorós de migració a programari lliure de tots els serveis d’informació de
l’ajuntament.

•

Migrar l’ofimàtica interna a programari lliure, amb els corresponents plans de formació.

•

Amb diners públics només desenvolupar codi públic: assegurar en els nous contractes que es
publiqui el codi sota llicències lliures. Dissenyar les integracions amb components privatius per tal
que siguin temporals i fàcilment substituïbles.

•

Implantar els serveis essencials en ordinadors als quals els servidors públics tinguin accés com a
mínim telemàtic.

•

No adquirir maquinari que no sigui plenament funcional sota sistemes operatius lliures.

•

Migrar progressivament a programari lliure totes les aplicacions d’escriptori i el sistema operatiu
dels ordinadors municipals.

2. H. 5. Cooperació entre administracions i comunitats de programari lliure
•

Crear mecanismes de coordinació entre administracions que permetin mancomunar el
desenvolupament i desplegament de serveis.

•

Prioritzar la participació en projectes ja existents, procurant que les millores realitzades quedin
incorporades al producte original. Respectar les pràctiques i els codis de conducta de les
comunitats en què es participa.

•

Afavorir la reutilització de solucions mitjançant la documentació correcta i la publicitat dels
projectes.
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2. H. 6. Assumir les dades obertes per defecte
•

Publicar sota llicències lliures i formats reutilitzables tota la informació pública generada o
gestionada per l’administració local (des dels pressupostos municipals fins als temps dels semàfors,
per exemple).

•

Estandarditzar els formats de les dades publicades entre diferents ajuntaments i administracions,
facilitant així l’anàlisi creuada de les dades.

•

Publicar les dades crues generades per a la realització d’estudis finançats amb diners públics, de
manera que es puguin comprovar els estudis o fer-ne derivats.

•

Promoure la reutilització d’aquestes dades, mitjançant una publicitat activa, una bona accessibilitat
a la pàgina web municipal i l’especificació de les llicències.

•

Publicar les dades serà obligatori per a tots els departaments de l’ajuntament, sense que l’ocultació
de dades personals sigui una excusa per allargar indefinidament els processos.

2. H. 7. Garantir la privacitat de les dades de caràcter personal
•

Administrar les dades de caràcter personal únicament dins de l’administració i seguint estrictes
criteris de seguretat, garantint els mitjans tècnics i els coneixements per gestionar-les sense
dependre de tercers.

•

Limitar la recollida de dades de caràcter personal a aquells casos en què prèviament s’han establert
les finalitats concretes per a les quals seran utilitzades, minimitzant així la quantitat de dades
personals que es recullen.

•

Implementar mecanismes per donar un màxim de serveis per conèixer, corregir o esborrar dades
personals dels sistemes de l’administració; i no només el mínim legal que exigeix la GDPR.

2. H. 8. Democratització de la tecnologia
•

Posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania, així com reforçar
els existents.

•

Promoure espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així
com dotar de recursos els existents (biblioteques, centres cívics o telecentres).

•

Oferir programes pedagògics en coordinació amb centres educatius de diferents nivells que
permetin abordar com treballar la tecnologia de manera inclusiva i respectuosa amb la ciutadania,
introduint-hi la perspectiva de gènere.

•

Elaborar una pàgina web nova i funcional de l’ajuntament garantint informació actual, accessible,
completa i enllaçada entre si.

•

Oferir formació tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius
socioeconòmics, en temàtiques d’innovació tecnològica, en coordinació amb els serveis socials
municipals.
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•

Garantir que el personal de l’administració podrà acompanyar la ciutadania en la seva interacció
digital amb l’administració a partir de programes de formació interna.

2. H. 9. Compra pública de dispositius electrònics i circularitat
•

Promoure la reducció de l’impacte mediambiental i l’economia social i solidària.

•

Respectar els drets laborals de les persones treballadores involucrades en la fabricació,
manteniment, recollida i reciclatge de dispositius electrònics.

•

Realitzar una compra pública responsable que respecti els drets laborals en la producció de béns
electrònics.

•

Traçabilitzar en origen dels dispositius per assegurar la circularitat: reparació, renovació,
reutilització. Garantir-ne el reciclatge final i la transparència de les dades sobre aquests processos.

•

Comprometre’s a donar els dispositius a entitats socials al final del seu ús, per allargar-ne la vida
útil i crear beneficis socials amb la reutilització.

•

Realitzar una compra pública amb extensió de garantia que inclogui reparació i manteniment
durant tot el període d’utilització, per facilitar estendre la vida útil dels dispositius.

•

Promoure el coneixement sobre manteniment i reparació dels dispositius a les entitat públiques i
els centres educatius (escoles, universitats).

2. H. 10. Estàndards lliures
•

Assegurar la interoperativitat: utilitzar formats oberts de fitxers com a eina per garantir l’accés
a la informació sense obstacles i la bona interacció amb i entre els sistemes públics. A més, els
estàndards que s’utilitzin han de tenir implementacions obertes que es verifiqui que funcionin
amb una varietat de dispositius o programari, incloent sempre una opció de programari lliure.

•

Tenir com a equisit a l’hora de comprar aparells tecnològics que aquests utilitzin estàndards lliures
per realitzar la seva funció. D’aquesta manera s’eliminen les dependències cap a un sol fabricant.

•

Garantir que la producció digital utilitzi llicències copyleft i Creative Commons que facilitin la
reutilització de les obres artístiques i produccions dels creadors i les creadores locals finançades
amb fons públics, com a eines de cultura lliure.

•

Establir polítiques actives d’ús d’estàndards oberts i de migració a programari lliure, havent
establert una llista d’aplicacions homologades per a cada ús i funcionalitat requerides pel sector
públic. Habilitar també estratègies de reutilització, col·laboració i compartició d’esforços amb
altres entitats públiques del món.
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3. POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES

3. A. CIUTAT COHESIONADA, CIUTAT SEGURA: COHESIÓ SOCIAL, PROXIMITAT
I TREBALL COMUNITARI
Quan parlem de ciutat cohesionada ens referim a una ciutat on hi hagi una xarxa consolidada i uns
vincles forts entre les persones que la integren. La comunicació i la cooperació entre les persones
són elements clau per fer créixer i enfortir la comunitat. Des d’aquesta mirada és des d’on proposem
abordar la resolució dels conflictes i des d’on parlem de convivència.
La seguretat ciutadana i la protecció civil són àmbits molt rellevants dins de les polítiques d’un
municipi, ja que afecten la totalitat de la seva població, ja sigui de manera activa o passiva i tenen, a
més, una posició important entre les preocupacions de la població.
Viure de manera tranquil·la i segura és un dret fonamental i necessari. Per tal que la seguretat esdevingui
un dret, cal situar les persones al centre de la política de seguretat donant resposta a les amenaces
ambientals, alimentàries, de salut o en qualsevol altre àmbit social o de la vida. És imprescindible que
treballem la seguretat i la convivència de les persones des de la transversalitat. Cal que estructurem
serveis i replantegem la seguretat i els cossos de seguretat situant-los com una peça més que ha de
servir per tal que Sabadell esdevingui una ciutat cada cop més cohesionada i segura. És per això que
entenem que l’única forma de garantir una ciutat on la convivència sigui agradable és amb un model
de proximitat, amb la màxima reducció de les desigualtats socials i, per tant, la millora de la cohesió
social i amb un treball comunitari que enxarxi veïns i veïnes i els corresponsabilitzi del seu benestar i
del de la resta de la comunitat.
3. A. 1. Resolució de conflictes a través de la mediació comunitària
La mediació és una oportunitat a l’abast de tothom per resoldre els conflictes pacíficament i de
manera constructiva. La mediació entén el conflicte com a motor de canvi, com a oportunitat de
transformació i millora.
D’aquí la seva utilitat en entorns com el familiar, l’escolar, o l’espai públic, en els quals preservar les
relacions personals en el conflicte és imprescindible per la convivència futura.
Per això proposem les actuacions següents en l’àmbit de la mediació comunitària:
•

Ampliar l’abordatge de la resolució dels conflictes a tots els tipus: veïnals, comunitaris, familiars,
entre entitats, a l’espai públic...

•

Oferir a tota la comunitat educativa la mediació comunitària en els conflictes originats dins de les
relacions escolars.
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•

Introduir la mediació reparadora en aquelles infraccions en les quals sigui possible, individualitzant
les respostes municipals i dotant-les de finalitats educatives i restauratives.

3. A. 2. Plans de xoc per millorar les necessitats immediates de la ciutat
3. A. 2. 1. Seguretat viària, posem les persones primer
•

Potenciar el consell local de seguretat viària. Potenciar la col·laboració institucional amb entitats i
veïnat per tal de millorar i adequar de forma constant la seguretat viària de la ciutat a les necessitats
de les persones.

•

Realitzar una campanya de conscienciació i sensibilització.

•

Mantenir la dinàmica d’intervencions en l’espai públic per tal de garantir que Sabadell és cada cop
una ciutat més segura.

3. A. 2. 2. Plans específics d’intervenció a les zones on es detectin majors dificultats de convivència
•

Proximitat i seguiment constant: potenciar taules i espais de coordinació entre veïnat, entitats i
administració on ja n’hi hagi i crear-ne on encara no. Cada taula haurà d’adaptar-se a la realitat
de cada zona i les necessitats tant pel que fa a la periodicitat com al funcionament. Calen models
plurals adaptats a cada zona i que responguin a les necessitats dels veïns i les veïnes. Des d’aquestes
taules s’ha de permetre conèixer en tot moment la realitat de la zona de primera mà i treballar
de forma conjunta per tal de resoldre els problemes que puguin anar sorgint a la vegada que per
millorar les condicions generals de convivència de la zona.

•

Tenir presència policial preventiva i dissuasòria: en aquelles zones on sigui necessari i així s’acordi
amb el veïnat i les entitats. Caldrà treballar per garantir una presència policial suficient que pugui
treballar per a la contenció dels conflictes així com per evitar-ne de nous.

•

Coordinar el veïnat i la resta de l’administració per fer plans integrals a mitjà i llarg termini que
permetin la millora estructural de les zones i que cerquin mesures per acabar amb les situacions
cronificades que generen problemes de cohesió social i convivència. Aquests hauran de passar
indefectiblement per la intervenció comunitària.

3. A. 3. Model de policia de proximitat
•

Aprofundir en el model de proximitat, de treball preventiu i proper als barris. És necessari aprofundir
en aquesta filosofia i pràctica policial iniciada durant el darrer mandant. Cal que aquesta forma
de funcionar perduri en el temps i que es doti el cos dels recursos necessaris per tal de poder-la
estendre a tota la ciutat i dins del mateix cos policial.

•

Tenir una formació continuada del cos. Cal aprofundir en el treball ja iniciat en el darrer mandant
consistent en la formació a càrrec d’entitats com SOS Racisme. És imprescindible que la formació
continuada toqui aspectes com el racisme, el sexisme, les desigualtats socials, les violències
masclistes i LGTBI-fòbiques, etc.
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•

Canviar el paradigma d’agents per tal que concordi amb un model de proximitat i d’intervenció
comunitària. Apostar per l’entrada de dones al cos, per la modernització i acostament dels perfils
de les proves d’entrada cap a un model d’agent preventiu i no pas reactiu.

•

Seguir amb el procés de modernització i implementació de les noves tecnologies en el dia a dia
del funcionament del cos. És imprescindible una integració digital tant de la central com dels
agents.

•

Potenciar el contacte, la relació i les tasques de mediació com a epicentre de les tasques municipals
en matèria de seguretat amb el suport del cos policial.

•

Mantenir i seguir desenvolupant mecanismes de prevenció i assessorament sobre aquells
col·lectius amb un risc més alt d’exclusió social. Dotar d’eines i recursos tant a serveis socials com
a les entitats arrelades al territori per tal que puguin jugar un paper en la recerca de solucions i en
la mediació comunitària, i definir les necessitats educatives.

•

Potenciar el servei a la població i la garantia dels serveis mínims. La policia local no ha d’acompanyar
en la preservació dels interessos econòmics empresarials quan aquests suposin vulnerar els drets
fonamentals i la garantia dels serveis mínims de supervivència per la població.

•

Prioritzar i potenciar al llarg del temps el cos de proximitat com a cos central i principal de la
policia municipal. Aquest ha d’esdevenir el verdader i únic protagonista que conformi el cos de la
policial local.

•

Donar suport i integrar els serveis de policia de proximitat amb altres serveis de l’ajuntament com
el d’intervenció comunitària i mediació.

3. A. 4. Model policial coordinat i integrat dins l’administració local
•

Tots els serveis territorials i humans de la ciutat amb un objectiu clau: la cohesió social.

•

Abordar de manera complexa situacions de precarietat, dificultats o gestió. Ha de ser un abordatge
des d’una òptica no repressiva.

•

Desplegar el pla de treball comunitari, un conjunt de programes i polítiques a molts nivells i amb
mirada especial a la reinserció i a la garantia social. Posar especial atenció a generar anàlisis i
actuacions de prevenció que permetin evitar o disminuir gran part dels delictes majoritàriament
vinculats a la misèria i a la manca d’oportunitats.

•

Apostar per polítiques que vagin en el sentit de la mediació, l’acció social, la intervenció
socioeducativa i comunitària en les qüestions de convivència. Cal apostar fermament per aquestes
vies, fent plans transversals des dels serveis municipals d’aquests àmbits i posant-hi els mitjans i
recursos necessaris. La policia municipal no ha de ser a tots els plans ni a totes les actuacions. Cal
desplegar polítiques a llarg termini que eliminin la desigualtat i tot allò que genera precarietat i
situacions de marginalitat. La participació de la policia ha de ser només en aquelles actuacions en
què es consideri que pot fer una tasca de suport i s’ha de supeditar al plantejament que facin els
serveis socials o la mediació.

•

Impulsar projectes concrets d’intercooperació, plantejant treballs concrets i senzills que potenciïn
el treball entre les diferents àrees.
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Coordinació amb altres cossos policials:
•

Incidir per tal de traslladar la filosofia de la cohesió social, la proximitat i el treball comunitari a tots
els cossos policials que actuen a Sabadell.

•

Tenir tolerància zero amb les vulneracions de drets fonamentals i abusos policials per part d’altres
cossos.

3. A. 5. Model policial transparent i al servei de la ciutadania
El caràcter especial del cos policial requereix que els mecanismes de transparència i control es
produeixin encara de forma més minuciosa que a la resta de l’administració.
Dotar-se de mecanismes de transparència i control de l’actuació dels cossos de seguretat respecte al
compliment dels drets humans i les llibertats.
Implantar mecanismes de prevenció i sanció per garantir un cos lliure d’abusos policials.
Implantar formació específica al cos per evitar tics discriminatoris de qualsevol tipus (detencions amb
resistència, possibilitat de càmeres, formació per evitar perfils racials, evitar-los...).
Potenciar la transparència i el control en les actuacions policials mitjançant la geolocalització dels
vehicles o amb mesures senzilles com garantir que els agents van identificats correctament.
Revisar i erradicar els elements que poden conduir a la vulnerabilitat dels individus que es trobin sota
dependències policials, així com investigar de manera exhaustiva les denúncies per abusos policials i
establir les sancions corresponents.
Tenir un pla a inici de mandat per tal d’actualitzar instal·lacions, projectat per fases que permetin la
modernització i renovació de les instal·lacions de la policia municipal.
3. A. 6. La regulació de l’espai públic: les ordenances anomenades cíviques
Principis:
Des de la Crida per Sabadell creiem fermament que el fet de regular i tipificar el comportament
difícilment tindrà cap incidència en la realitat i en cap cas garanteix el compliment o la millora de
la cohesió social, la convivència, etc. Així doncs, partim del punt de vista general que regular l’espai
públic no és la nostra voluntat ni prioritat sinó que les nostres prioritats són les de donar solucions a
les situacions que poden generar problemes de convivència o impossibilitar la cohesió social.
A més, en cap cas permetrem cap tipus de regulació que suposi una criminalització de la pobresa i la
precarietat o que discrimini de forma directa o indirecta a cap col·lectiu.
Accions:
•

Revisar les ordenances per tal d’eliminar qualsevol contingut que suposi una criminalització o
vulneració de drets.
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•

De la sanció a la reparació: passar d’un model exclusivament sancionador a explorar i obrir vies
que puguin permetre la reparació i el compromís de les persones que puguin cometre danys a
l’espai públic.

•

Regular les sancions en funció de la renda.

3. B. CAP A LA TRANSPARÈNCIA TOTAL
Cal seguir treballant en uns pressupostos transparents i facilitar-hi l’accessibilitat total i amb totes les
partides pressupostàries ben detallades per afavorir-ne la comprensió.
S’ha de seguir impulsant que l’ajuntament actuï de forma transparent des del municipi facilitant tota
la informació de les actuacions dels grups i les regidores per poder conèixer-ne l’assistència a plens i
reunions o la direcció de les votacions que exerceixen de forma esquematitzada. Incloure el resum de
retribucions i indemnitzacions per assistències conjuntament amb els informes d’assistències.
També seguir treballant per posar a disposició de la ciutadania el control de qualsevol activitat
municipal amb accés a la documentació i a la informació sobre concursos i contractacions que es
realitzin des de l’ajuntament, així com l’explicació detallada de la informació completa un cop s’hagin
desenvolupat les activitats.
Continuar amb la prioritat de la gestió pública transparent, honesta i sota control ciutadà. Compromís
en la lluita contra qualsevol tipus de corrupció. Despesa pública exclusivament als serveis i programes
públics. Publicar les subvencions a entitats, amb la informació comprensible dels conceptes pagats.
Cal treballar per tal que hi hagi una política de personal transparent i lliure de clientelisme. La funció
pública com a garantia de l’interès públic. Selecció de personal transparent. Impuls de la carrera
professional interna. Formació continuada. Fre a la laboralització de la plantilla.
També s’ha de treballar perquè hi hagi de forma constant una auditoria ciutadana del deute de
l’ajuntament per posar llums i taquígrafs a la corrupció política i impedir la malversació econòmica.
Finalment, cal impulsar els mecanismes necessaris per tal de garantir a la ciutadania una informació
de qualitat, rigorosa i periòdica a través de la renovació dels mitjans de comunicació.

3. C. LA LLUITA CONTRA EL RACISME
Més enllà de totes les propostes que ja hem destacat en tots els àmbits del nostre programa, volem
fer esmenent a una sèrie de polítiques, vinculades a la lluita contra el racisme, que pel moment que
vivim ens semblem d’extrema importància i amb les quals estem absolutament compromeses.
Cal seguir treballant en la construcció d’una Sabadell antiracista i antifeixista. Tenim present que la
situació del racisme institucional, social i quotidià a casa nostra impacta fortament en les vides de
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moltes persones de les nostres comunitats, barris i viles. El racisme marca i delimita les oportunitats i
itineraris vitals ja sigui al treball, a l’educació, a la salut o en l’accés a l’habitatge. Existeix una violència
estructural generada pel capitalisme racial que diferencia entre persones amb drets i persones sense
drets, entre persones riques i persones pobres, entre persones explotades i persones explotadores.
Aquesta violència i divisió estructurals estan en l’arrel de l’actual auge de l’extrema dreta arreu, que fa
de les persones migrants i refugiades el boc expiatori de tots els mals possibles.
Des de la Crida per Sabadell seguirem treballant per consolidar drets polítics, socials i econòmics per
tota la societat.
La residència ha de ser l’únic requisit per gaudir de la ciutadania plena i, per tant, per la concessió de
l’únic estatus existent amb garantia i plenitud de drets per a tothom: vot, educació, treball, habitatge,
sanitat i accés a la funció pública.
La garantia de la igualtat de drets és imprescindible per acabar amb les polítiques europees migratòries,
estatals i catalanes basades en la persecució, identificació, privació de llibertat i deportació de la
població migrada que viu a Catalunya.
Seguim apostant per un model basat en el respecte a la pluralitat i la diversitat cultural, lingüística i de
tots els elements que conformen la identitat de cada persona. Tenir sobirania antiracista suposa tenir
dret a decidir en igualtat i aquesta només serà efectiva si totes les persones disposen dels mateixos
drets socials i polítics, independentment de la seva procedència, racialitat o llengua. Defensem, per
tant, i finalment, que totes les persones puguin exercir el dret a migrar, a pertànyer i a romandre.
Per això volem construir una Sabadell on totes tinguem cabuda, la volem construir entre totes,
independentment de l’origen, abolint la llei d’estrangeria i totes les lleis racistes i classistes i on les
persones refugiades siguin benvingudes. En aquesta construcció cal treballar amb els col·lectius i
grups antiracistes que ja lluiten en aquesta direcció per tal de participar i col·laborar amb el moviment
antiracista. Alhora, l’estratègia per assolir l’erradicació del racisme i la satisfacció plena de tots els
drets per totes les veïnes i els veïns passa també per construir municipis antiracistes que desobeeixin
la llei d’estrangeria, que confrontin el racisme i que practiquin la no-col·laboració amb el racisme
institucional i d’Estat.
Per això ens comprometem amb les propostes següents :
•

Negar-se a qualsevol acció que pugui delatar o acabar amb la deportació, amb l’objectiu de
garantir el compliment dels drets de totes les veïnes. Els nostres barris i viles han de ser ciutats
refugi, per això rebutgem col·laborar amb les autoritats policials de l’Estat amb relació al traspàs
d’informació sobre la situació administrativa de les persones.
- Exercir el principi de la no col·laboració amb els cossos policials amb relació a una llei, la
d’estrangeria, que vulnera drets humans fonamentals.
- Defensar que les policies locals no requereixin la situació administrativa per temes d’estrangeria
a les conciutadanes.

•

Seguir treballant per monitoritzar i auditar les pràctiques de la policia municipal per erradicar les
identificacions per motius ètnics.
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•

Promoure l’elaboració de plans municipals de lluita contra el racisme i la islamofòbia, que proposin
catàlegs de mesures efectives i mesures específiques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere.
- Aplicar mesures i establir sancions per acabar amb la discriminació en l’accés a l’habitatge,
particularment, per part d’entitats bancàries i agències immobiliàries.
- Establir mesures, inspeccions i sancions per acabar amb la discriminació en l’accés als llocs de
feina.

•

Treballar per obrir oficines contra el racisme i la discriminació que vetllin per la protecció i garantia
dels drets de les persones migrants, racialitzades o la població romaní. Aquestes oficines també
s’encarregaran de la protecció d’aquests drets quan les vulneracions provinguin de les mateixes
institucions públiques. Aquestes oficines hauran de treballar amb una perspectiva interseccional,
és a dir, incorporant les perspectives feminista i LGTBI, les possibles problemàtiques lligades als
recursos econòmics i culturals, així com les possibles diversitats funcionals dels usuaris. En aquest
sentit, s’impulsarà la coordinació i el treball conjunt amb les àrees i les oficines municipals que
treballin aquestes altres qüestions.

•

Treballar en l’elaboració de plans municipals de lluita contra la segregació escolar, incloent la lluita
contra aquelles mesures que estigmatizen des de les administracions públiques la població que és
identificada com a musulmana com el protocol “PRODERAI” impulsat pels departaments d’Interior
i d’Ensenyament.

•

Seguir treballant en les polítiques municipals de suport a les persones refugiades. Les ajudes a
les persones refugiades s’han de gestionar des dels ens públics, concretament també, des dels
ajuntaments.

•

Seguir vetllant per fer efectiu i garantir el dret a empadronar-se de totes i cada una de les persones
que ho sol·licitin. Cal evitar posar traves innecessàries i facilitar les condicions d’accés al padró.
A la vegada, també s’ha de seguir treballant per facilitar tant com sigui possible els informes
d’arrelament social, així com els informes d’integració per la renovació del permís de residència.

•

Garantir el dret a culte també des dels municipis. És necessari el respecte a la pluralitat de creences
presents al municipi. De la mateixa manera, és necessari el reconeixement idoni de les festivitats
de les religions minoritàries.
- Per això promourem acords entre les diferents comunitats religioses per facilitar l’ús compartit
dels centres de culte existents, amb l’objectiu de promoure la convivència i el respecte entre
les diferents comunitats i opcions religioses i fer efectiu el dret de culte de qualsevol ciutadà i
ciutadana, sigui quina sigui la seva religió.

•

Treballar per garantir els recursos habitacionals de baixa exigència adaptats a les necessitats vitals
dels i les menors i exmenors no acompanyats.
- Seguir treballant en l’estratègia municipal contra el sensellarisme des dels serveis socials que
presti acompanyament als anomenats menors no acompanyats (MENA) i ex-MENA. Seguirem
treballant també en un acompanyament en tots els àmbits de les seves vides.

•

Seguir treballant en els compromisos adquirits en l’acolliment de persones refugiades.
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•

Seguir treballant per garantir que en les dependències municipals hi hagi tota la informació
rellevant en els diversos idiomes de les principals llengües de la població que habita els nostres
barris i viles, la presència de traductors en tots els centres d’atenció primària i els mecanismes
perquè el funcionariat de les institucions municipals sigui representatiu d’aquesta mateixa
diversitat.

•

Confrontar discursivament i no col·laborar políticament amb aquells partits que incloguin ideari
xenòfob en el seu ideari o declaracions públiques dels i les seves representants.

•

Promoure el canvi de llei d’estrangeria, facilitar el NIE i els papers a les persones migrants.

3. D. ATENCIÓ INTEGRAL A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Per garantir una ciutat cohesionada amb totes les persones que hi viuen i reduir les desigualtats,
l’administració està obligada a abordar el canvi de paradigma de la diversitat funcional, dotant d’una
major responsabilitat l’entorn en la generació d’espais de participació i oportunitats, tot i concebent
les persones afectades, familiars i cuidadores com a persones amb igualtat de drets i no només com
a persones assistides.
L’administració local ha de treballar per fomentar l’autonomia de totes les persones i l’atenció a la
dependència mitjançant la promoció de serveis i programes que garanteixin que les persones amb
diversitat funcional visquin en igualtat d’oportunitats i millorin les seves condicions de vida.
Per tal que sigui així, els serveis socials municipals han de contribuir a la modernització i millora de
les persones acomplint la llei estatal de promoció de l’autonomia i la llei catalana de serveis socials.
Hem d’abordar polítiques que promoguin la inclusió social de les persones amb diversitat funcional on
garantim que l’entorn és el principal responsable de generar espais de participació i d’oportunitats a
la societat sense obligar l’individu a adaptar-se a allò construït per un concepte equívoc de normalitat
estadística.
Aquestes polítiques han de garantir els drets exigits des de l’afirmació de l’autonomia personal, la
capacitat de decidir i l’exigència del respecte i la igualtat d’oportunitats en tots els espais i l’entorn.
Per aquest motiu és essencial garantir l’autonomia en tots els àmbits de la vida quotidiana: educació,
treball, habitatge, espai públic, transport, comunicació, oci...
Així doncs, com a acció principal i prioritària, hem de garantir les actuacions següents:
•

Elaborar un pla d’atenció a les persones amb diversitat funcional amb l’objectiu de:
- Realitzar una diagnosi acurada de la situació de dependència a la ciutat i de les dificultats per
assolir una autonomia real de la seva població.
- Posar la persona al centre del procés amb un model de gestió de casos que articuli i coordini
els serveis per aconseguir-ho.
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- Aportar a la ciutat, entitats i a la mateixa administració una visió integral, transversal i inclusiva,
més enllà de les actuacions concretes.
- Fomentar la col·laboració, treballs i coordinació entre els serveis i agents claus per garantir
l’atenció.
- Promocionar l’activació i l’arrelament al territori del teixit associatiu, voluntariat i de les figures
especialitzades.
•

Donar suport a les entitats per ampliar l’oferta d’activitats per persones amb diversitat funcional.

Per tal de definir clarament les actuacions en cadascun dels eixos necessaris en matèria de diversitat
funcional i dependència, hauríem de separar-los en sis de principals, no oblidant la interrelació entre
ells.
Inserció
•

Crear una taula d’atenció a la diversitat funcional com espai de trobada entre l’administració i les
entitats del sector, amb la finalitat de conèixer les demandes, poder canalitzar-ne la resolució i
fer-ne el seguiment.

•

Promocionar i difondre programes d’acompanyament, capacitació i formació de persones amb
diversitat funcional des del Vapor Llonch.

•

Ampliar places dels serveis diürns i dels Centres Especials de Treball.

•

Promocionar la contractació pública de persones amb diversitat funcional.

•

Promocionar clàusules socials en la promoció pública.

Educació
•

Promocionar accions formatives i de suport a les famílies.

•

Formar i sensibilitzar sobre la diversitat funcional.

•

Promocionar la figura del vetllador/a als centres escolars.

Habitatge
•

Crear i dotar de línies específiques de subvencions per millorar l’accessibilitat a l’habitatge existent.

•

Promocionar les bonificacions fiscals per a la construcció d’habitatges adaptats.

•

Modificar el pla d’equipaments per tal d’assolir en cadascuna de les edificacions un percentatge
que cobreixi les necessitats reals de les persones amb diversitat funcional.

•

Crear i promocionar el pilotatge de pisos compartits per persones amb diversitat funcional.
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Sociosanitari
•

Especialitzar el Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb diversitat funcional.

•

Actuar per tal de sensibilitzar el personal professional sobre la diversitat funcional.

•

Consolidar l’Oficina d’Atenció a la Discapacitat (OAD) i ampliar-ne la franja d’atenció.

•

Promoure recursos per a persones amb diversitat funcional i fer-ne difusió.

Accessibilitat i mobilitat
•

Realitzar un pla d’accessibilitat amb enfocament per a persones amb diversitat funcional.

•

Revisar l’acompliment de la normativa d’accessibilitat en comerços, restaurants i altres activitats.

•

Revisar l’acompliment de la normativa d’accessibilitat en els equipaments municipals.

•

Senyalitzar i garantir el pas alternatiu adequat a la via pública.

•

Instal·lar avisos sonors i activació a distància en els semàfors.

•

Identificar i realitzar les millores per a l’adaptació de totes les parades de l’autobús (ja siguin cap a
l’adaptació de les persones amb mobilitat reduïda com amb discapacitat sensorial.

•

Instal·lar mecanismes de veu en els ascensors dels edificis públics.

•

Garantir l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic, corregint el mal estat de les voreres, eliminant
les barreres arquitectòniques existents i evitant els obstacles com són els vehicles, les tanques
d’obra, etc. que impedeixen el pas de les persones.

•

Garantir la interpretació en llengua de signes a actes públics.

•

Garantir l’accessibilitat a Internet, facilitar l’accés a navegadors amb veu, l’adaptació de mitjans
informàtics de l’administració i l’adaptabilitat del web municipal.

Lleure, esport i cultura
•

Promoure una xarxa de recursos de lleure per a persones amb diversitat funcional.

•

Promoure espais de respir per a familiars de persones amb diversitat funcional.

•

Seguir i difondre mesures adaptades per a esdeveniments i espais d’afluència.

•

Facilitar els accessos a les piscines i altres espais d’oci a persones amb dificultats de mobilitat
(rampes, baranes...).
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3. E. BENESTAR ANIMAL
Els animals són essers vius dotats de sensibilitat psíquica i física i també de moviment voluntari.
Per aquest motiu cal que assolim el màxim nivell de protecció i benestar animal i que afavorim la
responsabilitat més elevada i la conducta més cívica de la ciutadania en la seva defensa i preservació.
Animals domèstics
•

Treballar activament amb campanyes informatives, de sensibilització i de control contra
l’abandonament d’animals domèstics.

•

Regular i controlar les situacions de maltractament de gossos, gats i fures.

•

Regular i promoure campanyes d’esterilització de gats.

•

Evitar que els processos d’embargament facin objecte els animals de companyia en cap cas.

Fauna salvatge
•

Promoure tasques de conservació de les abelles urbanes i campanyes informatives de la seva
importància.

•

Controlar èticament la població de coloms.

Fauna salvatge protegida
•

Realitzar convenis de col·laboració amb els centres de fauna salvatge per tal de recuperar, rehabilitar
i alliberar en les millors condicions possibles les espècies de fauna autòctones protegides.

•

Crear un protocol d’actuació i seguiment per a la recollida i gestió d’animals ferits que aplegui
totes les entitats vinculades.

•

Promocionar la fauna salvatge als parcs i jardins (alimentació, aigua, refugi).

Espectacles
Perseguir i controlar els espectacles amb animals, com els circs o les baralles.
Experimentació amb animals
Controlar i perseguir l’experimentació amb animals per a l’obtenció de qualsevol tipus de bé
(cosmètics...).
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4. UNA PROPOSTA PEL VALLÈS

Propostes per transformar el Vallès
El Vallès és un territori que traspassa la seva pròpia delimitació de comarca entre l’occidental i
l’oriental. Una configuració peculiar entre espais urbans i corredors agroforestals molt a prop de
Barcelona. En aquest marc s’estableixen diversos debats que venen, en certa manera, condicionats
per aquesta proximitat que tenen a veure amb els serveis i infraestructures del territori, com quin és
l’espai adequat per a la presa de decisions d’aquest espai supralocal.
Gran part del plantejament oficial sobre la mobilitat, un dels grans temes quan es pensa en la comarca,
parteix de reconèixer la insostenibilitat actual. Però, en comptes de plantejar alternatives sostenibles,
es proposen salts endavant: si els cotxes contaminen molt, substituir els carburants actuals per d’altres
més “ecològics”, si consumim molta aigua, invertir diners i energia a dessalar, si tenim les carreteres
col·lapsades, construir-ne més. Nosaltres, per contra, plantegem que cal tenir valentia, reconèixer que
l’actual creixement és totalment insostenible i plantejar-se frenar-lo i racionalitzar-lo.
Creiem que per tal de fer una proposta per millorar la mobilitat al Vallès cal tenir present que es
garanteixi la preservació, la integritat i la millora dels espais naturals, ja que són garantia de qualitat
de vida per a tothom i de futur. També cal garantir una bona qualitat ambiental de l’aire per les
conseqüències greus que té sobre la salut el degradament d’aquesta qualitat. Cada vegada apareixen
més estudis que relacionen la qualitat ambiental atmosfèrica, que conté elements contaminants que
provenen principalment de la mobilitat en vehicle privat i de desplaçaments de vehicles pesants,
amb les condicions de salut.
Infraestructures: una aposta pel transport públic col·lectiu
Al Vallès li cal ja una aposta pel transport públic valenta i, sobretot, amb un finançament previst a
curt termini. Disposa d’unes condicions excel·lents ja que la línia orbital ferroviària ja està definida i
parteix d’una bona part de la xarxa ja present al territori. Planteja com a gran novetat el trencament
de l’esquema radial actual. La línia orbital ha d’enllaçar Vilanova i la Geltrú amb Mataró mitjançant
una paràbola de 119 quilòmetres que ha de passar d’entre d’altres per Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell i Vilafranca del Penedès. En alguns trams aprofitarà vies ja existents, que en l’actualitat opera
la companyia Renfe i s’hauran de construir 68 km de vies, dels quals 46 km seran en túnel, i noves
estacions. A més a més es preveu 12 intercanviadors de renfe i FGC.
També hi ha altres propostes d’àmbit territorial més acotat, però igualment molt rellevants, com la
connexió dels FGC de Sabadell i Terrassa, els FGC fins a Castellar del Vallès, el soterrament de les vies a
Montcada i integrar la línia R8 al Vallès amb els intercanviadors necessaris (Barberà i Rubí) així com el
desplegament de la línia en freqüències que la facin veritablement útil per a la ciutadania.
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Propostes mandat 2019-2023: al Vallès és l’hora del ferrocarril
•

Impulsar la construcció de la línia orbital ferroviària al Vallès vinculada a la xarxa de RENFE per tal
de millorar la connectivitat entre Terrassa, Sabadell i Granollers.

•

Impulsar l’estació intercanviadora de Riu Sec - Baricentro a Barberà del Vallès com a estació nodal
principal al Vallès i a la Regió Metropolitana de Barcelona.

•

Impulsar la creació d’un loop ferroviari que uneixi els municipis de Sabadell, Terrassa i Sant Quirze
vinculat a la xarxa de FGC.

•

Impulsar el perllongament de la línia S2 de FGC fins a Castellar del Vallès mitjançant un pont per
vehicles i trens per superar la llera del riu Ripoll.

•

Creació d’una T-Vallès, que faciliti els moviments en el si de les dues comarques del Vallès dins una
única zona tarifària.

•

Impulsar la incorporació de trens semidirectes tant de RENFE com de FGC a Barcelona, Manresa,
Terrassa i Aeroport.

Defensem el territori i els espais naturals al Vallès: no al Quart Cinturó
Un dels mals de les ciutats del Vallès és que tendeixen a viure soles, assentant estructures de caràcter
localista que acostumen a configurar la geografia de les desigualtats com a qualsevol altra de les
ciutats grans i mitjanes d’arreu del món.
Tanmateix, avui la societat xarxa és un fet urbà i, a la vegada, per bé o per mal la ciutat s’esdevé com
una relació dialèctica de processos físics (transformació de places, carrers i artefactes arquitectònics
de tot tipus) i socials (la relació entre les persones que s’esdevé en les ciutats), on l’espai urbà tendeix a
connectar-se en un mosaic de peces que es relacionen dialècticament i ambientalment. S’ha esgrimit
que cada municipi faci la valoració de menystenir la destrossa i fer creure que hi ha una certa incidència
dels ajuntaments. Però això és cosmètic i es fa sobre el supòsit que és una construcció necessària. Des
de la Crida per Sabadell creiem tot el contrari i la nostra aposta és clara: sota la decisió col·lectiva de
fer desaparèixer el fantasma del Quart Cinturó cal eliminar-ne el seu traçat de tots els planejaments
municipals com a estratègia de respecte al territori i a la salut de la gent que viu al Vallès.
Garantir la preservació i millora dels espais naturals
La preservació dels espais agroforestals i naturals del Vallès és cabdal per mantenir-ne l’essència.
Pels seus efectes ambientals, de valor natural, paisatgístics i de salut, aquest territori no pot acceptar
que es vegin modificats aquests espais agroforestals i naturals per extendre les ciutats, carreteres,
gaseoductes, etc. que els rodegen. El valor propi d’aquestes zones entre context urbà ha de garantir
la seva preservació des de la perspectiva de Vallès.
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Propostes mandat 2019 - 2023: esborrem la traça del Quart Cinturó (B-40)
•

Esborrar la traça de la B-40 prevista pel Ministerio de Fomento a tots els municpis del Vallès.

•

Protegir de forma especial el conjunt d’espais naturals i agraris al Vallès.

•

Impulsar la millora dels connectors biològics i verds urbans al conjunt de municipis del Vallès.

Visió de Vallès
Al Vallès aquesta xarxa constitueix una escala intermitja que s’ha acabat anomenant de forma
genèrica com a Àrea Vallès o Àrea Metropolitana del Vallès. L’Àrea Vallès és un espai de potencial
desenvolupament agrícola, industrial, logístic i de comunicació, que agrupa les qualitats de la
necessària escala local, de polítiques urbanes de proximitat i qualitat arquitectònica, amb l’escala
global, de la transferibilitat i espais compartits per a la innovació i els espais de coneixement, a més
de la hiperconnectivitat dels sistemes i espais de producció nacional i internacional.
La concentració desconcentrada industrial i del coneixement al Vallès, i la manca de connectivitat i
accessibilitat de molts d’aquests espais estratègics són, certament, el resultat d’una mala o inexistent
planificació territorial. Però, sobretot, d’una manca de visió de conjunt.
Una visió que posi damunt la taula el fet que el Vallès és un territori que acumula entre altres
singularitats, un dels eixos productius més importants d’Europa, algunes de les millors universitats
del món, o que tenim una demografia que supera moltes de les comunitats autònomes de l’Estat.
Propostes mandat 2019 - 2023: impulsem l’Àrea Vallès
•

Reconeixement a través del treball entre municipis de l’Àrea Metropolitana del Vallès i de la
capacitat prospectiva i de generació de projectes que ha de permetre:

•

Fer emergir les potencialitats de mancomunar i municipalitzar serveis públics (aigua, residus i
transport públic).

•

Implementar polítiques de cooperació i eficiència pels polígons d’activitat econòmica.

•

Proposar millores en la gestió de serveis de mobilitat.

•

Impulsar el Parc Agrari del Vallès.
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GLOSSARI

1. Cisheteropatriarcal: Sistema social predominat per homes heterosexuals i cisgènere. Les persones
cisgènere són aquelles que s’identifiquen amb el gènere que socialment se’ls hi ha assignat.
2. LRSAL: Acrònim de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local. [https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756].
3. COP 21 de París: Conferència de París sobre el Clima (COP21), celebrada al desembre de 2015, en
que 195 països van signar el primer acord vinculant mundial sobre el clima.
4. SSM: Acrònim de Sabadell Serveis Municipals.
5. CTR: Acrònim de Centre de Tractament de Residus.
6. Pilot SDDR: Pla Pilot de Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos.
7. Compostatge amb FORM: Compostatge amb Fracció Orgànica dels Residus Municipals
fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser
recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.
8. POUM: Acrònim de pla d’ordenació urbanística municipal.
9. PGOU: Acrònim de Pla General d’Ordenació Urbana.
10. PM2,5 i PM10: Petites partícules sòlides o líquides disperses a l’atmosfera, amb un diàmetre d’entre
2,5 i 10 µm Estan formades principalment per compostos inorgànics com els silicats, aluminats i
metalls pesants, així com material orgànic associat a partícules de carboni (sutge). El nom prové de
l’anglès particulate matter. Les partícules poden ser de pols, cendra, sutge, partícules metàl·liques,
ciment o pol·len.
11. Green Network: Xarxa verda.
12. Parks & Ride: Parcs i passeig.
13. Loop ferroviari: Línia circular ferroviària. En concret es refereix a 13 estacions que en 40 minuts unirien
Sabadell i Terrassa, on els seus punts més allunyats de la línia s’hi arribaria en 20 minuts de trajecte.
Un nou servei circular de tren que prestaria servei a un potencial de prop de 500.000 habitants i que
donaria cobertura a grans centres generadors de mobilitat a ambdues ciutats. Connectant espais
de centralitat com l’Eix Macià o el Campus Terrassa, barris de gran densitat residencial, els centres
històrics i fins a un total de vuit polígons d’activitat econòmica.
14. PEPS: Acrònim de Pla Especial del Patrimoni de Sabadell.
15. Housing First: És una manera de fer en què la persona sense llar passa directament del carrer a
un habitatge individual, permanent, digne i adequat a les seves necessitats. L’habitatge passa
a ser l’element prioritat en el procés d’inclusió de la persona, basat en el respecte a la persona i
acompanyant en el seu empoderament. ‘Primer l’habitatge’.
16. HPO: Acrònim d’Habitatge de Protecció Oficial.
17. SAD: Acrònim de Servei d’Atenció a Domicili.
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18. Guifi.net: És un projecte tecnològic, social i econòmic que té per objectiu la construcció d’una Xarxa
de Telecomunicacions de Comuns, oberta, lliure i neutral.
19. Kernels: Un nucli del sistema operatiu. Kernel (en anglès), en informàtica sovint només nucli, és la
part fonamental d’un sistema operatiu.
20. GDPR: Reglament General de Protecció de Dades.

GLOSSARI · Programa electoral

107

