
PRINCIPIS 
PER A UN ACORD AMPLI 
PER LES ELECCIONS DEL 2015
DOCUMENT APROVAT A L’ASSEMBLEA FUNDACIONAL 
DE LA CRIDA PER SABADELL.

1.
Estratègia de ruptura com a línia mestra de l’acció política de la candidatura. Defensem una 
altra manera de fer política, des del treball col·lectiu i amb la participació popular, amb transparència, amb 
implicació dels moviments socials i populars, i donant resposta a la greu situació d’emergència social que vivim.
 
2.
Crítica respecte els partits d’esquerra que han participat dels governs Bustos i els tripartits. 
(L’anàlisi de com hem arribat fins aquí ha de partir de forma explícita de la crítica del paper que ha jugat 
l’esquerra institucional fins a dia d’avui i assenyalar-la com part implicada en el procés de despossessió i 
desestructuració de l’esquerra durant els darrers 30 anys). 
 
3.
Les persones que han participat en anteriors governs municipals no formaran part de la 
llista electoral ni dels espais d’intervenció institucional ni podran ser alliberades.
 
4.
La candidatura ha de ser assembleària i transparent des del principi. Cal defugir de la mera 
suma de sigles i les quotes de partits.
 
5.
La candidatura no estarà subjecta a cap partit o organització nacional. La seva  assemblea serà 
sobirana. I no reproduirà realitats alienes.

6.
S’ha d’evitar la professionalització i la perpetuació de persones en càrrecs de responsabil-
itat política. Un màxim de dues legislatures per a càrrecs electes i alliberats i no sent possible la duplicitat 
de càrrecs.

7.
No ha de renunciar a utilitzar la desobediència com a palanca de transformació i de canvi.

8.
Els salaris de les persones amb dedicació exclusiva no superaran mai 3 vegades el SMI.
 
9.
Ha de participar activament del municipalisme alternatiu comarcal que avui abracen les Candi-
datures Alternatives del Vallès (CAV).
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