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PROPOSTA
D’ORGANITZACIÓ
DE CAMPANYA 
ELECTORAL

Aquest document pretén establir el marc de funcionament general de la campanya electoral del 2015 amb l’objectiu 
d’organitzar els diferents espais dotant-los d’autonomia i garantir que els materials bàsics per treballar estan disponi-
bles en els períodes adequats.

Des de la comissió de comunicació pensem que hem de separar el temps des de la V Assemblea General fins al 24 
de maig en dos períodes de treball amb feines diferenciades i per a aquest fi proposem la creació de dos espais 
oberts que tindran un seguiment en el temps per tal de realitzar les diferents tasques, la comissió de campanya i 
el comitè de campanya.

1.1 Comissió de campanya (del 29 de març al 19 d’abril)

Aquesta és una comissió oberta a la participació de tots i totes les membres de la Crida per Sabadell.

El treball que es farà en aquest espai és el de concretar i establir les línies discursives i polítiques de la campanya 
electoral. De la mateixa manera haurà de garantir l’elaboració dels materials bàsics per tal de poder començar la 
campanya pròpiament dita.

La comissió de comunicació està elaborant un document d’anàlisi de les potencialitats i les febleses que la Crida té 
actualment que es presentarà en la primera reunió d’aquesta comissió per tal de vetllar perquè totes les persones as-
sistents disposin de les eines necessàries per presentar propostes.

Les feines d’aquesta comissió són:

· Consensuar el lema central de campanya i els lemes secundaris.
· Consensuar les línies polítiques i discursives per facilitar la feina dels i les portaveus.
· Treballar el programa elaborat pels grups de sobiranies i buscar formules per tal de jerarquitzar la informació i pen-
sar la manera de fer-ho intel·ligible a la ciutadania.
· Consensuar els continguts i els formats dels materials de campanya (gràfics i audiovisuals).
· Garantir que els materials gràfics estiguin en format físic per la utilització del comitè de campanya.
· Establir el calendari de llançaments i els continguts dels materials audiovisuals.
· Garantir la convocatòria i el bon funcionament de la primera reunió del comitè de campanya.

DOCUMENT 1
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1.2 Comitè de campanya (del 20 d’Abril al 24 de Maig)

El comitè de campanya és obert a la participació de tots i totes les membres de la Crida per Sabadell i necessitarà la 
responsabilitat de totes les persones durant aquest període per garantir el seu correcte funcionament.

La tasca del comitè de campanya és garantir el correcte funcionament de la campanya pròpiament dita, així com res-
ponsabilitzar-se de l’organització dels diferents esdeveniments durant la mateixa i de la correcta difusió del missatge 
de la Crida a tots els racons de la ciutat.

Per tal d’organitzar-ho, des de la comissió pensem que com a mínim haurà de constar de les següents comissions de 
treball:

· Comissió de preparació de l’acte central de campanya
S’encarregarà de fer propostes, tràmits i feina tècnica per tal de garantir que l’acte de final de campanya del divendres 
22 de Maig sigui un èxit.

· Comissió de preparació d’actes petits (Presentació de campanya, accions)
S’encarregarà de fer propostes i organitzar l’acte de presentació de campanya i accions que tinguin com a fi optimit-
zar la comprensió del missatge que vol transmetre la Crida a la ciutadania de Sabadell.

· Comissió de premsa
S’encarregarà de fer suport als candidats i les candidates als diferents actes públics dels quals participin, així com de 
garantir que la premsa està al cas dels mateixos. De la mateixa manera proposarà un calendari de notes de premsa 
i articles d’opinió sobre diferents temes de ciutat per mostrar els posicionaments de la Crida. D’altra banda és feina 
d’aquesta comissió que els nostres candidats i candidates tinguin una cobertura de premsa adient o, en el seu defecte, 
la realització de materials propis que puguin tenir una mínima projecció pública.

· Comissió de logística
S’encarregarà de que els materials pel funcionament de la resta de comissions estan disponibles quan els necessitin. 
També farà la feina tècnica per tal que el 24 de Maig hi hagin apoderats de la Crida al màxim de col·legis electorals 
possibles. Per últim s’encarregarà de preparar l’espai i el funcionament de la nit del mateix 24 i el seguiment electoral.

· Comissió d’agitació/grups de barri
S’encarregarà de pensar i repartir les feines per tal que la Crida tingui presencia a tots els racons de la ciutat. Elabora-
rà un calendari de penjades de cartells i paradetes obert a la participació de tots els membres del comitè de campanya 
per a aquest fi. Haurà de treballar de la mà dels grups de barri ja establerts i proposar formules per tal de cobrir les 
zones on encara no tenim presència.

1.3 Calendari

La proposta de calendari pel bon funcionament de la campanya és la següent:

Dijous 2 d’Abril. Primera reunió de la comissió de campanya.

Dijous 9 d’Abril. Segona reunió de la comissió de campanya.

Dijous 16 d’Abril. Tercera reunió de la comissió de campanya.

Dilluns 20 d’Abril. Assemblea General de campanya
(Primera reunió del comitè de campanya).
· Presentació de la feina feta per la comissió i ratificació.
· Distribució en comissions de treball.

Dilluns 27 d’Abril. Segona reunió del comitè de campanya.

Dilluns 4 de Maig. Tercera reunió del comitè de campanya.
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Divendres 8 de maig(00.00h). Comença la campanya electoral.
Dissabte 9 de maig. Acte presentació de la llista i propostes puntals del programa.

Dilluns 11 de maig. Quarta reunió del comitè de campanya.
Dissabte 16 de maig. Acció simbòlica

Dilluns 18 de maig. Cinquena reunió del comitè de campanya.
Divendres 22 de maig. Acte de final de campanya.
24 de maig. Eleccions municipals i seguiment electoral.
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PROPOSTA
DE PRESSUPOST
PEL 2015

Tot seguit us presentem la previsió de despeses i ingressos pel proper any 2015. Aquest pressupost es refereix a la 
situació actual i no aprofundeix en les possibles realitats canviants en les que ens podem trobar els propers mesos. Així 
doncs és un punt de partida que actualitzarem quan correspongui sobretot en els termes dels temps de retorns de les 
aportacions a retornar i de les diverses partides de despesa. 

Per tal de seguir amb més facilitat el pressupost us adjuntem els diversos quadres resum que us recomanem que aneu 
seguint alhora que aneu llegint aquest document (quadre 1: previsió de despeses, quadre 2: previsió d’ingressos, 
quadre 3: despeses de campanya electoral).

2.1 Previsió de despeses anuals, quadre 1. 

En el quadre 1 s’adjunten tota la previsió de despeses pel 2015, des de les partides més general per a grups de barri 
o sobiranies, fins a les partides de sobiranies o d’edició de materials gràfics o a la xarxa, fins a les despeses de la 
campanya de presentació de la Crida que ja venim desplegant i que es durà a terme fins a finals d’abril, així com les 
despeses de campanya electoral a les eleccions municipals de 2015.

A tall d’aclariment, presentem breument algunes de les partides:

· Espai físic: la proposta és que ens associem a la Quartera, espai en el que podrem fer actes i amb el qual hem 
arribat a un acord per poder utilitzar de magatzem de campanya durant 2 mesos.

· Edició de materials impresos i audiovisuals: amb aquesta partida es comprenen totes aquelles accions de 
disseny i edició de cartells, octavetes, imatge gràfica de web i xarxes socials, tasques d’edició de materials audiovisu-
als, així com tots els materials que siguin necessàries durant els propers dos mesos.

· Publicació impresa ordinària: aquesta partida es refereix a la realització trimestral d’una publicació per difon-
dre les propostes i projectes de la Crida a la ciutat.

· Campanya de presentació: aquesta campanya consistirà en un esforç de difusió a través de l’edició de mate-
rials, realització d’actes, etc. Per donar a conèixer el projecte de la Crida a la ciutat així com les nostres propostes 
polítiques. Aquesta durarà fins a finals d’abril.

· Despeses jurídiques: amb aquestes es cobriran tots els assessorament necessaris, farem front a denúncies per 
la nostra activitat política en el si de la Crida o presentarem batalles judicials en tots aquells afers que considerem 
necessari fer-ho.

DOCUMENT 2
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QUADRE 1. Despeses

Grups de sobiranies nª per grup TOTAL

7 150 1.050

Subtotal 1.050

Grups de zona nª per grup TOTAL

10 150 1.500

Subtotal 1.500

Secretariat i mesa Despesa mensual mesos TOTAL

10 12 120

Subtotal 120

Manteniment xarxes Despesa anual TOTAL

Subtotal 700

Espai físic infraestructura Quota mensual mesos TOTAL

100 12 1.200

Subtotal 1.200

Edició de material impresos
i audiovisuals

Maquetació i edició 2.500

Videos 2.500

Subtotal 5.000

Aportació CAV Subtotal 1.000

Publicació impresa ordinària nª Preu TOTAL

4 1.000 4.000

Subtotal 4.000

Campanya de presentació Constitució com a partit 500

Acte 500

Cartells 5.000 1.150

Enganxines 10.000 1.550

Plafons 600 1.400

Roll Ups 6 250

Pancartes 15 2.000

Subtotal 5.950

Aportacions a campanyes 
externes

nª per campanya TOTAL

12 200 2.400

Subtotal 2.400

Despeses jurídiques Concepte Import TOTAL

Multes 1.500

Denúncies defensa 1.000

Denúncies acusació 500

Assessorament 1.000

Subtotal 4.000

Creació i programació nova 
web

nª Preu TOTAL

1 3.000 3.000

Subtotal 3.000

Pressupost campanya 
electoral maig 2015

Concepte nº TOTAL

Campanya 1 22.000

Subtotal 22.000

TOTAL DESPESES 52.300
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2.2 Previsió de de despeses de campanya electoral, quadre 2. 

En aquestes s’inclouen totes aquelles despeses que realitzarem durant la campanya electoral. Aquestes es concentren 
bàsicament en tres partides: realització d’actes de campanya, publicitat a mitjans i difusió a través de material propis.

2.3 Previsió d’ingresos, quadre 3. 

Aquest és se’ns dubte el punt clau d’aquest document ja que cal que totes les membres de la Crida ens impliquem en 
fer realitat aquests ingressos. 

Aquest apartat es divideix en les aportacions a fons perdut d’entitats i col·lectius, les aportacions regulars de persones 
que regularment vulguin col·laborar amb la Crida (semestral o anualment) i finalment les aportacions de particulars i 
col·lectius a retornar a partir del 2016 i que ens han de permetre fer front a les importants despeses que suposen el 
desplegament del nostre projecte així com afrontar les properes eleccions municipals. 

Per tal de fer realitat aquest apartat cal, com ja hem enunciat, que totes les persones de la Crida ens hi posem a tre-
ballar des de ja mateix. 

QUADRE 2. Despeses campanya electoral 2015

Actes Concepte COST

Acte central 1.500

Petits actes 500

Subtotal 2.000

Publicitat als mitjans Concepte Quantitat COST

Anuncis 4 1.500

Futlletons adjunts 2 1.000

Subtotal 1.500

Publicació impresa Concepte Quantitat COST

Diaris 10.000 1.200

Banderoles+Penjada 4.000 9.000

Materials varis 500

Butlletes 70.000 7.000

Subtotal 17.700

TOTAL DESPESES CAMPANYA 22.200

QUADRE 3. Previsió d’ingresos

Aportacions d’entitats a fons 
perdut

CUP 2.000

MPS 600

Entesa per Sabadell 2.000

Subtotal 4.600

Aportacions voluntàries regulars nª Quantitat mitjana TOTAL

50 100 5.000

Subtotal 5.000

Aportacions entitats puntuals 
a retornar

Entesa per Sabadell 20.000

Altres 2.000

Subtotal 22.000

Aportacions particulars puntuals  
a retornar

nª Quantitat TOTAL

14 1500 21.000

Subtotal 21.000

TOTAL D’INGRESOS 52.600
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PROPOSTA 
D’EIXOS DEL 
PROGRAMA 
PER LES ELECCIONS
DE MAIG DE 2015

DOCUMENT 3

La ponència política de la Crida aprovada l’octubre de 2014 va descriure la situació actual a partir d’una dinàmica 
general de despossessió, l’emergència social i la crisi de règim. Una conjuntura que ha donat lloc a importants res-
postes populars i a noves expressions polítiques. En aquest context vàrem establir el marc de l’acció política que ens 
proposàvem dur a terme, els reptes del municipalisme davant l’escenari actual i el full de ruta per guanyar Sabadell. 

La Crida es proposava com a repte estratègic generar i consolidar un pol popular que a curt termini pugui tenir una 
incidència política efectiva a través d’una candidatura municipalista a l’Ajuntament, però que tingués com a objectius 
a mitjà termini anar molt més enllà, construint estructures de poder popular que permetin la progressiva recuperació 
real de sobiranies. 

En aquest context, l’acció política a les institucions municipals passa per la reconquesta de les diverses sobiranies, 
recollides ja de forma bàsica en aquell document i que la proposta de programa que teniu a les mans pretén començar 
a concretar. 

Els darrers mesos s’ha desenvolupat des dels diferents grups de Sobiranies de la Crida un treball de recerca i de reco-
neixement i contacte amb diversos agents implicats en la defensa d’aquests reptes. A partir del debat s’ha avançat en 
la concreció de les línies estratègiques i les accions a incloure en el programa polític de la Crida; un treball que es va 
concretar també en la Trobada de Sobiranies del 28 de febrer al Centre Cívic Josep Maria Plans a Can Deu i que es 
va obrir durant el mes de març mitjançant una web per recollir esmenes i propostes de forma estructurada. 

El document a debat no és un document tancat, sinó un pas més en la concreció d’un programa ambiciós, obert i en 
desenvolupament.



9

DOCUMENTS 
PROVISIONALS PER AL DEBAT

5a ASSEMBLEA DE LA CRIDA
1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

58

Proposta de programa per les eleccions de maig del 2015, 5a Assemblea General · Març de 2015

3.1 Cap a la Sobirania Popular

Actualment, el context social i polític es caracteritza per un allunyament cada vegada més gran dels centres de decisió de 
les persones a qui van dirigides les actuacions polítiques i socials. Els centres de decisió reals –les instàncies econòmiques– 
es troben fora de l’àmbit polític i el condicionen per tal que aquest darrer només compleixi les seves atribucions formals i 
utilitzi els aparells de l’estat –les institucions: Ajuntaments, etc.- per garantir-ne i afavorir-ne els interessos.

Davant d’aquesta cultura de la democràcia delegada, ens han acostumat a basar la participació en la tria d’uns repre-
sentants escollits en les diferents eleccions, que gestionen sense deixar espai per a una intervenció directa de les persones 
en les decisions del nostre dia a dia.

En contraposició, des de la Crida apostem per la democràcia participativa o directa. Aquesta democràcia, real, és la que 
permet decidir en tot moment el model de societat que volem. Significa recuperar la sobirania sobre tots els nostres espais 
de decisió, generar estructures vinculants per al nostre dia a dia, fent que es permeti la intervenció real de la gent en les 
seves vides. Aquesta democràcia i participació directa, representa la Sobirania Popular. Tot i que aquesta sobirania 
és transversal amb totes les apostes que fem com a Crida, necessita a la vegada d’espais que la impulsin. Aquests espais 
es donaran sobretot en les mateixes persones que, autoorganitzades de forma territorial o sectorial, han de trobar els 
mecanismes de representació comuns que ens generin un reconeixement com a subjecte, com a ciutat, i permetin agafar el 
poder de la institució per posar-lo al servei dels interessos col·lectius. Aquest poder, que anomenarem Poder Popular, 
orientarà les actuacions de la Crida en aquest sentit, obrint les escletxes que siguin necessàries per desenvolupar nous 
espais de relació de veïnatge entre persones, sense unes estructures jeràrquiques, opaques i llunyanes de tot. Tot i així, 
som conscients que per arribar a aquest estadi de participació ideal, encara ens falta molt camí per recórrer. És per això 
que a curt i mitjà termini, la Crida orientarà les seves apostes en aquest àmbit, des del carrer i dins la mateixa institució, 
en l’impuls i el treball de mecanismes estratègics que permetin la descentralització dels espais de decisió per tal de fer-los 
el més pròxims possibles a tots els barris i persones que els conformen.

3.1.1 Tot el poder pels barris

Un dels punts més importants per que la democràcia sigui digne d’aquest nom és que les decisions és prenguin de la 
manera més local possible i que el poble sempre hi tingui la paraula. És per això que creiem que fa falta un òrgan que 
possibiliti prendre decisions de manera local.

La ciutadania ha de ser protagonista d’aquestes decisions i en cap cas ha de ser un mer aparador de l’equip de go-
vern. Per acostar-nos a els objectius esmentats des de la Crida ens comprometem a impulsar la creació de Taules de 
barri. Aquests òrgans haurien de ser un punt de trobada de totes les entitats que operen al barri així com de l’associa-
ció de veïnes del barri. En cada barri la creació d’aquest òrgan serà diferent, en molts l’associació de veïnes en serà 
la peça més important en d’altres hi haurà més feina per fer o hi haurà estructures que ja compleixin aquesta funció.
En qualsevol d’aquests casos des de la Crida buscarem animar a les diferents entitats a organitzar reunions de forma 
periòdica per parlar de l’estat del barri. Des de la Crida volem que es creï teixit organizatiu a l’escala de barri molt 
més enllà de la mateixa Crida. S’hauria de buscar sempre participar com revulsiu allà on faci falta i animar a la gent 
a autorganitzar-se, no supeditar aquesta organització a la de la Crida. Idealment, la gent de la Crida podria partici-
par-hi  com un membre més a través del seu grup de barri.

Cada Taula de Barri decidirà, doncs, com es crea i s’organitza i des de la Crida s’intentarà fer un seguiment i compar-
tir experiències partint però del fet que no es pot exportar un model idèntic a tots els barris.

A llarg termini s’ha de procurar que aquestes Taules de Barri puguin representar amb la màxima fidelitat el teixit propi 
del barri en el que treballen i puguin anar fent la tasca d’assemblees buscant la manera que tot el veïnat hi pugui 
tenir veu encara que no formi part de cap col·lectiu (per exemple a través de l’associació de veïnes o fent les reunions 
obertes a tothom).

· Crear espais de participació real 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 per-
sones no organitzades que ho desitgin, puguin participar d’un espai de participació política directa al seu barri. 
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· Eliminar la representació per districtes responent a les necessitats diferents entre zones i barris de la ciutat.

3.1.2 Creació d’espais de decisió sectorials

Potenciació d’espais de trobada entre els diferents espais -entitats, col·lectius i persones- de la ciutat que treballin des 
de diferents sectors. Aquests espais han de servir per generar espais de debat, coneixement i deliberació col·lectiva 
en diferents àmbits, fent partícips els agents actius de Sabadell.

· Crear consells temàtics com a espais reals de decisió d’àmbits temàtics, per debatre amb el conjunt de la 
ciutadania i entitats vinculades a aquests, debats profunds i transcendents per a la ciutat.

· Fer comissions mixtes de treball sectorial entre serveis tècnics municipals i els consells temàtics per tal d’abor-
dar les solucions de ciutat des d’una perspectiva participativa i inclusiva en totes les visions sobres determinades 
situacions.

3.1.3 Potenciar els espais físics de relació i participació

Les entitats i col·lectius que formen la ciutat desenvolupen una tasca imprescindible en la configuració del teixit social 
d’aquesta, mantenint-la viva en diferents àmbits com el cultural, el social o el polític. Però perquè aquestes entitats 
puguin desenvolupar-se, cal que es trobin recolzades i dotades dels mitjans necessaris amb aquesta finalitat. En aquest 
sentit, la potenciació d’espais de trobada entre entitats, o persones, per tal de potenciar-ne la seva activitat associativa, 
ha d’esdevenir un dels pilars fonamentals per avançar cap a unes estructures fortes de participació que generin, d’una 
banda, la cultura participativa necessària per assegurar el compromís amb l’entorn que requereix aquesta, i per altra 
banda, reforcin els espais de decisió quotidians dels quals disposen les persones. La Crida ha de posar sobre la taula 
la necessitat d’estructures de trobada, coneixement entre el teixit social i humà de la ciutat per reforçar una cultura 
crítica i participativa entre les persones de Sabadell.

· Repensar el model de gestió dels Centres Cívics donant llibertat a les entitats i espais del barri per reformular-ne 
l’ús i adequar-lo a les seves necessitats de trobada i generació d’activitats. No limitar les hores d’activitats, po-
tenciant la creació d’espais relacionals a tots els centres cívics tal com ja es fa en altres llocs tenint en compte 
les experiències ja existents.

3.1.4 Cap a una transparència total

Davant de l’opacitat constant en totes les pràctiques que avui dia es donen en la institució i els agents polítics que la 
integren, despleguem mecanismes de participació reals, transparents i oberts que portin a una transparència total les 
nostres pràctiques del dia a dia, fora i dins la institució.

· Exigir uns pressupostos transparents i facilitar l’accessibilitat total i amb totes les partides pressupostàries ben 
detallades per afavorir-ne la seva comprensió.

· Actuar de forma transparent des del municipi facilitant tota la informació de les actuacions dels grups i les 
regidores per poder conèixer la seva assistència a plens i reunions o la direcció de les votacions que exerceixen.

· Posar a disposició de totes les ciutadanes el control de qualsevol activitat municipal amb accés a la documen-
tació i 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.

3.1.5 L’obertura dels plens municipals

Per contrarestar un model centralitzat i poc participatiu, més enllà de la representació partidista, obrim les portes dels 
plens per acostar-los a la ciutat. Repensem les formes de representació ciutadana i com podem portar la veu del carrer 
a dins la institució.
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· Obrir les comissions informatives a entitats i veïnes -aprofitant les estructures de participació pertinents- per 
enriquir-les, creant espais de treball real en benefici de la ciutat. Els horaris de les mateixes s’hauran d’adequar 
als de les veïnes per fomentar-ne la seva participació.

· Descentralitzar els Plens municipals, portant -quan calgui- la realització dels mateixos a Centres Cívics de barris 
en els quals tinguin especial rellevància en algun dels debats del ple, per posar com a protagonistes les veïnes, 
les quals podrien deliberar i debatre en peu d’igualtat amb els representants polítics, a través d’un torn obert i 
extens de debat. 

· Fer consultes vinculants per a totes aquelles qüestions rellevants que afectin al conjunt de la ciutat quan els 
òrgans de participació ho considerin adients, o la mateixa població presentant un 1% de suports sobre el cens 
de població.

3.2 Cap a la Sobirania Alimentària

Alimentar-nos no pot reduir-se a nodrir-nos. Hem de tenir molt present com en aquest procés intervenen molts altres aspec-
tes com els psicològics, culturals, religiosos, polítics i econòmics. En qualsevol d’aquests aspectes tenim un paper a jugar i 
no estem obligats relegar-nos al paper de simples consumidors. 

L’objectiu de les propostes que es fan a continuació és cercar i trobar espais on, des de la particularitat de Sabadell, pu-
guem desenvolupar una estratègia per recuperar i fer efectiva la sobirania alimentària.

3.2.1 Mecanismes per resoldre l’emergència alimentària 

Aturar l’emergència alimentària a la ciutat: Cal replantejar d’arrel el model alimentari per fer front a l’emergència so-
cial i eliminar la concepció de l’alimentació com part de la caritat. Per això cal desenvolupar processos que impliquin 
i empoderin a la ciutadania en l’obtenció d’aliments. L’emergència alimentària no només és un problema de potencial 
malnutrició sinó també de desempoderament i de baixa autoestima. Respostes només assistencials -com ara la d’alguns 
bancs d’aliments- fomenten la indefensió de les persones participants i la seva passivitat i no donen eines per promoure 
la cerca de solucions que no siguin un pegat.

· Potenciar, de forma complementària a la garantia dels recursos bàsics, la creació d’alternatives amb les quals 
les persones necessitades puguin desenvolupar projectes per tal d’autoabastir-se, tals com centres autogestio-
nats, espais de taller cuina, horts socials gestionats per usuaris en risc d’exclusió social, etc. 

· Promoure la igualtat de gènere en la implantació d’aquesta tipologia de programes i que homes i dones s’em-
poderin i protagonitzin per igual la sobirania alimentària. 

3.2.2 Foment de l’economia solidaria i el consum responsable

Donar ocupació a les terres i a les persones vinculant projectes d’economia solidaria al territori, tant des de la pro-
fessionalització com en l’espai formatiu i lúdic. Així mateix, cal potenciar projectes i empreses que fomentin aquests 
projectes activament i que vagin més enllà de l’àrea formativa del consum responsable.

Volem valorar l’agricultura local com a fonamental, valorar la feina que proporciona, els aliments sans i de qualitat, la millora 
de salut de les persones i de l’entorn. Volem  que passi a ser un recurs d’ocupació, educatiu, alimentari i de conscienciació. 

Cal veure el conjunt de la cadena alimentària com a estratègica -des de la producció al consum- i fer-la coherent amb 
els valors i propostes que es fan, tenint present que la ciutat consumeix i alhora és font de recursos.

· Impulsar la creació de cooperatives de consumidors de productes locals i ecològics així com reforçar les ja existents. 

· Fomentar el cooperativisme agrari en les terres del rodal detectant i resolent aquelles situacions que en dificultin 
la implantació.
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· Fomentar la integració de la producció agrària local i dels mecanismes de distribució i consum mitjançant 
fórmules de cooperació i activitat econòmica tals com el mercat local, l’intercanvi i un nou model comercial i 
de consum que estableixi una xarxa de petits comerços amb productes de proximitat i de  mercats ecològics.

· Limitar la instal·lació de grans superfícies d’alimentació al terme municipal i gravar-les quan ho facin.

· Apostar des de l’administració per la contractació amb proveïdors que garanteixin uns criteris de sobirania 
alimentària.

· Revaloritzar el territori fent un ús responsable de les terres properes, tant pel conreu com per la ramaderia.

· Promoure la consciència crítica envers el sòl en desús i fer activitats de revalorització de la terra. 

· Crear un banc de terres públiques i privades.

· Defensar la producció agrària i ramadera en els espais lliures del terme municipal prohibint, per exemple, 
els conreus  transgènics i l’ús de transgènics en ramaderia i alimentació humana en el terme municipal, com ja 
és una realitat en l’espai del parc agrari.

· Facilitar la utilització d’horts socials en espais urbans desocupats.

3.2.3 Foment de l’economia solidaria i el consum responsable

Potenciar l’educació alimentària crítica amb els hàbits i amb el model econòmic en que es sustenta la nostra alimen-
tació.

· Implantar l’educació alimentària a la ciutadania (escoles de pares i mares, xerrades als barris, etc.); donar 
eines pel desenvolupament de l’esperit crític i el consum responsable que ajudin  per a fer front a la política 
capitalista de la indústria alimentària. Per exemple, es poden incorporar als menjadors escolars productes de 
proximitat i, gradualment, també productes ecològics.

· Formar en coneixements nutricionals i bons hàbits de menjar i viure.

· Formar gent jove que vulgui treballar en agroecologia.

· Facilitar el coneixement del territori, de la producció local i l’estima per la qualitat de vida.

3.3 Cap a la Sobirania Reproductiva i de Cures

Situem el sosteniment de la vida i el benestar de les persones al centre de l’economia i, en particular, de les polítiques 
municipals. Per això cal, abans de res, detectar quines són les necessitats en relació a la cura de les persones i dissenyar 
una proposta des de les institucions municipals que les cobreixi i els doni resposta. L’objectiu d’aquesta sobirania és col-
lectivitzar la responsabilitat i el desenvolupament de les tasques bàsiques que ens permetin gaudir d’una vida que mereixi 
ser viscuda. Per tant, assolir la sobirania reproductiva i de cures és recuperar el control sobre el nostre benestar i la nostra 
salut de forma comunitària.

3.3.1 Corresponsabilitat en el treball reproductiu i de cures

Detectar quines són les necessitats en relació a la cura de les persones i dissenyar una proposta des de les institucions 
municipals que les cobreixi i els doni resposta, socialitzant i col·lectivitzant la responsabilitat i el desenvolupament 
d’aquestes.

· Promoure la corresponsabilitat mitjançant campanyes municipals de sensibilització a diferents col·lectius de la 
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ciutat per tal d’incentivar la corresponsabilitat de totes les persones en les tasques de reproducció i cures.

· Impulsar xarxes de solidaritat, de suport, d’intercanvi, etc., autogestionades conjuntament amb entitats locals. 
(p.ex.: banc del temps o acompanyament a escoles)

· Crear i consolidar una xarxa de serveis municipalitzats de cura professional (escoles bressol, centres de 
dia,...), garantint condicions de treball dignes.

· Generar indicadors no androcèntrics per detectar la situació real en el repartiment dels treballs de reproducció 
i cures i avaluar l’eficàcia i els efectes de les polítiques proposades per a la transformació de les relacions de 
gènere existents.

3.3.2 Potenciar la promoció de la salut a cada barri

Cal dur a terme l’Educació per a la Salut de manera coordinada des del Servei de Salut Municipal, des de l’Atenció 
Primària de Salut, des dels Serveis Socials de Primària i des d’entitats i associacions dedicades a la salut (punt de vista 
bio-psico-social), 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 interdisci-
plinària que permeti arribar als col·lectius més desafavorits en salut. Així es podria:

· Establir taules interdisciplinàries d’Agents de Salut, impulsades coordinadament des dels Departaments Socials 
i Sanitaris municipals, els CAP, farmàcies, establiments, associacions i entitats del sector i amb una implicació 
activa de la representació veïnal.

· Fer una diagnosi de salut i de la priorització de les intervencions socials i sanitàries a cada barri des de les 
taules d’Agents de Salut.

· Afavorir la creació d’espais de salut autogestionats de desmedicalització i d’Atenció Integral per a la millora 
de la salut i la prevenció de malalties. Aquest espais han de ser una alternativa sanitària o bé poden treballar 
de manera coadjuvant al sistema sanitari públic “convencional”. 

· Establir centres d’informació de salut pública (p.ex.: punts d’informació sobre drogues en espais d’oci nocturn, 
en centres d’educació secundària...).

3.3.3 Reapropiació i optimització dels recursos sanitaris

Cal exigir el retorn dels recursos que ens han retallat amb l’excusa de la crisi i fer-ne el millor ús possible. L’optimitza-
ció de recursos i el fet de compartir serveis serà una exigència que haurà de portar a establir nous marcs normatius.

· Mancomunar serveis que tenen poca demanda i agrupar les compres de material entre diferents centres sanitaris.

· Establir nous marcs normatius que facilitin el treball conjunt, potenciar l’AIE (Agrupació d’Interès Econòmic) que 
gestiona aspectes logístics i la central de compres conjunta de material sanitari.

· Fomentar l’ampliació de les tasques del Consell Comarcal en la detecció i organització de serveis que es po-
den mancomunar entre els diferents municipis de la comarca en l’àmbit sanitari.

· Distribuir de forma equitativa els recursos i el personal, garantint condicions de treball dignes per totes les 
professionals del sector.

· Exigir transparència salarial a tot el sector sanitari ja sigui de titularitat privada o pública i establir una escala 
salarial pactada amb les treballadores i proposar que s’apliqui als centres de la nostra ciutat.

· Potenciar la desmedicalització i controlar els laboratoris i les farmacèutiques mitjançant l’ús de medicaments 
genèrics i la promoció d’hàbits saludables i preventius, així com teràpies que poden ajudar a reduir o evitar la 
medicalització.
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· Reapropiació dels serveis sanitaris.

· Garantir el respecte i la protecció del dret a la salut, assegurant l’accés al sistema sanitari de totes les persones, 
sense discriminació. 

· Reivindicar la municipalització dels centres sanitaris.

· Disminuir les llistes d’espera de les intervencions quirúrgiques, proposant que es revisin els protocols de totes 
les intervencions i que s’ampliïn els horaris d’intervencions.

· Exigir que, en termes de salut reproductiva, als equipaments sanitaris es garanteixi la pràctica de la interrupció 
voluntària de l’embaràs.

3.3.4 Proporcionar eines pel benestar de les persones especialment dependents 

i/o susceptibles de patir una situació de risc social

Totes les persones tenim dret al benestar, però cal posar especial atenció en crear eines d’intervenció en aquells col-
lectius especialment dependents i/o susceptibles de risc social.

· Desenvolupar plans d’atenció i acompanyament integral que defensin una xarxa de recursos destinats, de ma-
nera específica, al benestar social, serveis socials bàsics, d’atenció a la infància, adolescència, joventut i gent 
gran, a les persones especialment dependents (salut mental, diversitats funcionals) i a col·lectius susceptibles (o 
en situació) de risc social en l’àmbit econòmic, polític, social i legal (persones en situació de drogodepèndèn-
cies, sense llar, immigrades, persones que han estat internes a centres penitenciaris o que estan complint penes 
en tercer grau i dones afectades per les violències masclistes. 

· Aturar l’emergència social a la ciutat.
· Consolidar els equips d’atenció social primària, amb personal professional qualificat que treballi en equips multidisciplinars per 
tal d’abordar les problemàtiques socials específiques de cada districte.
· Vetllar per una política d’ajudes econòmiques per combatre l’exclusió i la desigualtat social de manera transversal i coordinada 
amb polítiques de foment del treball, habitatge, formació, etc. Això implicarà redefinir els criteris socioeconòmics de base per a 
l’adjudicació d’ajuts i prestacions.

· Desenvolupar accions preventives, de sensibilització i informació a nivell comunitari. 

· Implementar plans locals integrals i campanyes de sensibilització comunitària de lluita contra la discriminació en tots els àmbits 
de la societat.
· Promoure la formació i la sensibilització de professionals dels diferents àmbits que intervenen en la lluita contra les violències de 
gènere i la xenofòbia en matèria d’informació, atenció i acompanyament a les persones que n’han estat víctimes.
· Garantir uns bons serveis d’acollida i d’informació sobre les prestacions socials existents a la nostra ciutat.

· Organitzar Programes i Plans integrals de forma transversal i amb prou garanties per les persones que hi 
participen.

· Estendre de forma massiva els Serveis d’Atenció Domiciliària, amb prou dotació horària i garantint la universalitat del servei.
· Crear i consolidar equips professionals especialistes en medi obert, com a espais d’intervenció socioeducativa amb infància i 
adolescència en situació de risc social.
· Dotar a la ciutat dels equipaments socials necessaris d’acord amb la realitat vigent.
· Assumir el compromís d’acollir equipaments socials descentralitzats i de gestió autonòmica (p.ex.: cases d’acollida per a dones 
que hagin patit maltractaments).

· Crear i consolidar espais i taules de cooperació i participació impulsant xarxes de cooperació i creant espais 
intergeneracionals, aprofitant infraestructures públiques, que fomentin la participació en la vida social de cada 
barri, facilitant l’aprenentatge compartit i la millora del benestar.
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3.4 Cap a la Sobirania Residencial

El model residencial que tenim actualment a Sabadell és fruit de les polítiques que s’han dut a terme durant els darrers 50 
anys i que han conduit a la mercantilització de l’habitatge. Aquest fenomen no és exclusiu de Sabadell, sinó que és fruit 
d’un model neoliberal que fa prevaldre el benefici econòmic per sobre dels drets fonamentals de les persones. Qualsevol 
govern que es plantegi una política transformadora ha d’apostar de manera clara i sense embuts per recuperar la sobi-
rania residencial, cosa que passa necessàriament per la desmercantilització de l’accés a l’habitatge. Des de la Crida per 
Sabadell apostem, doncs, per engegar processos de desmercantilització com a principi rector de l’acció política en matèria 
residencial; és a dir, apostem per posar per davant la concepció de l’accés a l’habitatge com un dret col·lectiu fonamental 
i no com la concreció arbitrària de dinàmiques mercantils. La desmercantilització residencial ha de fomentar el valor d’ús 
social de l’habitatge -com a llar, com a lloc on desenvolupar un projecte vital-, enfront al seu valor de canvi com a simple 
mercaderia per a l’enriquiment particular d’una minoria. Per dur a terme aquest projecte amb èxit ens cal fer una recollida 
exhaustiva d’informació per tal de conèixer la realitat i les necessitats dels i les sabadellenques en matèria d’habitatge, així 
com fomentar la sensibilització social sobre el dret a l’accés i manteniment d’aquest. Tot això tenint en compte, respectant 
i facilitant la tasca inestimable que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat.

3.4.1 Articulació d’una xarxa de resposta a l’emergència habitacional

Garantir una llar habitable, sense condicionants, per aquelles persones en situació de risc d’exclusió social; tenint en 
compte que per a què sigui realment habitable cal assegurar, també, l’accés als subministraments bàsics (energia i 
aigua). És urgent i necessari aturar els desnonaments a la ciutat, així com crear un organisme de mediació per als crei-
xents casos de lloguer i ocupació. Paral·lelament, cal ampliar la borsa d’habitatge social i protegit, a més de promoure 
xarxes d’habitatge d’inclusió. El model de Taula d’Habitatge que volem és un òrgan viu, on el teixit associatiu pugui 
participar de forma activa i que serveixi per identificar les característiques i les necessitats de les sol·licitants d’habitat-
ge a Sabadell. Per als casos d’assetjament immobiliari cal dotar-nos d’un servei d’informació, assessorament i sanció.

· Garantir el dret a un habitatge digne per a tothom (incloent els subministraments).

· Aturar els desnonaments a la ciutat.

· Crear una Taula d’Habitatge on participi el teixit associatiu de forma activa.

· Posar en marxa un servei institucional d’informació, assessorament i mediació residencial (per a lloguers, ocupa-
cions, assetjament immobiliari, etc.).

· Ampliar la borsa d’habitatge social i protegit, promoure xarxes d’habitatge d’inclusió.

3.4.2 Defensa del sistema d’habitatge públic

Remunicipalitzar Vimusa sota criteris de servei públic universal que garanteixi l’accés a una llar digna i prioritzi les 
necessitats per davant de les capacitats. Cal tenir en compte les necessitats dels diferents col·lectius en matèria resi-
dencial, el parc públic d’habitatge ha de tenir presents tots aquests col·lectius i des del consistori s’han de recolzar les 
iniciatives que sorgeixin del teixit associatiu per donar resposta a les diferents necessitats. A Sabadell no abunden les 
reserves de sòl públic, de manera que se n’han de crear i expandir-les progressivament, així com establir zones de 
tanteig i retracte per tal de frenar l’especulació immobiliària i ampliar la borsa d’habitatge social. Creiem necessari 
fomentar la participació veïnal en totes les fases dels processos de producció residencial (planificació, execució, ava-
luació). 

· Reorientar Vimusa sota criteris de servei públic universal (lloguers socials, criteris inclusius, etc.).

· Crear un Parc d’habitatge públic per donar resposta a les necessitats d’emergència residencial i garantir l’accés 
i el manteniment de l’habitatge per part dels diferents col·lectius socials.

· Crear i expandir progressivament les reserves de sòl públic/protegit.
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· Fomentar els projectes cooperatius/comunitaris (cessió de sòl públic, finançament, etc.).  

· Promoure la participació veïnal en els processos de producció i gestió residencial.

3.4.3 Model residencial integral i sostenible

Apostem per polítiques d’incentiu del lloguer per sobre de la compra i per facilitar el desenvolupament d’alternatives al 
model de propietat privada, com són les cooperatives de cessió d’ús, la masoveria urbana o altres projectes comunals 
o col·lectius. Amb milers de finques buides a la nostra ciutat, la prioritat és la rehabilitació d’habitatges sobre la nova 
construcció. En cas que sigui necessari construir de nou, seria, prioritàriament, habitatge protegit i iniciatives comunità-
ries que generin ocupació al marge de l’especulació inmobiliària. Cal facilitar, també, l’adaptació dels habitatges per 
a garantir-ne l’accessibilitat, així com vetllar per l’habitabilitat de les llars en condicions dignes a través d’un seguiment 
proper per part dels serveis socials. Un model residencial sostenible implica el desplegament de mesures per fomentar 
les energies renovables per al consum domèstic. Per tal de respondre a les necessitats reals és necessari mantenir un re-
gistre anual de les necessitats d’accés i manteniment d’habitatge (cens d’habitatges buits, registre de sol·licitants, etc.).

· Fomentar el lloguer per sobre de la compra.

· Facilitar i promoure les cooperatives de cessió d’ús, la masoveria urbana i altres projectes de propietat alternativa.

· Promoure la rehabilitació d’habitatges sobre la nova construcció.

· Fomentar les energies renovables per al consum domèstic

· Afavorir l’adaptació d’habitatges per garantir-ne l’accessibilitat (ascensors, rampes, etc).

· Portar un registre anual de les necessitats d’accés i manteniment d’habitatge (cens d’habitatges buits, registre de 
sol·licitants d’habitatge social, etc).

3.4.4 Mesures de pressió a les entitats bancàries

Com a eix principal, la Crida per Sabadell assumeix el compromís polític total amb la dació en pagament i legitima 
la recuperació d’habitatges en mans d’entitats bancàries via ocupació. És necessari mobilitzar l’habitatg e buit sota 
criteris socials, promovent sancions als bancs i especuladors que mantinguin habitatges buits o no compleixin amb les 
obligacions de cara a les comunitats de veïnes.

· Expropiar sota criteris socials habitatges buits a les entitats financeres.

· Donar suport a les ocupacions d’habitatges d’entitats bancàries.

· Sancionar a les entitats que disposin de pisos buits.

· Exercir un compromís polític amb la dació en pagament.

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

3.4.5 Sensibilització social sobre la sobirania residencial

Engegar campanyes de sensibilització sobre les necessitats detectades a la ciutat en matèria d’habitatge. Promoure 
mesures incentivadores per tal que els petits propietaris cedeixin els pisos buits per lloguer social i fomentar, juntament 
amb el teixit associatiu de la ciutat, l’acceptació i el recolzament del veïnat en casos d’ocupació d’habitatges d’entitats 
bancàries. Facilitar les eines per tal que les persones demandants esdevinguin agents polítics de transformació social.

· Portar a terme campanyes de sensibilització sobre les necessitats residencials de la població i sobre l’exercici de 
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la sobirania residencial.

· Crear mesures d’incentiu a la cessió de pisos per a lloguer social.

· Impulsar l’organització popular i la mobilització social per exercir el dret a l’habitatge.

3.5 Cap a la Sobirania Econòmica i Productiva

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.
En molts aspectes toparem amb la legislació vigent, amb els interessos del gran capital  i amb els obstacles del poder polític 
que  garanteix aquest sistema. Un punt essencial per a les nostres reivindicacions serà mantenir viva la lluita per aconse-
guir-les dins i fora de la institució. 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, i per això incentivarem xarxes de lluita i suport mutu amb altres municipis i territoris.

Cal atacar l’atur, però fer-ho amb visió de futur, incentivant nous projectes des de l’economia social i solidària (cooperativis-
me, economia col·laborativa, finances ètiques,...) Aquests, si estan vinculats a les necessitats socials, poden generar llocs de 
treball dignes i estables a la nostra ciutat.

Remunicipalització, ocupació, reempresa, promoció de l’economia social i solidària, desplegament d’una fiscalitat més àm-
plia i progressiva són algunes de les eines des d’on proposem fer del municipi una nova palanca del canvi.

3.5.1 Reduir l’atur i garantir el dret al treball digne 

La falta de treball representa avui una de les principals emergències socials i cal posar-hi fi. Proposem una revisió del 
model de treball i de salaris i prioritzar les polítiques actives d’ocupació i de garantia de rendes.

· Garantir les necessitats bàsiques amb polítiques d’atenció social que atenguin de manera digna

· Optimitzar els recursos amb els què ja comptem i trencar amb un sistema d’ajudes fragmentat i diversificat, i que no atén les 
necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, subministraments, medicació, roba, calçat.
· Implantar la Renda Garantida de Ciutadania, com a eina per a garantir les necessitats de les persones en atur i també aquelles 
que, tot i treballant, es troben en situació de precarietat econòmica. Promovent en paral·lel la Renda bàsica a nivell català.
· Garantir l’accés a les necessitats bàsiques a totes les unitats familiars (llum, aigua, habitatge, alimentació,...) com a esglaó previ 
i imprescindible per a qualsevol persona per participar en condicions dignes a la societat .

· L’Ajuntament, com a eina de creació de llocs de treball dignes.

· Municipalitzar com a eina per a reduir l’atur,  apostant per treballar menys per a treballar tots, amb unes condicions laborals justes 
i dignes, reduint la jornada laboral a 35h setmanals sense reducció de salaris, i destinant l’excedent i l’estalvi de la municipalització 
a crear ocupació.
· Consolidar nous serveis amb vocació pública que avui dia assumeixen de forma no remunerada i voluntària diferents col·lectius i 
entitats, a través de la municipalització d’aquests o fomentant-ne la transformació en cooperatives.
· Augmentar els recursos econòmics, personals i d’infraestructura per tal de facilitar també la consolidació i laicitat d’aquests serveis, 
avui bàsics, que s’estan assumint des de la societat civil.

· Replantejar les polítiques de formació i ocupació amb la finalitat d’empoderar a les persones i garantir feina 
estable.

· Ampliar la Gestió  dels serveis i de les entitats que treballen per a la ocupació a Sabadell (insertors/orientadors laborals, aturats, 
professionals, agents de l’economia social).
· Replantejar els serveis que s’estan oferint des del Vapor Llonch, la Fàbrica Molins o el Centre Can Roqueta, per aproximar-los i 
posar-los a l’abast de tothom. Apostar per la promoció de l’economia col·laborativa, l’innovació social, el coworking o el finança-
ment col·lectiu. (Ouishare, Verkami, XES, Coop57…).
· Crear espais col·lectius d’avaluació i proposta de polítiques de Treball/Atur/Ocupació, Formació/Educació i Empresa/Indústria/Comerç.
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· Fer  un estudi crític a fons de l’economia local i lligada a l’àmbit comarcal i la conseqüent proposició de polítiques integrals.

· Garantir que les condicions laborals dels treballadors públics siguin dignes i incidir perquè en aquelles entitats del 
sector privat mercantil i d’iniciativa social que tenen una relació amb l’Ajuntament també es garanteixin.

· Millorar les condicions dels treballadors públics: Avaluació dels serveis públics municipals, garantia de les seves condicions labo-
rals i la qualitat del servei.
· Plantejar noves polítiques per els treballadors de serveis externalitzats, compres o proveïdors: les clàusules socials a les empreses 
contractades o cencessionàries inclouran la no aplicació de la Reforma Laboral i la retirada dels ERO i ERTES de les plantilles. El 
que comportarà el reingrés dels treballadors i treballadores acomiadats, no subrogats i traslladats, en el moment de remunicipalitzar 
el servei. Cal aliar-se als treballadors municipals contra els acomiadaments i les privatitzacions de serveis públics.
· Recolzar els treballadors de les empreses privades: L’Ajuntament ha de posar tots els recursos per recolzar la lluita dels i les tre-
balladores contra l’atur i la millora de les seves condicions laborals i establir mecanismes fixes de seguiment dels conflictes laborals 
a la ciutat.

3.5.2 Remunicipalització i gestió transparent i amb criteris socials dels serveis públics 

Ser sobirans en l’àmbit productiu ha de traduir-se en recuperar el control dels serveis municipals. La gestió dels serveis 
de competència municipal de manera directa per l’Ajuntament o les seves empreses públiques, permetrà l’abaratiment 
i una major eficàcia de la prestació del servei, eliminant la rendibilitat i el benefici econòmic especulatiu en la seva 
gestió i la millora de les condicions laborals dels i les treballadores, així com la desaparició de la corrupció política 
basada en aquestes concessions.

· Realitzar una auditoria interna i desmantellar les xarxes clientelars

· Portar a terme una auditoria interna i integral de la gestió econòmica i laboral de l’administració fins al dia d’avui, buscant la 
col·laboració amb entitats externes per a un examen exhaustiu i propostes de resolució.
· Aplicar de forma  immediata un criteri de compra pública ètica per a l’abastiment de recursos i clàusules socials per a la contrac-
tació de serveis. L’Administració local com a consumidor ha de tenir un codi estricte de selecció dels productes que consumeix i dels 
proveïdors que li subministren, que actui alhora de filtre per ajudar al desmantellament de les xarxes clientelars.

· Recuperar la gestió dels serveis municipals per garantir-ne la qualitat, la gestió transparent i les condicions labo-
rals dignes

· Prendre el compromís de no externalitzar ni privatitzar cap servei públic municipal i paralitzar els que estiguin en procés o neces-
sitin renovar concessió.
· Establir un calendari de recuperació dels serveis municipals externalitzats per tal de gestionar-los de forma directa (servei de 
recollida de residus, neteja d’equipaments públics, enllumenat, servei d’atenció domiciliària, aparcament, …).
· Estudiar, en el cas dels serveis no obligatoris i a part de la municipalització, propostes de cogestió i/o autogestió comunitària o 
cooperativa. Convenis o contractacions sempre aniran sotmesos a unes clàusules socials aprovades prèviament basades en criteris 
socials, de gènere, ambientals, laborals, ètics i lingüístics.

· Implantar mecanismes d’avaluació continuada i participada amb tècnics/ques i usuaris/es

· Elaborar de forma  participada per part dels diversos agents, ciutadans, treballadores i càrrecs polítics una memòria de gestió i 
econòmica de tots els serveis públics.
· Crear mecanismes d’avaluació externa i descentralitzada. Generar espais de participació territorials (barris) o sectorials pels 
ciutadans on poder valorar la gestió, els treballadors/es i la qualitat de tots els serveis públics, d’obligada resposta.

3.5.3 Promoure un model econòmic alternatiu, local i transformador 

Cooperar per transformar. La ciutadania, el teixit econòmic i les entitats públiques poden transformar i incidir en el 
model productiu, apostant per la promoció de l’Economia Social i Solidària (ESS) i l’economia local.

· Estendre i fomentar una cultura cooperativa, de proximitat (local) i social de l’economia
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· Generar recursos de difusió i promoció que facilitin a l’Economia Social arribar a tots els nivells educatius, empresarials i associ-
atius de tota la ciutat, mitjançant per exemple programes específics, fires, mostres o cursos.
· Cal revaloritzar i enxarxar aquelles propostes econòmiques cooperatives i/o entitats que fan economia buscant incidir en neces-
sitats bàsiques o en un canvi en el model de producció i consum, per posar-les com a exemple.
· Propiciar la visibilització d’un Mercat social com a eina també per facilitar un consum conscient que col·labori en fer més forta 
l’economia local i cooperativa.

· Impulsar eines pel naixement, creixement i enfortiment de les empreses socials i cooperatives

· Posar a l’abast de les cooperatives aquells elements tècnics directament o en col·laboració amb els agents implicats com ara espais 
físics de treball, Nif provisional, borsa d’intercooperació per facilitar el seu naixement, consolidació o creixement.
· Facilitar el finançament, fomentant les eines ja existents (Coop57, Fiare,...) i creant noves eines locals o comarcals d’estalvi i 
inversió per l’economia social. Des del micromacenatge fins als Grups d’Estalvi Social passant per cooperatives de crèdit.
· Apostar per la reempresa. Cal que l’administració local faci de pont per facilitar que els treballadors puguin optar a recuperar 
empreses que estan apunt de tancar. Fomentant l’autoorganització dels treballadors en coopereativa o facilitar-ne l’adquisició per 
part de noves propostes empresarials locals, evitant la destrucció del teixit productiu i de llocs de treball.

· Promoure i incentivar el mercat social

· Polítiques fiscals concretes per a fomentar i discriminar positivament el comerç local i de proximitat i els models empresarials de 
l’economia social i solidària.
· Fomentar, facilitar i promocionar la intercooperació entre empreses de l’economia social. I d’aquestes experiències amb el comerç 
local i les eines de lluita contra l’atur (sindicats, assemblees d’aturats, organitzacions juvenils,...). Fomentant la cooperació, el debat 
i el treball conjunt per anar definint un pol econòmic propi per la ciutat i la comarca.
· Crear instruments que reforcin el posicionament al mercat d’aquelles empreses i projectes que exerciten un model econòmic al 
servei de les persones. Mitjançant per exemple una etiqueta de balanç social o amb la creació d’una moneda social.
· La compra pública ètica i les clàusules socials per a la contractació de serveis tenint en compte els volums de consum de l’Ajunta-
ment poden ser un mecanisme per afavorir la creació d’un Mercat Social fort a la ciutat i la comarca.

3.5.3 Fiscalitat justa i finances ètiques per combatre les desigualtats i les injustícies 

Recuperem el control dels nostres impostos i les finances municipals. Si no tenim res a amagar, siguem transparents! 
Cal que qui més tingui, més aporti. Cal desplegar les eines fiscals per penalitzar l’especulació i frenar el desballesta-
ment 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 del impostos i taxes municipals, de forma que paguin més les empreses i particulars que més 
tenen o més guanyen, i eliminant bonificacions a bancs, grans empreses i a 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 a les bonificacions de tots el impos-
tos, taxes i preus públics.
· Aplicar mesures per potenciar una fiscalitat ecològica.

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

· Obrir processos vinculants d’elaboració dels 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 s’hagi auditat el deute contret els últims anys, per garantir 
que els serveis públics gaudeixin dels recursos adequats.

· Fer ús i promocionar les finances ètiques i solidàries.

· Cal obrir els comptes en entitats financeres ètiques, establint la participació de moviments socials, per exemple, a través d’unes 
juntes de districte transformades en Juntes de participació popular.
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· Finançar, sempre que sigui possible, totes les inversions que s’hagin de realitzar mitjançant cooperatives de crèdit que practiquin 
les finances ètiques i solidàries
· Utilitzar el renting com eina de finançament de certs béns i serveis i de renovació de certes infraestructures.
· Fomentar entre els treballadors, proveïdors i concessionàries l’ús d’aquestes entitats bancàries.
· Publicar anualment quines són les entitats bancàries utilitzades i, especialment, amb les que s’hagi activat o siguin actius préstecs o finançaments.

3.6 Cap a la Sobirania Cultural

La cultura té especial rellevància pel creixement del conjunt de la ciutadania i l’hem de reconquerir entre tots. Com més central 
sigui el paper de la cultura, més rica serà la societat en coneixement i relació social. Necessitem que sigui el motor d’una 
societat sàvia, amb coneixement i criteri propi i amb capacitat de judicis autocrítics que ens permeti créixer com a persones i 
és per això que apostem per una cultura emocional on hi tinguin cabuda espais de pensament crític i filosòfic. Entenem com 
a sobirania cultural la capacitat que té una comunitat per desenvolupar processos de creació cultural que apuntin cap a la 
seva total socialització. Amb la recuperació de la cultura pròpia donem valor a la memòria i als elements d’identitat col·lectiva 
per construir el present i futur.

3.6.1 Incentivar i compartir el coneixement i els valors, “l’escola” 

Incentivar la relació de la ciutadania amb la creació i cercar nous públics mitjançant el foment de les arts escèniques, 
plàstiques, visuals, esportives,... en les diferents etapes escolars i vitals, i afavorir els valors de la cultura del país i de 
la interculturalitat.

· Generar vincles entre els centres d’ensenyament i els espais, agents i recursos culturals de la ciutat.

· Potenciar i desenvolupar projectes innovadors i materials de difusió per al coneixement de la història, la cultura 
i el patrimoni sabadellenc.  

· Fomentar l’activitat esportiva i els seus valors de participació, esforç individual (autosuperació) i col·lectiu (treball 
en equip), etc.

· Impulsar un canvi en el model d’oci juvenil i activitats de lleure de la ciutadania en general, eliminant manifesta-
cions sexistes, racistes, homòfobes…

3.6.2 Repensar usos i optimitzar recursos, “el laboratori”

Repensar els usos i programacions dels equipaments culturals i esportius per adequar-los a les necessitats actuals. 
Buscar l’optimització de recursos i la seva eficiència. 

· Reformular el Mapa Cultural  de la ciutat.

· Equilibrar els recursos en termes de sectors culturals i en termes de territori. 

· Estudiar la disponibilitat i adequació d’espais actualment en desús o infrautilitzats (caserna, maternitat, La Nau, 
vapor Pissit,...) i  dotar-los d’ús i funcionalitat.

· Modificar la legislació municipal pel que fa normatives, assegurances i horaris dels equipaments, espais culturals 
i espais lliures. 

· Elaborar un pla de museus per diagnosticar les necessitats i l’estat, i dotar-lo de continguts com a recurs pedagò-
gic i de difusió cultural.

· Donar visibilitat a les diferents col·leccions i arxius privats de les entitats de la ciutat per a conscienciar sobre el 
patrimoni documental de Sabadell. 
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· Revisar i repensar el catàleg de patrimoni i escultures.

3.6.3 Impulsar la participació i descentralitzar-la, “la platea”

Fomentar i donar suport al cooperativisme i a l’associacionisme impulsant la participació ciutadana en la planificació 
i programació cultural i una distribució més equitativa d’activitats culturals i lúdiques a tots els barris. 

· Aplicar de manera gradual fórmules de gestió comunitària en diferents equipaments i espais públics, que perme-
tin a la ciutadania guanyar espais de la ciutat.

· Crear comissions sectorials de participació amb professionals de la cultura per analitzar la situació dels diferents 
àmbits i realitzar propostes que potenciïn els actius de la ciutat. 

· Garantir a la ciutadania una informació de qualitat, rigorosa i periòdica mitjançant la renovació dels mitjans de 
comunicació.

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

· Facilitar la iniciativa ciutadana cultural a l’espai públic.

3.6.4 Facilitar i acompanyar la creació i la producció, “el taller”

Donar eines de suport a la creació, la producció i difusió, i facilitar i acompanyar  als diferents actors culturals en la 
gestió  els tràmits d’aquests amb l’administració així com agilitzant-los. Fomentar i donar suport a les relacions entre 
entitats, públics i creadors.

· Crear una eina que ajudi als creadors a veure la disponibilitat i recursos dels espais i sales (públiques i privades) 
i les característiques de les entitats per a dur a terme els seus projectes.

· Crear una oficina tècnica de suport a la creació, producció i difusió cultural.

· Impulsar una agenda cultural de referència i interconnectada amb les escoles, conservatoris, universitats, etc.

· Fomentar l’ús de llicències copyleft i el programari lliure.

3.7 Model educatiu

L’educació és un procés bàsic en el creixement de les persones i, com a tal, és un eix transversal dins la municipalitat que im-
plica a totes les sobiranies. Tanmateix, a continuació ens centrem en aquelles línies estratègiques i mesures de política pública 
des de les que poder configurar el model d’educació que volem per a Sabadell.

3.7.1 Planificació de les necessitats educatives de la ciutat

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 la demanda. Les decisions d’obrir i tancar escoles; de crear més línies a un determinat centre escolar, de controlar els 
contractes amb les escoles concertades són competència del Departament d’Ensenyament. No obstant, una planificació 
des del muncipi de l’escolarització als diferents nivells educatius ha de permetre fer front a les necessitats educatives de 
la ciutat.

· Planificar l’educació que volem a mig i llarg termini amb un model que tingui en consideració l’educació pública, 
no sexista, en català i respectuosa amb totes les cultures i religions per igual.
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· Elaborar un Pla educatiu 2015-2025 i un nou model de zonificació escolar.

· Fomentar la coeducació en totes les etapes educatives.

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

· Promoure la regeneració dels Consells Escolar dels centres educatius i de la Ciutat per fer-los realment operatius 
i que representin diferents agents de la comunitats educativa.

· Formular propostes que promoguin la tasca de l’educació no formal i la tasques dels esplais de la ciutat..

3.7.2 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; mati i tarda; tarda) que no ajuden a construir un projecte educatiu coherent 
i malmeten les condicions laborals de les treballadores. Des de la Crida proposem que la gestió d’aquests centres esde-
vingui pública i es regeixi per criteris de qualitat i equitat.

· Fer que l’Ajuntament passi a gestionar de forma directa les escoles bressols.

· Fer un programa pedagògic que es pugui coordinar des del municipi i en el qual es tinguin en compte les treba-
lladores, les famílies i el perfil de l’alumnat.

· Reduir la ràtio d’infants per educadora.

· Garantir que cap família es quedi fora de l’accés al nivell 0-3 per problemes econòmics.

3.7.3 Polítiques actives contra la segregació escolar

La concentració d’alumnat immigrant, amb necessitats educatives especials i/o socioeconòmiques és una de les princi-
pals barreres a l’hora de garantir una educació de qualitat per tothom. La gestió municipal pot tenir un paper fonamental 
a l’hora crear mecanismes de detecció i distribució d’alumnes amb necessitats educatives específiques i distribuir-los de 
manera equitativa. Només amb certs mecanismes de distribució de població escolar es podria pal·liar aquesta proble-
màtica i afavorir així la reducció de les desigualtats educatives.

· Millorar els instruments del municipi per detectar els alumnes amb Necessitats Educatives Específiques.

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

· Redefinir el model de zonificació escolar actual.

· Controlar el frau en el procés de la matriculació.

3.7.4 Gestió de l’emergència social davant la crisi

La situació actual de crisi deixa a molts nens i joves sense els drets més fonamentals. Proposem treballar en un pla de xoc 
per a pal·liar els efectes més flagrants i immediats de la crisi des dels centres educatius, que pugui avançar en paral·lel 
a l’adopció de solucions més sòlides a mig i llarg termini. Aquest pla de xoc no hauria de ser només una resposta de 
caràcter econòmic, sinó un suport actiu a l’activitat quotidiana del centre i de la seva relació amb les famílies i l’entorn. 
L’aplicació d’aquestes mesures compensatòries implica revisar de forma exhaustiva el sistema de concessió de beques i 
incentivar els plans d’acompanyament a l’estudi en contextos desafavorits.

· Pla de xoc pels centres amb un grau alt de segregació i pobresa infantil.
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· Garantir l’alimentació adequada dels estudiants a través d’un programa de beques de menjador dotada amb 
els recursos necessaris

· Obrir espais als barris per crear teixit social i donar resposta a aquelles famílies que no poden afrontar el cost 
d’activitats extracurriculars.

· Recuperar activitats que formaven part del Pla Educatiu d’Entorn i que han quedat suspeses per falta de finançament.

3.7.5 Polítiques d’acompanyament a l’educació i reducció de l’abandonament educatiu.

Amb l’objectiu de promoure la cohesió i l’equitat social i educativa de la nostra societat, un dels principals reptes que 
se’ns presenta és la reducció del fracàs i l’abandonament escolar prematur (AEP). En aquest sentit, hem de tenir en comp-
te que tant el fracàs com l’AEP són fenòmens complexes i que tenen múltiples factors explicatius, fet que ens obliga a 
dissenyar polítiques educatives integrals, que incideixin sobre elements tant expressius com instrumentals, i que combinin 
adequadament les estratègies preventives amb aquelles estratègies que afavoreixin el retorn al sistema educatiu d’aquells 
qui ja han abandonat. Per això, és important que les polítiques públiques incideixin en aquells elements de caràcter es-
tructural que són font de desigualtat, i que alhora intervinguin en aquells aspectes generadors d’adhesió a nivell escolar. 
Creiem que la gestió municipal pot ser una peça clau per a la reducció de l’AEP i del fracàs escolar, al mateix temps que 
pot donar eines al jove per narrar, projectar i crear el seu propi projecte vital facilitant-li el contacte amb la xarxa d’enti-
tats, amb el món laboral, amb altres iniciatives educatives, culturals, esportives o musicals de la ciutat o d’altres municipis.

· Dissenyar un Pla Integral de lluita contra l’abandonament escolar prematur.

· Promoure un model de diversificació curricular que parteixi d’un enfocament sistèmic, holístic i inclusiu.

· Promoure la cohesió social i l’equitat des de l’educació.

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

· Potenciar el treball entre centres de diferent tipologia per donar sortida a tots els estudiants.

· Fomentar la relació entre escola i territori i la inclusió dels adolescents en la xarxa social de la ciutat de caire 
esportiu, cultural, musical etc. 

· Coordinar amb eficàcia la incorporació al món del treball i potenciar programes de segones oportunitats.

· Promoure polítiques d’acompanyament a l’escolaritat.

· Subvencionar i gestionar matèries no curriculars als centres.

3.7.6 Potenciar l’educació de les persones adultes

L’àmbit de la formació de les persones adultes inclou entre d’altres (el resultat del fracàs escolar dels joves, l’abandona-
ment 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 per a que 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 ciuta-
dania al llarg de tota la vida és condició per a una millora en la participació social i política activa.

· Potenciar la reinserció als estudis des del món laboral.

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

· Formar la ciutadania per a una millora en la participació social i política activa.
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3.7.7 Creació del Fòrum d’educació

Des de la Crida apostem per una administració educativa propera i democràtica, que promogui la participació de tota la 
comunitat educativa i l’articulació amb el teixit social. Proposem la creació d’in Fòrum de l’Educació com a punt de troba-
da dels representants de tots els agents implicats o interessats en l’educació (pares i mares, professorat, alumnat, entitats 
de l’entorn, administració etc.) des del que posar en comú les inquietuds i problemes del sector i buscar-ne les solucions.

· Crear un espai on tots els agents implicats en l’educació (famílies, mestres, alumnes, agents d’Educació no for-
mal...) hi puguin dir la seva.

· Procurar la  comunicació constant i la intervenció d’altres regidories (p.ex: Urbanisme, per tenir camins escolars segurs).

· Crear vincle i xarxa entre les escoles de la ciutat real: activitats d’intercanvi, formació i a debat entre professorat, 
alumnat i família.

· Elaborar un projecte educatiu en la línia de ciutat educadora que posi en comú les diferents tipologies de 
centres (municipals i de la Generalitat) i que treballi en els valors i actituds que cal implementar en els centres 
educatius.

3.8 Cap a la Sobirania de l’Espai Públic

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. Per això 
cal treballar sobretot a partir del canvi en la mobilitat urbana i la millora de les condicions ambientals i paisatgístiques, que 
ens porti cap a una redistribució dels diferents usos dels espais privats per aconseguir una ciutat equilibrada i que integri el 
rodal com un espai d’elevat valor col·lectiu. Serà indispensable també establir nous mecanismes per aconseguir que la defi-
nició i la gestió de l’espai públic es fonamenti en una major integració de les opinions i les propostes ciutadanes.

3.8.1 Recuperar la qualitat de l’espai públic i dinamitzar-ne l’ús

Una ciutat vertebrada a partir de l’espai públic que esdevingui un espai compartit, de convivència i gestió col·lectiva, on 
tingui lloc la vida ciutadana i la cultura de forma saludable i amable.  Una ciutat orgànica, descentralitzada i intercon-
nectada que potenciï l’autonomia dels diferents barris.

· Elaborar un Pla integral d’intervenció a cada barri que permeti la recuperació de la qualitat de l’espai públic 
i promogui l’activitat social, cultural i comercial.

· Desenvolupar un Programa d’actuacions per a la dinamització de l’ús col·lectiu de l’espai públic.

· Crear una xarxa d’eixos cívics transformant els eixos principals de la ciutat (Gran Via, Ronda Ponent, Eix cen-
tral, Avinguda Matadepera, …) i altres eixos de particular interès a tots els barris.

· Garantir la seguretat i l’accessibilitat als equipaments i espais públics (il·luminació, amplada voreres, visibilitat, 
ascensors, escales mecàniques, etc)

· Garantir el manteniment i la neteja de l’espai públic amb criteris d’eficiència.

· Recuperar espais afectats per infraestructures i aparcaments temporals (FGC Gràcia-Can Feu-Planetes, RENFE 
SUD, Vapor Turull, …)

3.8.2 Impulsar un nou model de mobilitat i garantir l’accessibilitat

Una ciutat que potenciï la proximitat, els desplaçaments a peu i en bicicleta. En majors distàncies, fer del transport públic 
col·lectiu la opció preferent de mòbilitat, reduïnt al mínim la necessitat d’ús del cotxe privat. Recuperar espai públic de la 
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massiva ocupació que estan fent-ne els vehicles per poder-hi articular l’estil de vida i les activitats desitjades.

· Revisar el Pla de Mobilitat i convertir-lo en l’instrument que guiï el conjunt de polítiques de mobilitat 

· Definir zones de pacificació del trànsit a tots els barris i implantar mesures de baix cost per fer-les realitat amb 
la involucració dels veïns (kits de peatonalització)

· Millorar la qualitat dels recorreguts dels vianants i garantir l’accessibilitat universal a tots els espais públics i 
equipaments, incloent estacions de transport públic (especialment la reforma de RENFE Centre).

· Elaborar i desenvolupar un Pla Director de bicicletes per facilitar i potenciar aquest mitjà de transport.

· Projectar un xarxa de servei d’autobús altament competitiva a tots els barris i polígons, ampliant els serveis 
nocturns i en dies festius, ampliant la xarxa de carrils bus, afavorint la intermodalitat i estudiant la implantació 
del tramvia). 

· Pla de gestió integral de l’aparcament per garantir una oferta adequada per residents i activitats, alhora que 
movent l’oferta cap a espais d’aparcament fora de la via pública.

· Garantir el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu i la posada en funcionament del perllongament fins 
Ca n’Oriac i la nova estació de RENFE a Can Llong, avaluant també la planificació de l’estació RENFE-Taulí.

· 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

· Projectar en coordinació amb els altres municipis de la comarca una xarxa d’autobús interurbà exprés més 
enllà de la radial a Barcelona.

3.8.3 Millorar l’ecosistema urbà i integrar-lo amb el rodal

Una ciutat amb un entorn natural de qualitat dotat d’una gestió planificada i integrada amb la resta d’espais oberts de 
la ciutat. Una gestió transversal i subjecte a la participació ciutadana. Una ciutat amb un entorn natural útil i productiu 
(extensió del parc agrari) on es combinin les diferents activitats productives i de lleure i que fomenti la utilització i gaudi 
d’aquests espais per part de la ciutadania.

· Desenvolupar actuacions de millora-reposició i ampliació de l’arbrat i del conjunt d’espais públics amb criteris 
de biodiversitat, de naturalització i permeabilització.  

· Recuperar i completar les zones verdes de la ciutat (Can Feu, Parc de les Aigües, Arcàdia, …) 

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

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

· Impulsar les figures de planejament i gestió per a la protecció dels espais agroforestals (Parc Agrari, Parc fluvial 
del Ripoll i Espai Agroforestal de Llevant) 

· Crear l’Oficina del rodal per potenciar l’ús de lleure i la convivència amb les activitats agràries.

· Promoure el programa per la protecció patrimoni del rodal i per a l’efectivitat de la disciplina urbanística.

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

· Oposició al Quart Cinturó.
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3.8.4 Tenir cura del paisatge i potenciar el patrimoni

Una ciutat agradable, bella i amb identitat, que posi en valor el patrimoni, que cuidi el disseny i integri el verd urbà.

· Revisar i donar compliment al Pla Especial d’Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).

· Desenvolupar el Programa de consolidació i recuperació del patrimoni de la ciutat en risc i definició dels seus 
futurs usos.

· Limitar la ocupació de la publicitat i les activitats privades en l’espai públic.

· Programa d’actuacions per al soterrament de línies elèctriques i l’eliminació d’elements molestos i/o incompa-
tibles.

· Definir criteris per la presència estètica i de valor, amb caracterització identitària, dels elements a utilitzar en 
l’espai urbà (mobiliari, materials...).

3.8.5 Impulsar nous instruments urbanístics i incrementar 

la participació en la definició i la gestió de l’espai públic 

Una ciutat que fomenti la participació de tothom en la definició i la gestió del territori l’espai, amb noves eines i mecanis-
mes per la reconquesta de l’espai públic.

· Revisar el planejament urbanístic per a la rehabilitació de la ciutat, impulsant prèviament una diagnosi estratè-
gica i en el marc d’un debat de ciutat.

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

· Revisar l’Ordenança d’ocupació de les vies i espais públics en la defensa dels drets dels vianants.

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

· Implantar eines d’informació i participació (apps, twitter i atenció telèfonica) per la recollida d’incidències, 
opinions i propostes ciutadanes sobre l’espai públic.

· Reconèixer la xarxa d’equipaments en desús (Casa Duran, Caserna, Can Balsach, Correus, Conveni Caserna, 
castell Can Feu, ….) i elaborar un programa per posar-los a disposició de les necessitats ciutadanes.

3.9 Cap a la sobirania energètica i de l’aigua

L’assoliment d’aquestes sobiranies passa perquè sigui la població qui, a través de la utilització sostenible dels recursos del 
planeta, aconsegueixi autoabastir-se col·lectivament de l’energia i l’aigua necessàries per satisfer les necessitats de la comu-
nitat. Això passa per deixar de mercantilitzar la naturalesa i considerar els seus recursos com un bé comú al qual hi ha de 
tenir accés tota la ciutadania. 

Amb la intenció de tendir cap a aquestes sobiranies proposem les següents línies de treball i propostes concretes.

3.9.1 Acabar amb la despossessió de recursos naturals

Recuperar l’accés a l’energia i l’aigua com a dret fonamental. Els recursos naturals no poden ser apropiats amb una 
finalitat lucrativa per satisfer els interessos d’empreses privades. Són béns comunitaris la gestió dels quals ha d’estar en-
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caminada a satisfer els objectius i les necessitats del conjunt de la societat. 

· Acabar amb els talls de subministrament i declarar Sabadell “ciutat lliure de talls de subministraments” estudi-
ant vies per obligar a les companyies a assumir la responsabilitat de la seva activitat.

· Vetllar perquè aquests processos no suposin una estigmatització de les persones afectades. Impulsar processos 
de resolució d’aquesta emergència social que impliquin i empoderin a la ciutadania, evitant respostes assisten-
cials que fomenten la passivitat de les persones afectades.

· Aprofitar els recursos naturals de la ciutat en benefici de la comunitat. Preservar aquests recursos (aqüífers, 
boscos, rius...) i aprofitar-los per cobrir les necessitats de la ciutadania sense comprometre el benestar d’altres 
poblacions ni de les futures generacions.

3.9.2 Divulgació i promoció d’un nou model

La participació activa del conjunt de la ciutadania  és imprescindible per la construcció d’una nova cultura de l’aigua i 
d’un nou model energètic. 

· Impulsar una taula local per la sobirania energètica com a espai de discussió i de treball al voltant de l’àmbit 
energètic constituït per agents involucrats en aquest àmbit i que treballin per aconseguir la sobirania energètica.

· Dotar de recursos l’Oficina Municipal de l’Energia, un instrument que ha d’executar part del treball desenvolu-
pat per la taula local per a la sobirania energètica i vetllar per avançar cap a un nou model energètic.

· Redefinir el centre de divulgació ambiental de la Granja del Pas com un espai que esdevingui un centre es-
pecialitzat en la promoció, divulgació, foment i recerca de les energies renovables i d’un nou model energètic.

· Elaborar campanyes de sensibilització per a l’abandonament de la utilització de les energies fòssils i nuclear. 
Informar a la ciutadania dels problemes que comporta el model energètic actual i de les possibilitats que ofereix 
un nou model basat en energies renovables. 

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

· Incorporar criteris energètics (mínim consum i emissions, residu 0, reutilització, responsabilitat social,...) en els 
concursos públics incorporant aquests requisits en els processos de licitació municipal.

3.9.3 Millorar l’eficiència 

Una societat que pretengui ser autosuficient en termes energètics, de recursos i de residus ha de caminar cap a processos 
eficients que permetin reduir l’ús intensiu d’aquests i evitar-ne el seu malbaratament.

· Elaborar un Pla d’Autonomia Energètica en els edificis i espais municipals; aquests plans han de fomentar 
l’eficiència energètica i la reducció de residus i s’han de desenvolupar a partir de processos participatius amb 
les persones que utilitzen aquests espais, ja siguin usuàries o treballadores.

· 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.

· Promoure la rehabilitació energètica dels edificis aplicant criteris d’eficiència energètica i la utilització de ma-
terials que no suposin danys per les persones ni pel medi natural.

· Millorar l’eficiència energètica en el sector privat incentivant en aquest sector l’adopció de mesures d’eficiència 
energètica.
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· Incorporar les tecnologies eficients que substitueixi l’ús de tecnologies poc eficients per altres que permeten un 
ús més eficient dels recursos (tecnologia led en els fanals i per il·luminar edificis públics, substitució de sistemes 
de climatització poc eficients,...).

· Unificar la gestió del cicle integral de l’aigua (captació, proveïment, consum, clavegueram, control d’abo-
caments, depuració, reutilització) per permetre una major optimització del servei i més garanties de qualitat, 
establint mecanismes de control de les aigües residuals, millorant els punts de depuració.

3.9.4 Producció d’energia

L’aprofitament de les energies renovables permeten aproximar els centres de producció als punts on s’utilitza aquesta 
energia. Aquest fet permet produir energia tant a nivell individual com a través de petites comunitats de ciutadans i obre 
les portes a la gestió col·lectiva d’aquesta, convertint a la ciutadania en agents actius en aquest procés.

· Aprofitar les energies renovables per a la producció d’energia, amb accions com la d’i, instal·lar equips de 
producció energètica a partir de fonts renovables en els edificis municipals i de propietat pública (escoles, 
CAP’s, biblioteques,...) per caminar cap a la seva autosuficiència energètica (per exemple, instal·lar equips 
d’energia fotovoltaica i tèrmica a les cobertes d’aquests edificis). Aquests processos s’han de desenvolupar a 
partir de la participació dels i les usuàries dels centres.

· Mantenir les instal·lacions energètiques mitjançant l’obligació de realitzar els manteniments de les instal·lacions 
energètiques per garantir el seu bon funcionament.

· Promoure l’autoproducció d’energia a partir de fonts renovables a les comunitats de veïns pel seu ús col·lectiu, 
així com incentivar que el sector privat també incorpori actuacions per autoproduïr l’energia que utilitza.

· Elaborar  un pla de gestió sostenible del rodal que permeti un aprofitament de la massa forestal del rodal per 
a usos tèrmics sense comprometre aspectes mediambientals, productius o d’usos.

· Afavorir la creació de cooperatives i agrupacions de ciutadans i ciutadanes que tirin endavant projectes de 
producció d’energies renovables.

3.9.5 Xarxes de distribució

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.

· Remunicipalitzar  les xarxes de distribució mitjançant l’estudi de les vies més adequades per remunicipalitzar 
aquestes infraestructures.

· Modernitzar les xarxes energètiques per facilitar la incorporació de les fonts renovables, fer-les més eficients i 
facilitar la integració de diverses fonts i formes d’energia (electricitat, gas, calor).

3.9 Cap a la Sobirania nacional

El municipi o els barris en les grans ciutats són l’espai on es desenvolupen les relacions veïnals, culturals, associatives i, sovint, 
laborals d’on emergeixen una plural i multiforme varietat d’organitzacions, candidatures municipalistes, grups, associacions 
i col·lectius que actuen i incideixen dia a dia en els diferents àmbits de la realitat. 

Per això, i donat  el seu paper fonamental com espai d’autoorganització i politització popular, considerem que el municipi o 
el barri conforma l’àmbit de partida des d’on els subjectes socials han impulsat fins ara i han de continuar impulsant, des de 
baix, el procés cap a la independència i la transformació social. 
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Tenim en la història molts exemples on els municipis han jugat un paper clau en l’activació des de la base de processos cons-
tituents. Foren els ajuntaments els que a l’Estat espanyol proclamaren, el 14 d’abril de 1931, la II República. O foren també 
els municipis els que, el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, iniciaren l’onada de centenars de consultes municipals 
que va obrir l’actual procés independentista a la Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC).

Des d’aquesta perspectiva, l’exercici de la Sobirania Nacional des del municipi passa per donar suport al treball que ja  s’està 
duent a terme en els següents àmbits.

· Caminar  cap a la construcció nacional dels Països Catalans com a instrument per a la transformació social.

· Defensar la independència com a eix de la ruptura democràtica i el nucli essencial de dignitat.

· Activar un procés constituent per a canviar-ho tot.

· Fomentar l’ús de la llengua catalana com a eina de cohesió social.
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3.10 Polítiques específiques

3.10.1 Model Integral de Gestió de Residus 

És necessari acabar amb el model consumista actual i que els processos de producció s’orientin a satisfer les necessitats 
de la població. És important contemplar el cicle integral dels productes per una gestió eficient dels residus que generem 
com a societat.

· Establir un pla de gestió sostenible dels residus de Sabadell: Desenvolupar un pla a partir de la participació 
de les comunitats implicades que limiti la producció de residus, que fomenti la reutilització i el reciclatge, i que 
contempli el seu aprofitament energètic.

· Millorar el model de recollida: Revisar, a partir de les aportacions dels i les treballadores així com del veïnat 
de cada zona, el sistema de recollida de residus per aconseguir models més simples de separació.

· Impulsar un pla de millora de la qualitat de l’aire: impulsar una taula municipal del Medi Ambient i la Soste-
nibilitat amb la participació de la ciutadania i entitats ecologistes, cíviques, culturals i econòmiques que treballi 
per controlar i reduir la contaminació atmosfèrica i en faci un seguiment sistemàtic.

· Municipalitzar el servei de gestió de residus.

· Fomentar l’ús dels envasos reutilitzables: Estudiar vies per implantar el SDDR (Sistema de Dipòsit, Devolució i 
Retorn).

· Incidir en les administracions responsables per tal d’introduir modificacions legislatives que redueixin dràstica-
ment els envasos i els embolcalls innecessaris: la gran presència d’aquests envasos i embolcalls és un dels grans 
problemes dels residus, amb un impacte ambiental molt negatiu i un sobrecost econòmic.

· Vetllar per la correcta gestió de residus, especialment referent als residus industrials i de la construcció gene-
ralment fora de control.

· Impulsar, comptant amb la col·laboració de la ciutadania, accions d’educació ambiental encaminades a un 
estil de vida i d’hàbits de consum responsable.

3.10.2 Noves tecnologies

És innegable la penetració cada vegada major d’una gran diversitat de dispositius tecnològics en les nostres vides, des de 
l’àmbit laboral al personal. Aquest procés té el perill de deixar al marge alguns sectors de la societat, produint diferències 
en l’accés i la gestió de les tecnologies (fractura digital).

Alhora, en utilitzar la majoria de tecnologies ens trobem pràcticament en mans de tercers, i per tant dependents sovint 
de grans empreses multinacionals. En la societat capitalista el coneixement i la informació de base tecnològica es trans-
formen en mercaderies, quedant subjugats a la seva capacitat de mercantilització amb l’ànim de d’extreure’n rendes 
per la inversió en recerca i innovació, dificultant l’enriquiment social que podria despendre-se’n. Les empreses busquen 
patentar, ocultar els funcionament i dificultar l’accés al lliure control dels productes, impedint l’autonomia de les persones 
en la creació, modificació, adaptació o manteniment dels productes o serveis tecnològics.

Aquest fet va íntimament lligat amb l’obsolescència programada, una de les contradiccions més evidents del sistema i 
amb grans externalitats d’insostenibilitat ecològica i d’explotació innecessària.

Aquesta situació ens obliga a prendre un posicionament polític i plantejar propostes per construir una alternativa. Volem 
desenvolupar, també en l’àmbit tecnològic, una societat més lliure.

· Fomentar i donar espai la cultura del coneixement obert, del programari lliure i del copyleft, introduint mesures 
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específiques dins l’administració municipal.

· Promoure les eines tecnològiques per a l’enriquiment, l’organització i divulgació dels coneixements que empo-
derin la societat a controlar els productes i serveis tecnològics al seu abast.

· Municipalitzar les infraestructures tecnològiques que es considerin part de les necessitats bàsiques de la pobla-
ció, garantint l’accés a la informació digital per a tothom.

· Promoure la formació digital en els col·lectius més afectats per la fractura digital

· Impulsar un sistema de finançament en base a les necessitats socials demandades, per a la recerca i l’elabo-
ració d’eines d’interès general.

3.10.3 Seguretat ciutadana i protecció civil

La seguretat ciutadana i protecció civil són àmbits molt rellevants dins de les polítiques d’un municipi, doncs afecten la 
totalitat de la seva població, ja sigui de manera activa o passiva i tenen a més una posició important entre les preocu-
pacions de la població.

Des de La Crida doncs s’ha de tractar el tema de la seguretat ciutadana amb profunditat i serietat si bé tenint-ne en 
compte sempre la importància, així com les conseqüències de les diferents polítiques de seguretat sense deixar-se endur 
per alarmismes o sensacionalismes.

Les polítiques de seguretat ciutadana i protecció civil hauran de tenir com a principi fonamental vetllar per la defensa de 
les llibertats individuals i col·lectives del conjunt de la societat. Hem de desenvolupar una política de seguretat completa 
que vagi a les arrels dels problemes i amb capacitat per resoldre’ls, però sempre evitant solucions autoritàries i repres-
sives. Per a aconseguir-ho caldrà destinar els recursos adequats i potenciar la formació tant de policies locals com de 
la ciutadania, tenint com a valors rectors, especialment en aquest àmbit, la tolerància, els valors cívics, el respecte i la 
solidaritat. 

· Realitzar un Estudi sobre les necessitats de seguretat ciutadana de Sabadell al complet. Aquest pla s’ha d’ac-
tualitzar en tots els àmbits d’emergències, protecció civil, prevenció, seguretat ciutadana, i incloure dins de les 
necessitats aspectes educatius i formatius.

· Cal desenvolupar mecanismes de prevenció i assessorament sobre aquells col·lectius amb un risc més alt d’ex-
clusió social. Entre ells, 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.

· Extendre una visió de ciutat per a tots els cossos policials que actuen a Sabadell 
Cal exercir des del govern una anàlisi de les necessitats competència de policia local i de mossos d’esquadra. Que els cossos 
policials que actuen a la ciutat encaixin dins un mateix decàleg de deontologia policial acordat entre l’ajuntament, les entitats i 
associacions de la ciutat.

· Impulsar el model de policia de proximitat a tota la ciutat.
Actualment el programa de policia de proximitat es veu condicionat per la incorporació de parelles mixtes entre policia municipal i 
mossos d’esquadra. S’ha de revisar si aquest programa permet a l’ajuntament aplicar els criteris ètics acordats i assegurar que els 
Mossos, en la seva actuació hi estaràn també subjectes.

En cas que no sigui possible garantir aquest punt s’haurà de revisar i segurament cancelar el programa. 
Necessitem un model de policia de proximitat que serveixi per descentralizar la policia local i acostar-la realment a la poblaciò per 
fer més fàcil que la seva tasca sigui regida pels valors ètics abans esmentats.

· Dissoldre la Unitat de Reforç Policial
La màxima de qualsevol cos policial a la ciutat ha de ser resoldre situacions conflictives o que puguin derivar-hi, en cap cas origi-
nar-ne. La unitat de reforç policial ha pres massa sovint la repressió com a eina de resolució de conflictes. Es tracta d’una unitat 
policial dins el cos de policia municipal creada per a donar resposta ràpida als problemes, sense afrontar-los d’arrel aquesta unitat 
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ha esdevingut un problema en si mateixa, agreujant-se la situació per l’opacitat constant davant la petició d’informes i documentació 
al respecte. 

· Implantar mecanismes de prevenció i sanció davant d’abusos policials
Revisió i eradicació dels elements que poden conduir a la vulnerabilitat dels individus que es trobin sota dependències policials, així 
com investigació exhaustiva de les denúncies per abusos policials i establiment de les corresponents sancions.

3.10.4 Cooperació i solidaritat

La solidaritat internacionalista és una acció política coherent, activa i conscient que ha de denunciar l’ordre econòmic 
i polític des de la mobilització de base i la crítica a les polítiques d’exteriors i a les polítiques de cooperació actuals. 
La Solidaritat internacionalista es basa en el reconeixement i la restitució de l’espoli dels països nord- centrals als del 
sud- perifèria i el recolzament als moviments que lluiten i treballen activament per un futur amb dignitat, llibertat, pau i 
justícia social. Alhora, la solidaritat s’ha de fonamentar en el respecte a les diferències i la unitat en la diversitat i la lliure 
associació, mitjançant processos basats en el suport mutu i el coneixement com a punt de partida.

Pel que fa a l’acció solidària i de cooperació, cal reforçar la política d’impuls de la col·laboració entre l’Ajuntament i 
les entitats en les campanyes dirigides a eradicar la pobresa arreu del món. La política d’agermanament realitzada des 
del consistori ha de  prioritzar les poblacions vertaderament necessitades, impulsant iniciatives d’ajut econòmic i logístic. 
El consistori ha de cedir el protagonisme a les entitats i associacions sabadellenques, evitant despeses protocol·làries i 
centrant tots els recursos en l’acció solidària.

· Millorar els mecanismes de coordinació i concertació amb les entitats de solidaritat i cooperació

· Dinamitzar el Consell de Solidaritat i Cooperació com a organisme bàsic de disseny i desenvolupament d’aquestes polítiques i 
elaborar un nou Pla Estratègic de cooperació a través del treball conjunt entre entitats i Ajuntament i fomentant el debat sobre el 
contingut i l’orientació de la cooperació de forma coordinada amb la planificació estratègica del model de ciutat.
· Desenvolupar un Pla de Relacions Internacionals avançant en la definició d’una estratègia de ciutat de relacions internacionals 
entenent la cooperació com una eina transformadora

· Impulsar la Cooperació directa a través de les entitats

· Rellançar la cooperació directa sobre noves bases de contingut (horitzontalitat, enfortiment institucional mutu) i a partir de la 
generació de sinèrgies amb la ciutat, enfortint els sistemes públics i el concepte de democràcia.

· Definir les bases de les convocatòries de cooperació directa amb processos participatius reals i vinculants, garantint la transparèn-
cia i reduint la burocràcia i establint processos d’avaluació. Desvinculació, trencament i denúncia de la vinculació del moviment de 
solidaritat i cooperació amb l’empresa privada.

· Donar suport des de l’Ajuntament a les entitats més enllà del finançament de projectes. (recursos materials, espais per entitats o 
per a activitats i suports de caràcter més qualitatiu com la identificació de socis, de propostes amb administracions públiques o els 
programes de formació destinat als tècnics de les entitats).

· Dinamitzar campanyes de sensibilització i formació

· Elaborar un Pla de Sensibilització i Formació integral que involucri un gran nombre de col·lectius i grups ciutadans i que respongui 
a una estratègia integral que arribi a un major nombre de població.
· Potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles, universitats, centres de treball, especialment els que depe-
nen del sector públic. Potenciar vincles d’enllaç entre els diferents actors, i establir una cooperació horitzontal entre iguals i sense 
intermediaris.
· Promoure l’abolició del deute extern i la reivindicació del deute ecològic, social i històric del nord respecte al sud, treballar per 
desmilitarització i la desnuclearització i denunciar la violació dels Drets Humans de les empreses transnacionals.
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3.11 Polítiques transversals

La proposta política de la Crida passa per tractar diverses problemàtiques de forma transversal, abordant-les des de les 
diferents sobiranies, a tots els nivells i en totes les etapes de la vida social i política de la ciutat. Treballar des de la trans-
versalitat és una estratègia concreta, és creure’ns que la lluita contra les desigualtats i les problemàtiques de col·lectius 
concrets no poden ser un bloc de propostes aïllat sinó que estan presents en totes les nostres propostes polítiques.

Els eixos que treballem des de la transversalitat són la joventut, gènere, cooperació i immigració. Tot i que les 
diferents polítiques i propostes es faran des de diferents sobiranies, volem remarcar en aquest apartat les principals pro-
postes de treball de cadascun d’aquests eixos.

3.11.1 Polítiques de joventut

La joventut pateix de forma especial i accentuada les conseqüències del context actual que vivim i les desigualtats que es 
donen en aquest i el sistema que el provoca. Tantmateix, fins ara, la joventut s’ha vist exclosa de tot espai públic i polític, 
tractada des d’un paternalisme per tal de ser totalment dòcil i posar-la al servei dels interessos dominants. És per això que 
un canvi transformador i rupturista, també passa per recuperar la participació de la joventut en la vida política per tal de 
respondre a tots els seus drets i necessitats, com a motor bàsic de la transformació social que volem.

Com a sector específic, requereix de respostes específiques per capgirar l’actual situació de desigualtat. Per tot això, el 
jovent de Sabadell necessita de forma urgent un treball específic real, que posi sobre la taula les necessitats reals de les 
joves i aprofiti tot el teixit associatiu existent per tal de poder incloure al seu si tota aquella part de les joves que ja es 
mouen i representen les llavors del canvi pel qual apostem. A més de traçar aquest treball transversal en la recuperació 
de les sobiranies com a Crida, considerem que cal assenyalar tres àmbits d’urgència, que garanteixin un apoderament i 
l’accés als espais de realització vital.

El protagonisme del jovent i l’associacionisme juvenil en els espais de decisió de la ciutat
Generar els processos que calguin per permetre el foment de l’associacionisme juvenil i la participació d’aquest en 
l’àmbit de la presa de decisions col·lectiva. Un primer pas, serà estendre la facilitat d’aquest associacionisme en la seva 
autorealització, i un segon, generar les estructures necessàries per fomentar-lo. Proposem:

· Eliminar les través burocràtiques (lloguers, i permisos distribuïts en diferents regidories) per les activitats de 
l’associacionisme juvenil.

· Recuperar el local del c/ Emprius per un ús enfocat exclusivament a les joves i les seves activitats. Un espai 
representatiu de tot el teixit associatiu juvenil.

· Garantir la recuperació i l’ús de l’espai públic per part de l’associacionisme juvenil.

Combatre l’atur juvenil
A l’exclusió política i participativa que pateixen les joves, s’hi afegeix l’exclusió del mercat laboral, impedint realitzar-se 
en les seves vides de forma tranquil•la. El jovent d’aquesta ciutat creix sense accedir al mercat laboral, o accedint-hi amb 
condicions completament precàries expressades per la temporalitat. Proposem:

· Generar d’una borsa de treball juvenil a través del contacte amb els espais cooperatius i de proximitat de la 
ciutat assegurar ocupació amb unes condicions laborals dignes.

· Fer que un % de l’administració municipal estigui ocupada per joves garantir a la joventut sabadellenca l’accés 
a un espai, amb unes condicions dignes, que avui els queda completament exclòs.

Permetre una emancipació real entre el jovent de Sabadell
L’impossibilitat de l’emancipació juvenil, és un dels principals problemes que avui dia el jovent afronta.  Des de l’àmbit 
municipal, s’han de generar les suficients polítiques i pràctiques que permetin superar l’escull, provocat per la impossibi-
litat econòmica, que pateixen les joves en matèria d’habitatge. Tot i que en la sobirania residencial, s’apuntarà amb més 
concreció, proposem de manera immediata:
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· Generar espais de trobada entre joves emancipades i que es vulguin emancipar, anant des de la gestió comu-
nitària de les seves llars fins a l’ajuda mútua per accedir-hi.

· Crear residències juvenils aprofitar el gran parc d’habitatges buits a la ciutat per generar habitatges pel jovent 
a preus absolutament assequibles per aquests.

· Supervisar les condicions laborals dels contractes de pràctiques, curriculars i extracurriculars, subscrits per 
centres educatius públics.

Garantir centres educatius de qualitat pel jovent de la Ciutat
Les darreres reformes en matèria educativa, així com les retallades en les partides pressupostàries destinades a l’ensenya-
ment han lesionat severament el dret a una educació pública. Aquest dret passa per proveir uns estàndards de qualitat 
docent a les joves. Així, s’ha de garantir el degut condicionament dels centres, aportar un contingut que s’ajusti al conei-
xement de l’entorn, amb un mètode que aprofundeixi en l’anàlisi crític de la realitat i, per últim, disposar d’una plantilla 
adequada per desenvolupar les tasques docents eliminant qualsevol rastre de clientelisme en la seva contractació.

· Disposar de mecanismes locals de control sobre els centres educatius pel que fa a la contractació parcial de 
la plantilla.

· Proveir la infraestructura necessària pel ple desenvolupament de les tasques docents als centres públics.

· Fomentar la Insubmissió a la Llei Wert (LOMCE - Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa).

· Esdevenir garant de l’exercici pel ple exercici del dret a manifestació i reunió.

3.11.2 Polítiques per a la gent gran

El col·lectiu de gent gran representa una realitat específica que no volem ni podem ignorar, des d’un plantejament de-
mocràtic i participatiu s’ha d’exigir no només respecte i atenció a les necessitats pròpies, sinó la seva plena participació 
social i política. Les característiques d’un col·lectiu com la gent gran requereixen de polítiques adaptades especialment 
a les seves necessitats, però cal  assegurar també la seva presència en tots els àmbits de la ciutat i tenir-los en compte en 
totes les politiques, per això el conjunt del programa incorpora ja propostes en les diferents sobiranies tenint en compte 
les necessitats d’aquest col·lectiu (accessibilitat, salut, lleure, cultura, participació, alimentació, …).
Tot i això, creiem que hi ha tres aspectes en els que cal incidir directement i que seran prioritàris.

· Assegurar una atenció adient en cada cas, proporcionant una assistència domiciliària gratuïta en tots els casos 
en que sigui necessari i tantes hores com calgui.

· Ampliar el nombre de professionals contractats i els horaris d’assistència.
· Detectar, a través de l’atenció primària i serveis socials, totes les persones grans en situacio de risc o que viuen soles.
· Proporcionar el servei de telealarma a totes les llars.

· Proporcionar habitatges adaptats a les seves necessitats
· Millorar i promoure el Servei d’Adequació d’Habitatges per a la gent gran, orientant-los per millorar la seva llar en funció a les 
seves necessitats funcionals i de mobilitat i assumint-ne els costos en funció de les necessitats.
· Promoure centres residencials comunitaris municipals, autogestionats per professionals i persones usuàries, assegurant prou places 
per cobrir la demanda.

· Promoure la participació social i política activa de la gent gran.
· Crear espais que afavoreixin l’intercanvi intergeneracional
· Assegurar espais de lleure, casals per a la gent gran publics a tots els barris
· Redefinir el programa de vacances per a la gent gran, fent que la gent hi participi activament a l’hora de programar els viatges i 
adaptat als recursos econòmics de les persones usuàries, facilitant-ne l’accés a les persones amb més dificultats per a viatjar.
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3.11.3 Polítiques de gènere

Davant l’eternització i invisibilització de les desigualtats existents en tots els àmbits de la societat entre homes i dones, fruit 
de l’opressió patriarcal, cal treball directament des de l’àmbit municipal per aconseguir un trencament amb el pensament 
homogeneïtzador i repensar les relacions acabant amb les desigualtats de gènere. L’empoderament de les dones, políti-
ques d’igualtat i contra les violències masclistes han de donar les eines per la lluita contra el patriarcat.

Treballar les polítiques de gènere des de la transversalitat vol dir integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la 
política i la societat. Es tracta de prestar atenció a la realitat diferenciada de les dones i els homes en diferents temàtiques 
i dissenyar actuacions que s’hi adaptin o hi donin resposta. És a dir, no ens limitem a implementar accions específicament 
adreçades a les dones, sinó que dissenyem i avaluem el conjunt de les polítiques públiques sota el criteri d’identificar i 
preveure les seves repercussions diferenciades sobre els homes i les dones i les desigualtat que això genera i perpetua.

Impulsar la transversalitat en les polítiques de gènere
Per tal que la transversalitat en les polítiques de gènere sigui una realitat, es buscaran mecanismes per tal que des de les 
diferents sobiranies i les diferents línies de treball es tingui en compte la perspectiva de gènere. 

· Crear una taula per la transverslitat de gènere amb responsables de les diferents sobiranies.

Lluita contra les violències masclistes
Per tal d’acabar amb les violències masclistes a la nostra ciutat tenim eixos diferents per a l’acció i el treball, des de la 
prevenció fins l’atenció a les persones víctimes.

· Augmentar el pressupost municipal i millora dels serveis actuals per atendre de forma efectiva i immediata a 
dones afectades per la violència masclista.

· Actualitzar i renovar  un protocol de prevenció, detecció i abordatge de les violències de gènere a tots els 
organismes municipals que empoderi les dones sense caure en la victimització.

· Instar a les empreses de més de 250 treballadores o aquelles on s’estableixi per conveni de treballadores, l’ela-
boració o renovació dels protocols de prevenció i abordatge de les violències masclistes a tots els organismes 
de l’Administració Pública, adaptats a les especificitats de cada servei. 

· Garantir la comissió específica en matèria d’igualtat a cada Centre Socioeducatiu de la ciutat.

Coeducació
Els processos educatius són molt importants en la construcció de les identitats de gènere i en la perpetuació o no dels 
estereotips i les desigualtats per qüestió de gènere. És important doncs que revisem el procés educatiu des d’una pers-
pectiva feminista.

· Elaborar una guia didàctica per la coeducació a totes les etapes educatives dirigida al professorat, les famílies 
i altres agents educatius.

· Promoure la corresponsabilitat en les tasques de reproducció i cures des de les escoles.

Espai públic on hi tinguin cabuda les diferents identitats i usos de la ciutat
La configuració urbana de les ciutats representa un model polític i econòmic de tal manera que retroalimenta les desigual-
tats existents al generar diferents relacions i accessos a l’espai públic. Des d’una perspectiva de gènere, l’urbanisme té 
com a principal objectiu observar la realitat des de primes diferents als usuals, és a dir, el masculí i de jerarquia patriar-
cal. Així doncs, proposem espais públics adaptats per a tothom que incloguin les necessitats productives, reproductives i 
de lleure sense menystenir unes en pro de les altres.

· Fer que els transports públics donin resposta a la varietat d’horaris del món reproductiu, que genera uns recor-
reguts de proximitat que no són ni lineals ni uniformes. 

· Facilitar l’accessibilitat als mitjans de transport públic  per a les persones amb cotxets o carros de la compra.

· Augmentar els transports públics nocturns i de barri.
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· Per afavorir el sentiment de pertinença i seguretat als espais públics s’ha de tenir especial cura de la il·lumina-
ció de les àrees de vianants i s’han d’evitar els murs i les escales que generin racons amagats o de difícil accés.

Cultura i oci no sexista
Amb la cultura com a eix coneixement i relacions socials i amb  l’oci com a eina de socialització, hem de vetllar per que 
no hi hagi cap tipus de sexisme ni de discriminació.

· Promoure i vetllar per una oferta cultural que doni visibilitat al treball de les dones en totes les esferes artístiques.

· Promoure i vetllar per que l’oferta d’oci a la ciutat sigui respectuosa amb unes relacions de gènere i sexuals 
justes i igualitàries.

3.11.4 El fet migratori

Quan analitzem la situació actual en relació al fet migratori, i les causes de la mateixa, podem assumir un augment de 
població, sense augment de recursos i serveis públics. Això provoca grans tensions socials que podrien ser resoltes amb 
un increment de mecanismes per tal d’evitar-ho, tant econòmics com socials.

Veiem necessari acabar amb les polítiques migratòries que estan permeten l’explotació i la humiliació constant de les 
persones immigrants. En aquest sentit, l’administració local és la que rep el major impacte i la principal gestora del feno-
men migratori.

El fet migratori necessita un tractament específic, i un desenvolupament de polítiques transversals per tractar les desi-
gualtats, ja que no creiem necessari un àrea d’immigració que ho inclogui tot, sinó que qualsevol àrea local a les seves 
competències hauria de complementar-se amb la variable de la immigració.

Plans de recepció, acollida i gestió de recursos comunitaris.
Cal garantir la informació i formació dels recursos de la ciutat a tothom que vingui nou, sense especificar pel lloc d’origen 
i així garantir l’autosuficiencia de les persones que arriben a la nostra ciutat. Aquesta garantia passa per fer una atenció 
especial a la situació de qui no pot accedir a aquesta informació per causa del seu idioma.

· Potenciar el Pla d’acollida a les persones immigrades.

· Dotar als centres sanitaris públics de Sabadell de persones traductores per tal de facilitar la comunicació entre 
els professionals de la sanitat i els usuaris.

Defensa dels drets de ciutadania dels nouvinguts

· Defensar el dret i deure de la ciutadania a empadronar-se i de l’Ajuntament a donar d’alta al padró a tot 
resident.

· Garantir el padró a les persones sense sostre, a una adreça administrativa.

· Posicionar-nos contra les propostes negacionistes al padró o als drets bàsics de la ciutadania, que afecta prin-
cipalment a les persones immigrades.

Lluita contra la Xenofòbia

· Fer públiques les causes reals de la immigració i sobretot de l’ascens del feixisme organitzat.

· Denúncia de les contradiccions d’aquells que fan servir discursos contraris a la immigració essent els principals 
beneficiaris de la bossa de mà d’obra barata que ha aportat superàvit a la caixa de la seguretat social, a més 
de l’increment del PIB i el comerç.

· Treballar per que l’administració local faci publiques les dades reals del que la immigració ha aportat a la 
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nostra ciutat, deixant de banda discursos xenòfobs que generin actuacions agressives i injustificades

· Garantir que l’administració local denunciï de manera contundent les agressions a persones immigrades, ja 
siguin per part de la ciutadania o dels cossos de policia de la ciutat.

Defensa dels drets polítics i de participació

· Facilitar des de l’Ajuntament la participació de la població immigrada a la vida política, els moviments socials, 
les entitats, ...

· Forçar accions des de les institucions municipals per demanar un canvi a la legislació que permeti estendre els 
drets polítics a la totalitat de la ciutadania.t


