
La mesa celebrada el 29 de maig, a la qual assisteixen més de 80 persones, ratifica que a l’assemblea del dia 6 de 
juny podran assistir, adherir-se i intervenir totes les persones que vulguin participar del projecte de la Crida. Tindran 
dret a presentar esmenes i votar les persones adherides amb anterioritat al 25 de maig d’aquest 
mateix any. 
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Afrontem unes hores decisives a mig termini pel nostre projecte municipalista. Els terminis per valorar políticament 
quina aposta tàctica és més idònia pels nostres plantejaments de ruptura i assaig d’alternatives en l’àmbit del munici-
palisme no els marquem nosaltres. Així, poc més d’una setmana després de les eleccions municipals ens veiem obligats 
a apostar per algun dels escenaris descrits al document «Escenaris d’investidura i governabilitat» que discutim avui. 

Aquest document respon a la necessitat de recordar, enmig d’aquest context agitat de reunions i negociacions, que el 
debat central no és si governem o no (podem decidir fer les dues coses legítimament) sinó quin d’aquests dos escenaris, 
i en quines condicions, ens permet desenvolupar la nostra aposta política a mig i llarg termini.

L’aposta política de La Crida té com a objectiu definitori la ruptura:

· Ruptura democràtica amb les institucions del règim i la corrupció. 

· Ruptura amb les estructures socioeconòmiques capitalistes que ens han abocat a la situació 
d’emergència social en què ens trobem. 

· Ruptura amb unes concepcions de la política segrestada per aparells i cúpules de partit que 
frenen i impedeixen la conscienciació i participació política d’àmplies capes de la població.

El nostre objectiu és fer servir l’Ajuntament com a palanca per a generar més moviment, per reforçar el nostre plan-
tejament transformador i de ruptura, perquè sense la pressió del moviment no podrem transformar res. Es tracta d’un 
instrument que pot oferir noves oportunitats de treball, nous espais d’acció, aprenentatges diferents, en definitiva, dife-
rents perspectives. Entenem que hi ha d’haver una relació dialèctica entre l’acció institucional i la mobilització des del 
carrer, en què una i l’altra han de sortir reforçades. Aprofitar . Un cop al govern, tota esquerra enfronta una contradic-
ció principal: governar sense tenir el poder. No disposa de poder perquè, tothom ho sap, el poder real no resideix en 
les institucions, sinó en el poder econòmic. No disposa de poder perquè tampoc disposa de l’hegemonia ideològica. 

No és només que vulguem assolir els nostres eixos programàtics, sinó que volem fer-ho (necessitarem fer-ho) amb la 
implicació de molta gent. Així doncs, hem d’escollir algun dels escenaris que ara ens plantegem tenint clares les pri-
oritats establertes als nostres documents fundacionals i conforme al nostre marc d’acció política. Com vam acordar a 
«Els reptes del municipalisme davant l’escenari actual», hem de:

«Generar i consolidar un pol popular que a curt termini pugui tenir una incidència política efectiva a través d’una can-
didatura municipalista a l’ajuntament, però que tingui com a objectius a mitjà termini anar molt més enllà, construint 
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estructures de poder popular que permetin la progressiva recuperació real de sobiranies.»

Per aconseguir-ho, governem o no, cal:

· Reforçar els Grups de barri i Zona de La Crida, dotant-los de contingut i funció vinculant per 
la institució. 

· Que els Grups de treball de Sobirania segueixin treballant i creixent autònomament, vincu-
lant moviments socials i agents claus de cada una d’elles per evitar el risc de la instituciona-
lització. 

Prioritats en l’escenari de govern

Només valdrà la pena entrar a governar, en la fórmula que sigui, si som capaços de dinamitzar i estimular dinàmiques 
transformadores. Així, és important que pensem quins àmbits de governança són els més favorables i claus per poder 
implementar les alternatives que plantegem. No es tracta de posar l’èmfasi en els objectius, que formalment podem 
compartir amb la resta de grups amb qui podem acabar governant, sinó en els processos que realment ens permetin 
assolir-los. 

Entenem, per exemple, que hi ha àrees institucionals relacionades amb els drets civils que poden ser més fàcilment 
compartides amb la resta de grups, però en aquells àmbits que realment permetin  portar a terme alternatives hi hem 
de ser presents. No podem deixar que es perpetuï la política de gestió re-distributiva sinó que hem d’endegar projectes 
que aportin exemples i models de transformació real i conquesta de sobiranies concretes.

Aquests àmbits en els que hem d’intervenir són:

· Nova economia: Totes les propostes de Sobirania Productiva del programa (Economia Social i Solidària, 
finances cooperatives, re-empresa, municipalització...)

· Drets bàsics de ciutadania: Totes les propostes vinculades a les sobiranies Residencial, Energètica i Ali-
mentària. Entenent que són els pilars per atacar l’emergència social des d’una perspectiva no mercantil i no 
assistencial.

· Participació popular: Desenvolupant les propostes del programa relatives a la Sobirania Popular per obrir 
nous espais d’intervenció política. Superant el model de Consells Consultius no vinculants que parteixen de la idea 
interclassista de la societat.

Només en el cas que, com a mínim, valorem que tindrem possibilitat d’incidir en aquests àmbits ens hauríem de plante-
jar formar part del govern de la ciutat. Si no podem fer-ho, ja sigui pel bloqueig polític d’altres formacions i interessos 
a la ciutat, ja sigui perquè considerem que amb l’actual correlació de forces podríem descapitalitzar i desmobilitzar 
els moviments socials de Sabadell, o per qualsevol altre motiu, el projecte de La Crida seguiria tenint tot el sentit polític 
del món combinant les sinergies de la lluita al carrer amb la representació obtinguda en l’àmbit institucional des de 
l’oposició.

No podem rebutjar els compromisos “per principis”. Hi ha acords que són inadmissibles perquè són expressió d’opor-
tunisme i de traïció (els acords dels “maniobrers”, els acords dels que busquen l’excusa per a incomplir el programa, 
aconseguir càrrecs a qualsevol preu, etc.). Però també hi pot haver acords que ens permetin avançar posicions, que 
serveixin perquè una part substancial del nostre programa es porti a terme i perquè sortim reforçats en la disputa per 
la direcció de l’esquerra a la ciutat enfront de les altres opcions. A les nostres mans està fixar bé els objectius i actuar 
en conseqüència per a assolir-los.



Els resultats electorals han situat la Crida de Sabadell en una posició d’empat tècnic amb altres organitzacions políti-
ques, de manera que UxC, ERC, la Crida i CiU tenen cadascuna 4 regidors i regidores.

No ens obsessiona governar, però el moment actual de canvi d’etapa i sense que hi hagi una organització en concret 
més legitimada per liderar el govern que les altres, fa que avaluem totes i cadascuna de les nostres possibilitats i valo-
rem si podem aplicar el nostre programa de govern de ruptura per transformar Sabadell.

En aquest document presentem els diferents escenaris de govern, sense oblidar que es pot plantejar també un acord 
per facilitar la investidura –i sobretot impedir que el candidat del PSC sigui alcalde- sense entrar en el govern i establint 
pactes puntuals per facilitar la governabilitat en els temes on tinguem acord.

Possibles escenaris

A - Escenari Governem 

Premissa: Descartem compartir govern amb el PSC, CiU, Cs i PP
1) Crida = 4 regidors: ho descartem per manca d’estabilitat
2) Crida + X = 8 regidors, on X pot ser ERC o bé UxC
3) Crida + UxC + ERC = 12 regidors, on X és ERC i Y és UxC
4) Crida + UxC + ERC + Guanyem = 14 regidors

B - Escenari No governem

Premissa: Volem evitar que siguin alcaldes PSC, CiU, Cs i PP
7) UxC + ERC 
8) UxC + ERC + Guanyem
9) Escenari de govern que impliqui CiU, però que no tingui l’alcaldia

Conclusió: els escenaris reals han de ser o bé governar (amb els escenaris 2, 3 o 4) o bé no governar, sense fer alcal-
des PSC, CiU, Cs i PP (escenaris 7, 8 o 9)

En qualsevol cas, els acords requereixen un acord polític per a la investidura (escenari B) o bé un acord polític de 
governabilitat (escenari A).

SOBRE ELS 
POSSIBLES ACORDS 
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Elements imprescindibles per a l’acord

1. Codi ètic i model de govern 

· Limitació dels sous dels càrrecs electes i de confiança com a màxim a 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional.
· Compromís de no acumulació de càrrecs remunerats.
· Acció política basada en el foment de la cultura política i la participació efectiva de la ciutadania.
· Ajuntament transparent, la institució “amb portes de vidre”.

2. Desenvolupament d’aspectes programàtics

a) Auditoria i transparència
· Auditoria per part d’una empresa externa independent, que incorpori elements d’avaluació i seguiment per part de 
la ciutadania i construeixi estructures de poder popular.
· Acusació particular en el Cas Mercuri i adopció de mesures contra les persones implicades, independentment de la 
seva adscripció política.
· Pla estratègic de participació ciutadana per tal de desenvolupar formats útils que es puguin aplicar a les diferents 
àrees de gestió municipal.
· Cogestió i autogestió dels equipaments i espais públics.
· Presentació pública del programa de govern i compromís de nomenar un comitè ciutadà de seguiment i de retre 
comptes públicament.

b) Atenció a l’emergència social i la justícia social
· Pla d’acció contra l’atur.
· Compromís desnonaments zero: assistència jurídica, participació activa de l’equip de govern en l’aturada de des-
nonaments, campanya informativa i creació del telèfon d’emergència social.
· Evitar els talls de subministraments a través del seguiments dels casos en risc des dels serveis socials i campanyes 
informatives.
· Desenvolupament d’un pla d’acció comunitària.
· Desenvolupament del programa d’inspecció d’habitatges buits i cobrament de taxes i multes coercitives.

3. Programa de municipalitzacions i patrimoni públic

· Pla de treball per avaluar la situació de les concessions municipals i compromís que els contractes que finalitzin es 
gestionaran directament o bé per empreses i organismes públics o cooperatives.
· Pla per revertir les concessions dels contractes de més import o de caràcter estratègic (servei d’aigua, servei de 
neteja i recollida de residus, etc.).
· Compromís de no vendre cap immoble ni sòl públic.
· Compromís de foment del cooperativisme, l’economia social i solidària i la banca ètica.

Altres elements rellevants:

· Compromís del govern per tal que l’Ajuntament no actuï contra  l’organització i la mobilització popular.
· Compromís amb el procés d’independència impulsat pel poble català.
· Dissolució de les unitats especials de la Policia municipal i implantació del model de policia comunitària.
· Preservació del Rodal i ocupació de terres per a ús agrícola: ni Quart Cinturó ni Ronda del Vallès.
· Objectiu de doblar el servei i ús del transport públic en 8 anys.
· Creació d’agents de saluts i impuls de les xarxes de suport per col·lectius.
· Cap espai o equipament públic tancat.
· Revisió dels convenis de l’Ajuntament amb les entitats i institucions.
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C - Acord de governabilitat

La formació d’un govern amb diferents organitzacions polítiques requereix l’elaboració d’un programa de govern consen-
suat i una planificació per garantir la seva aplicació.

· Comissió de seguiment de l’acord de governabilitat dotada d’un reglament de funcionament, que verifiqui trimestral-
ment el seu compliment i resolgui els possibles punts de conflicte.
· Establiment de mecanismes de revocació i de gestió de la modificació dels acords, així com de calendarització i 
planificació de les accions.
· Optimització de l’estructura de govern sense sobredimensionar el nombre de regidories. No cal que tots els regidors 
i regidores dels partits que donin suport al govern tinguin dedicació exclusiva ni responsabilitats de govern.
· Revisió de les competències de l’alcalde per tal que es deleguin totes les qüestions rellevants en el Ple.
· Equilibri de les organitzacions de govern a la junta de govern local.
· Alcaldia rotatòria
· Titularitat de les regidories de les àrees corresponents als àmbits expressats a l’apartat B: Urbanisme i espai públic, 
Promoció econòmica i Emergència social.
· Establiment d’una política de comunicació plural en tots els mitjans municipals (Ràdio Sabadell, web municipal, 
publicacions...).
· Establir mecanismes per tal que l’oposició tingui accés a la informació i evitar les pràctiques d’ocultació.
· Garanties de cohesió interna de la resta de les organitzacions que participin a l’acord.
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