UNA NOVA CIUTAT,
EN UN NOU PAÍS,
AMB UN NOU GOVERN.

nousabadell.cat

Bon govern

Pla d’emergència ciutadana

Una regidoria de transparència que vetlli
per a l’aplicació real i eficaç de la nostra
carta de compromís de qualitat democràtica.
Garantirem de manera efectiva, participativa i
propera el seguiment de l’acció de govern.

Una ciutat que posa el bé comú i la dignitat
de les persones per davant de tot, que vetlla
per la qualitat de vida de tothom, especialment
d’aquells que més pateixen. Un pla que doni
una resposta ràpida i efectiva a les situacions
d’emergència social.

Reactivació econòmica

Èxit Educatiu

Hem de centrar esforços en la creació de
llocs de treball i la captació d’inversions.
Agilitzant tots els tràmits administratius amb
un equip proactiu, flexible i professionalitzat
per dinamitzar la reactivació econòmica.

L’educació és un factor clau per a la reducció
de les desigualtats. Proposem un pla d’èxit
educatiu municipal que impliqui institucions
públiques, entitats i empreses per assolir uns
objectius comuns.

Ciutat republicana

Compromís amb la
República Catalana

Una ciutat que lideri l’àrea del Vallès i on
sigui agradable viure-hi. Generant zones
peatonalitzades a tots els barris, facilitant les
iniciatives en pro de la participació ciutadana,
la sostenibilitat ambiental i un transport públic
de qualitat.

Sabadell és una peça clau en la construcció
de la nova república. Necessitem d’un govern
inequívocament compromès amb el procés
de creació de la República Catalana i el full de
ruta de l’ANC.

“Les prioritats del nou govern
seran les necessitats
dels nostres veïns i veïnes”
1. Obrim les portes i les finestres de l’ajuntament, posant el bé
comú per sobre de tot i, per tant, que la transparència, l’ètica
i l’honestedat tornin a ser els valors essencials de la nostra
gestió pública.
2. Benestar i redistribució de la riquesa: al costat dels que més
pateixen i amb estratègies de suport al teixit productiu i de
serveis.
3. Un equip plenament capacitat, amb un
programa il·lusionant i possible per tornar a
fer de Sabadell la ciutat líder de la qual tots els
sabadellencs se’n sentin orgullosos.
“Es clau per al país disposar de la major
quantitat d’alcaldes i regidors compromesos
amb l’assoliment de la independència i la
justícia social, fent costat al nostre poble.”
@julifernandez

Juli Fernàndez Olivares - Farmacèutic i candidat a l’alcaldia de Sabadell

“Sabadell estarà implicada en la
construcció de la nova República”
47.950

Sabadellencs
van votar
Sí-Sí el 9N

“Prop de 24.000 sabadellencs
van votar la consulta
independentista el maig de
2010 i més de 61.000 ho van fer
el 9N. Sabadell ha tingut una
gran capacitat organitzativa per
part d’una ciutadania implicada.
Ara també ho farem des de
l’Ajuntament.”

1. Incorporar Sabadell a
l’Associació de Municipis per la
Independència
2. Pagar els impostos de
l’Ajuntament a la Hisenda
Catalana
3. Formar part de l’Assemblea de
càrrecs electes proposada per
l’Assemblea Nacional Catalana.
4. Col·laborar en tot el que calgui
amb el govern de la Generalitat
per garantir l’èxit del 27S i la
posterior construcció del nou
Estat català.

@Tonarocamora

Montserrat Chacon i Rocamora - ex-coordinadora de Sabadell per la Independència

“Els ciutadans hem de poder
conèixer en què es gastarà fins al
darrer euro dels nostres impostos”
1. Auditoria exhaustiva de l’estat del
consistori amb la participació de la
ciutadania.

€

2. Carta de compromís en qualitat
democràtica per tots els actors
polítics i càrrecs vinculats a
organismes públics.
3. Regidoria de transparència
garantint de manera efectiva,
participativa i propera el seguiment
de l’acció de govern.
4. Avançar en l’ús de noves tecnologies
que permetin traçar el circuit dels
recursos públics fins al darrer euro.

Deute de
l’Ajuntament¹
123.997.000 €
598€ per persona

“La situació financera i econòmica
de l’ajuntament fa que el nou equip
de govern hagi d’assumir una gran
responsabilitat. Hem de tornar a
posar en valor tant al sector públic
municipal com als seus professionals”.

¹ Font: Diputació de Barcelona, 2013

@6qtxeig

Xavier Guerrero Cano - Responsable de Qualitat empresa química

“L’atenció a les persones ha
d’incorporar la qualitat i la dignitat
com a principis irrenunciables.”
“L’Ajuntament ha d’articular
les respostes amb les
entitats i ciutadania, per
lluitar contra la pobresa
i l’exclusió, assegurant la
cohesió, integració i benestar
a tots els ciutadans/es,
siguin quins siguin els seus
ingressos, la seva condició o
el seu origen”.

Pla d’Emergència Ciutadana
1. Equip de resposta ràpida a situacions
d’emergència social.
2. Impuls de la inserció laboral per a
perfils en risc d’exclusió.
3. Oficina de promoció del lloguer social
d’origen privat.
4. Potenciar l’envelliment actiu i afavorir
l’acompanyament com a resposta a
l’aillament de les persones grans.

2500

Families sabadellenques
cada mes necessiten ajuda
per menjar.
@GabrielFerDiaz

Gabriel Fernàndez i Díaz - Gerent d’ONG a l’àmbit de la salut

Font: Rebost Solidari

61

Desnonaments a
Sabadell durant el 2014.
Font: PAH Sabadell

“Reforcem el nostre teixit
econòmic per ser capaços
d’atreure riquesa”
1. Flexibilitat: Hem d’unificar els processos i
circuits a través d’una finestreta única per a
totes les gestions.
2. Proactivitat i dinamització: reactivació
econòmica cercant el talent, fomentant la
innovació i facilitant aliances entre agents
que permetin la generació de noves
oportunitats.
3. Generació d’igualtat: potenciar la relació
entre el món educatiu i laboral, amb la
millora de la Formació Professional i l’impuls
de la formació dual.
4. Dotar el comerç de proximitat d’un paper
clau en el futur de la nostra ciutat.

“L’actual context demana
innovació i un alt grau de
professionalitat i proximitat
en les polítiques de
reactivació econòmica de la
ciutat.“

18.305¹

persones aturades a Sabadell.

17,2%

de la població activa
¹ Font: Gener 2015. Consorci per l’ocupació del Vallès Occidental

@EsterRaventos

Ester Raventós - Directora Àrea Serveis Empresarials a la Cambra de Comerç de Sabadell.

UNA NOVA CIUTAT, EN UN NOU
Reducció del fracàs escolar.
Plans educatius d’entorn i
centres oberts prioritzant els
barris on l’abandonament
escolar és superior al 20%.

Garantir la neteja i el
bon estat de l’espai
urbà, especialment
de barris com Can
Gambús.

Actualment l’Hospital Taulí té una de les mitjanes
d’inversió en salut més baixes per habitant de
tota Catalunya Defensa del sistema sanitari
i els seus professionals a nivell municipal,
fomentant la col·laboració amb l’UAB.

Una estratègia de ciutat a
l’àmbit esportiu, com eix
vertebrador de creixement
personal i foment de
valors.

Fer d’Hostafrancs
un barri amb
empreses altament
tecnificades i d’alt
valor afegit.

Zones peatonals, espais on
poder passejar i gaudir dels
comerços de proximitat i una
xarxa de transport públic
intel·ligent.

El consistori municipal:
estructura d’estat clau
per a la construcció de
la nova República, net
de qualsevol taca i amb
treballadors públics
valorats i motivats.

PAÍS, AMB UN NOU GOVERN.
Millora qualitativa dels mitjans
de comunicació municipals,
entenen-los com espais de
servei i proximitat, per a
tothom.

Promocionar un nou
model d’oci basat en
la riquesa cultural
existent a la ciutat.

Una política de reactivació
econòmica feta entre empreses,
institucions públiques i les
organitzacions del sector no
lucratiu.

El govern municipal ha de
tenir un tracte d’igualtat
cap a les entitats i el món
cultural.

Sabadell ha de liderar amb
una estratègia conjunta el
Vallès: 1.300.000 habitants,
el 16,7 del PIB català, i la
zona industrial més activa
del país.

“L’educació és un factor clau
per reduir desigualtats i garantir
un futur millor per a tots”
Compromís: Baixar l’abandonament Abandonament escolar prematur
escolar per sota del 15% en 4 anys
Catalunya
Europa
24,7%
12,0%
Pla per a l’èxit educatiu
1. Treball estratègic per barris per
fomentar la igualtat entre ells.
2. Implicació d’institucions
públiques, de la societat civil i
voluntariat.
3. Recursos per al seguiment i
acompanyament dels perfils
que potencialment patiran
abandonament.
4. Suport i capacitació dels pares i
mares.

¹ Font: Idescat, 2013

“L’abandonament escolar afecta de
manera molt directa als barris més
desfavorits, consolidant-se com un
dels factors clau generadors de
desigualtat. Els nois/es que ho
pateixen estan condemnats a la
precarietat laboral, i la societat en el
seu conjunt se’n ressenteix.“

@joancuevas

Joan Cuevas Expósito - Consultor en polítiques socials i organitzacions no lucratives

“Si ho fem bé tindrem una
ciutat que serà una peça
fonamental en tot el Vallès”
1. Protocol de transparència de tots els
expedients urbanístics,lligat a la regidoria
d’urbanisme.

Conflictes Urbanístics
Oberts a la ciutat amb
els veïns

2. Redefinició de la xarxa de transport públic
millorant la coordinació i la cobertura en
tots els barris, amb l’objectiu d’augmentar el
nombre d’usuaris.
3. Mobilitat de la ciutat: Impulsar des del
primer minut la connexió de la B-124 (Crt.
Castellar) amb la Ronda Nord, com element
clau de millora.
4. Priorització i estudi de zones peatonals
a tots els barris de la ciutat, fomentant el
comerç de proximitat i generant espais de
millora de la qualitat de vida.

1.
2.
3.
4.

Parc del Nord
Plaça Espanya
Soterrament FFCC
Passeig de la Plaça Major

“Cal un urbanisme de retorn, on
els veïns i veïnes de la ciutat siguin
ser una peça clau, en la pressa de
decisions”
@santivalls

Santi Valls - Geògraf, Tècnic Territorial i Urbanístic d’ERC a la Diputació de Barcelona

“Vetllarem per estar a
l’avantguarda en
les polítiques de joventut”
Proposem un pla de xoc inicial que tingui
per objectiu contrarestar aquests efectes
1. Fomentar el lloguer social
desenvolupant nous models d’accés i
tinença d’habitatge.
Atur
Juvenil¹

37,4%

“Hem de fer noves polítiques
que donin resposta a les nostres
necessitats i lligades a l’ocupació
i l’educació, així com també
no hem d’oblidar-nos de les
enormes dificultats que tenim
per poder emancipar-nos.”
¹ Font: 2013 Observatori Català de la Joventut

@GBLaia

2. Millora de la formació professional
centrant-la en els sectors estratègics
propis de la regió i estenent l’FP dual
3. Correcta implementació del programa
“Garantia Juvenil”, buscant mecanismes
per incorporar els joves que han
marxat del sistema educatiu i estan en
risc d’exclusió social.
4. Liderar les polítiques de joventut des
d’una òptica participativa i amb la
implicació de les entitats juvenils i els
joves de la ciutat.

Laia Girós i Barrés - Estudiant del Grau en Treball Social

“Les dones necessitem d’un
compromís més gran per
part de les administracions”
Noves polítiques per contribuir a
acabar amb les desigualtats de gènere.
1. Analitzar de manera participativa
quines són les necessitats de les
dones a Sabadell.
2. Incentivar polítiques específiques
per aquelles dones que, desprès d’un
temps dedicat a la família, puguin
tornar al món laboral respectant la
seva categoria laboral.
3. Implementar programes específics
dirigits a famílies monoparentals
evitant la feminització de la pobresa.
¹ Font: INE 2012

Salari mitjà de les dones
inferior al dels homes¹
Pensions de les dones
inferior a les dels homes¹

25%
31%

“Les dones tenim més
problemes per esdevenir
allò que volem ser, i sovint
triar significa renunciar a
moltes coses”.
@Laura_Pujol

Laura Pujol i Larena - Presidenta de l’associació de Dona a Dona Sabadell

“Els sabadellencs teniu l’oportunitat
de posar la ciutat en mans de
gent que s’estima a la gent”
Oriol Junqueras - President d’Esquerra Republicana

CARTA DE COMPROMÍS EN QUALITAT DEMOCRÀTICA I BON GOVERN
ERC Sabadell proposa que el conjunt del proper govern municipal assumeixi els següents compromisos en
qualitat democràtica i que la regidoria de transparència vetlli pel seu compliment efectiu.
1. Tolerància zero amb l’incompliment de la llei en l’exercici de les funcions públiques.
2. Racionalització de càrrecs de confiança política. La seva contractació ha de quedar justificada per
criteris objectius de competències professionals, formació i experiència.
3. Aposta pels treballadors públics i per la seva professionalització.
4. Publicitat de tota la informació referent a tots els àmbits del govern municipal, ja sigui referent als
recursos pressupostats, la forma en què s’han executat i els resultats obtinguts.
5. Independència dels mitjans de comunicació públics locals, garantint uns alts estàndards de qualitat
així com la selecció de personal en base a mèrits i a la seva professionalitat.
6. Publicació de les agendes dels alts càrrecs de la ciutat així com de l’alcalde.
7. Celebració de rodes de premsa després de cada junta de govern explicant els diferents temes que
s’han abordat
Un projecte de ciutat participatiu i de qualitat
El projecte d’ERC Sabadell i les seves principals propostes han estat treballades durant els darrers 4 anys amb la
participació de més de 150 persones externes al partit, d’àmbits, barris i experteses diverses.
Podeu consultar la carta de compromís sencera i programa a: nousabadell.cat

#NOUPAÍS#NOUSABADELL
HO FAREM.

esquerra.sabadell
Esquerra_sbd
erc_sbd
www

nousabadell.cat
693 726 277

SABADELL

