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4. L’habitatge, un dret garantit
Habitatge digne per a tothom ha de ser la gran 
política pública prioritària. L’habitatge és la palanca 
de canvi social i urbanístic clau, per garantir la 
dignitat i la igualtat d’oportunitats, i per això cal 
ampliar decididament el nostre actual parc públic.

5. Equitat, cultura, innovació i èxit educatiu
L’educació i la cultura són fonamentals i bàsiques  
per reduir les desigualtats i garantir millors 
oportunitats. Sabadell necessita una reactivació 
transformadora del seu actual model cultural i un 
enfortiment decidit del pla d’èxit educatiu.

6. Un Ajuntament 3.0
És imprescindible modernitzar l’administració local 
amb tots els actors i agents implicats, adequant-
la a les necessitats de la ciutadania del segle 
XXI. Racionalitzar recursos i agilitzar tràmits, 
amb coparticipació ciutadana, per tenir una 
administració més eficient, propera i eficaç.

7. Sabadell republicana
Més que mai necessitem un govern inequívocament 
republicà que estigui al costat dels drets, la dignitat 
i la llibertat, defensant la sobirania popular. Un 
govern que contribueixi decididament en l’avenç 
cap a la República Catalana.

1. Sabadell capital
Ens proposem liderar un gran acord de ciutat 
entre els diferents sectors (comercial, empresarial, 
social, esportiu, polític...), entorn d’un projecte 
dinamitzador de l’economia productiva i del 
teixit social, inclusiu i il·lusionant, que potenciï la 
capitalitat de la ciutat en l’àmbit comarcal i nacional.

2. Sabadell líder
Sabadell continuarà sent la ciutat líder i referent 
del país en la defensa dels drets socials i la 
transparència. Amb un govern honest i alhora 
eficient on les necessitats i el benestar de les 
veïnes i veïns siguin les prioritats.

3. Sabadell verda
La ciutat s’ha d’obrir, gaudir i mirar cap el Ripoll i 
el Rodal. Volem colors a les places, als carrers i als 
terrats, amb menys contaminació i més arbres i 
aigua als parcs i jardins.

El nostre projecte

de ciutat



“Ara és molt important que Sabadell tingui un govern 
clarament republicà. Davant el front del 155, l’avenç del 

feixisme o la corrupció: republicanisme i honestedat, 
polítiques del benestar amb alcaldies republicanes.”

Hem fixat les bases d’una transformació 
profunda. Ara ens cal tota la força per liderar

un govern republicà per a tothom.
“ “

@julifernandez          julifernandezoli

1. La ciutat necessita estabilitat, lideratge i diàleg, amb un 
equip capacitat, amb experiència. Tan divers com la ciutat, 
honest i compromès amb el benestar i progrés de la nostra gent.

2. Sabadell és capital i ha d’exercir com a tal. Amb treball, 
il·lusió, optimisme i ambició, seguirem desenvolupant una ciutat 
que ens faci sentir orgullosos de pertànyer-hi.

3. La neteja, el manteniment de la ciutat i la seguretat 
ciutadana, són competències bàsiques i obligatòries dels 
Ajuntaments, on cal posar tots els esforços per vetllar pel seu 
compliment.  

4. Només hi ha un camí: el treball pel bé comú amb la suma 
de tothom, fent possible projectes que semblaven impensables 
-com el soterrament dels FGC fins a Can Feu- que obren noves 
oportunitats.
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Alcalde de Sabadell 2015-2017 



Sabadell ha de ser líder en polítiques 
educatives i d’innovació. La posarem al mapa 

de les ciutats capdavanteres. 
“ “

1. Pacte local contra la segregació escolar comptant amb 
tots els actors de la comunitat educativa. 

2. Creació del Centre de Formació Tecnològica 
i Innovació (Sallarès i Deu). Espai de referència de 
formació tecnològica, necessari per accelerar projectes i 
fer estades de negoci i intercanvi de coneixement.

3. Reforçar significativament la relació amb la UAB 
fomentant els espais compartits i els fluxos d’estudiants 
que ens faci sentir orgullosos de pertànyer-hi.

4. Implementar un Pla d’Incentius per a emprenedores 
que vulguin invertir en empreses innovadores i altament 
tecnificades.

Segregació escolar a Europa 

“El treball coordinat entre el sector públic, privat i la 
comunitat educativa és clau per aconseguir projectes 

de gran impacte qualitatiu que ens projecten com 
una ciutat d’oportunitats per a tothom.”

@eliasoriancosta          petitalamu 
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Èlia Soriano Costa
Politòloga, Gestora de Qualitat
Docent a la UAB



En aquests quatre anys hem estat referents
del país en polítiques socials, i ens comprometem

a continuar sent-ho.
“

1. Ampliar en 1000 habitatges l’actual parc públic de lloguer, 
utilitzant totes les eines: urbanístiques; adquisició; construcció de noves 
promocions; rehabilitació; promovent iniciatives com “Sabadell5000” 
i incorporant cessions de pisos d’entitats financeres (llei 24/2015).

2. Millorar els serveis d’atenció a les persones, tant pel que fa als 
equipaments dels serveis socials com a per a garantir drets universals 
bàsics (Oficina Local d’Habitatge i Drets Energètics, drets alimentaris, 
allotjaments d’urgència, etc).

3. Fer efectiva la construcció de la primera residència pública per 
a gent gran  i reduir a la meitat l’actual llista d’espera de places de 
residència.

4. Nou sistema de tarifació social al transport públic, augmentant 
els actuals beneficiaris cap a un model més equitatiu.

“
@gabrielferdiaz          gabrielfernandezdiaz

“Ha arribat l’hora d’ampliar la mirada i entendre 
que tota l’acció social desenvolupada des de 
l’Ajuntament ha de ser abans de tot garant 

de drets universals per a tota la ciutadania.”
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Regidor d’Acció Social 2015-2019 
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Ha arribat el moment en què els joves 
prenguem decisions importants i posem en 

marxa la ciutat que volem.
“ “

1. Assegurar la participació dels joves a tots els espais i 
òrgans de decisió municipal, apoderant la seva veu, dotant 
les polítiques d’una visió veritablement intergeneracional.  

2. Augmentar significativament i diversificar l’oferta actual 
d’oci, cap un model de qualitat, fent compatible l’oci nocturn 
i el descans de les veïnes i veïns.

3. Implementar un nou model de participació i gestió dels 
districtes, de base comunitària, descentralitzat, amb treball 
col·laboratiu i capacitat executiva, tal com s’ha fet a l’Àgora del 
Nord.

4. Seguir estenent les àrees d’esbarjo de gossos a tots els 
barris, i crear un programa de garantia social per reduir el 
nombre d’animals en situació d’abandonament.

“Els i les joves no ‘som el futur’ de la nostra ciutat; som 
el present i, per tant, hem de ser protagonistes i actors 
directes de les polítiques que donin les respostes per 

construir el nostre projecte de vida.”
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Glòria Llobet i Torres

Advocada i presidenta del Consell
Nacional del Jovent Republicà

Població a Sabadell entre 15 i 29 
anys: 32.466 (15,2% del total).

@glo_llobet          glollobet



Sabadell canvia del gris al verd,
creant nous espais naturals als carrers,

terrats, places i parcs.
“ “

”Només tindrem la ciutat al dia amb un pla de xoc com el 
que tenim preparat d’asfaltatge i de renovació de voreres 
(100 carrers per any), un pla de manteniment de carrers, 

places, jocs infantils i podes d’arbres.” 

Número total autobusos 2019: 62
Autobusos renovats aquest mandat: 30 (48%)

”Només tindrem la ciutat al dia amb un pla de xoc com el 
que tenim preparat d’asfaltatge i de renovació de voreres 
(100 carrers per any), un pla de manteniment de carrers, 
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30 (48%)

1. Farem que la ciutat miri al riu Ripoll i al Rodal, ja que és la gran 
singularitat amb la que comptem. Un pol d’atracció per activitats 
formatives, lúdiques i econòmiques, amb un Pla que blindi i preservi 
aquest autèntic tresor natural.

2. El Passeig tindrà arbres, ombra i aigua.  Un pla pel que el centre 
es pugui caminar, comprar i arribar fàcilment i on el Vapor Turull sigui 
jardí, envoltat per l’escola de música i el conservatori, un ateneu i un 
equipament cultural polivalent amb aparcament soterrat. 

3. Transformació de la Gran Via amb la connexió de la Ronda Oest 
amb la ctra. de Castellar. Vertebrem la ciutat amb menys cotxes, 
contaminació i soroll, guanyant un nou eix cívic que connecti i no 
fracturi, estudiant la implantació del tramvia en el futur.

4. Reconfiguració de les línies d’autobusos, implantació del bicing 
elèctric, com a eixos d’una mobilitat sostenible que relligui els barris. 
Regulació de les noves formes de mobilitat.

@santi_valls          santi_valls

Santi Valls i Molina

Geògraf, tècnic d’urbanisme
a la Diputació de Barcelona



L’Ajuntament comprarà 3.822 metres 
quadrats de l’Artèxtil protegit

DIARI DE SABADELL

L’Ajuntament sanciona Endesa amb 
110.000 euros per incomplir la llei 
de pobresa energètica

iSABADELL

4,1 milions d’euros per a la millora 
d’urgències del Taulí

L’ACTUAL

Aquest import possibilitarà l’habitació de dues 
plantes amb 69 llits nous per millorar el servei 
d’urgències de l’hospital

Jornada massiva de participació
a l’1 d’Octubre a Sabadell

RÀDIO SABADELL

Sabadell a la xarxa Tributs
de Catalunya

DIARI DE SABADELL

És el segon municipi que s’hi ha integrat
i permetrà obrir una finestreta única.

Inaugurat el perllongament de FGC 
a Sabadell amb tres noves estacions

ARA.CAT

El primer tren a circular pel nou tram ha estat 
batejat amb el nom de Muriel Casals



La Generalitat anuncia el soterrament dels 

L’obra acabarà a la primavera del 2019 | L’ampliació
de la xarxa a la capital vallesana s’inaugurarà al juliol.

NACIÓ SABADELL
L’Ajuntament comprarà 3.822 metres 
quadrats de l’Artèxtil protegit

DIARI DE SABADELL

Sabadell incrementa quasi en un 20% els
recursos destinats a ajuts menjador
En total es destinaran 427.000 euros amb l’objectiu 
de cobrir el 70,90 o 100% d’aquesta ajuda.

LA VANGUARDIA

L’Ajuntament sanciona Endesa amb 
110.000 euros per incomplir la llei 
de pobresa energètica

iSABADELL Pla de xoc de 16 milions
DIARI DE SABADELL

L’Ajuntament els destinarà per cobrir 
les emergències de 2016 en habitatge, 
acció social, educació i ocupació 



L’ocupació de qualitat és un
factor clau per construir una ciutat

de progrés per a tothom.
“ “

1. Impuls a la formació contínua, l’emprenedoria, la indústria 
i els sectors d’alt valor afegit, reforçant el Vapor Llonch com 
un espai vital per a l’economia local i comarcal.

2. Creació de la Finestreta Única Empresarial, donant resposta 
i acompanyament a tots els tràmits necessaris per a l’empresa i 
l’autònom, facilitant les millors condicions al teixit econòmic local.

3. Pla de revitalització urbana i d’espais comercials de 
la ciutat: zona ponent del Centre i àmbits Nord i Sud de la 
ciutat. Farem de Sabadell un referent comarcal en comerç de 
proximitat.

4. Generació d’oportunitats per a col·lectius de difícil 
ocupabilitat. Major relació entre el món educatiu i laboral, amb 
la millora de la Formació Professional i l’impuls decidit de la 
formació dual.

“Amb la implementació de polítiques específiques 
dirigides als diferents actors de l’economia local, generem 

ocupació, benestar i redistribució de la riquesa.”
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Francisca Maya Heredia

Coordinadora de projectes sociolaborals 
a la Fundació Secretariat Gitano

Atur Sabadell (2018):
12.475 (12,41% de la població activa)

@maya_hered          paquimayaheredia



“L’esport és indiscutiblement un motor de canvi econòmic i social, 
amb capacitat de generar ocupació, riquesa, cohesió social 
i integració d’acord amb valors compartits. És cabdal donar 

el màxim suport a les entitats i els clubs de la ciutat.”

La lluita contra la corrupció liderada per un 
govern de persones honestes, eficients i eficaces 

ha de ser l’emblema de la ciutat.
“ “

“L’esport és indiscutiblement un motor de canvi econòmic i social, 
amb capacitat de generar ocupació, riquesa, cohesió social 
i integració d’acord amb valors compartits. És cabdal donar 

el màxim suport a les entitats i els clubs de la ciutat.”

Raul Garcia Barroso

Advocat de l’acusació popular
del cas Mercuri i vicepresident

del Club Natació Sabadell

Reducció dels delictes a Sabadell
en un -9,76% (2015-2018)

@raulgbarroso          raulgbarroso

1. Impuls decidit per l’administració electrònica. Modernitzar 
l’administració i fer-la més transparent, bidireccional i propera 
a la ciutadania.

2. Pla de xoc per reduir el temps d’espera en tràmits i llicències,
posant els recursos humans i materials necessaris per millorar 
la situació actual.

3. Aprofundir en el model de policia de proximitat, al servei i al costat 
de la ciutadania, mantenint i millorant els actuals indicadors en matèria 
de seguretat ciutadana, dotant-la dels recursos necessaris.

4. Foment i incentiu de l’entramat d’organitzacions esportives,
aprofitant i optimitzant recursos i aconseguint una estratègia ‘win-win’. 



Sabadell és cruïlla de cultures, diversitat, creació 
artística, patrimoni humà i físic indispensable per 

construir la ciutat republicana que volem.
“ “

1. Pla estratègic cultural de Sabadell, amb el sector i els agents 
culturals, entitats i societat civil, que converteixi la nostra ciutat en la 
capital cultural del Vallès i que permeti desenvolupar nous projectes 
artístics i culturals ambiciosos.

2. Nova biblioteca al barri de Gràcia (Sallarès i Deu), revertint 
aquesta mancança històrica al barri i al districte.  

3. Sabadell ha de seguir sent el mur democràtic contra el 
creixement del feixisme, far del republicanisme i defensora de les 
llibertats i els drets fonamentals.

4. Col·laboració inequívoca amb el Govern de la Generalitat en 
tots els passos que es facin cap a la implementació i la construcció 
de la República Catalana. 

“A Sabadell vam fer possible l’1 d’octubre,
i aquesta implicació la fa una ciutat clau per poder 

avançar en la implementació de la República Catalana. 
Nosaltres persistirem, perquè nosaltres sempre hi som.” 
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Isabel Casals i Couturier

Advocada i funcionària jubilada
de la Generalitat de Catalunya

1-O= 54.058 vots independentistes 
27-S= 49.883 vots independentistes a Sabadell

@LaBelons



1. Pacte de ciutat amb el Departament de Salut amb més recursos 
destinats a l’Hospital Parc Taulí, reforçant l’atenció sanitària, la 
recerca i ampliant les actuals places sociosanitàries.

2. Potenciar l’envelliment actiu, aprofitant el potencial intel·lectual 
i l’experiència de la gent gran en projectes i programes dels diferents 
àmbits d’actuació local (social, cultural, educatiu, esportiu, etc.).

3. Finestreta única d’atenció a les persones amb discapacitat,
dotant de més recursos l’actual Oficina d’Atenció a la Discapacitat.

4. Nous equipaments educatius per a la infància i joventut: escola 
bressol a la Concòrdia, escola i institut a Can Llong i a l’Eixample, 
i dos nous serveis d’intervenció socioeducativa als barris de 
Campoamor i Gràcia. 

“En pro de l’equitat, hem d’acceptar el repte de proposar 
actuacions compensatòries a les persones i col·lectius que 

calgui, per reduir tot allò que els ha abocat a no poder 
gaudir dels mateixos drets que la majoria”

Una ciutat preparada per a tothom, 
independentment de les condicions de salut,

edat, mobilitat o capacitats.
“ “

A Sabadell hi ha 14.700 persones amb 
certificat de discapacitat
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gaudir dels mateixos drets que la majoria”

persones amb 

@pfarres1          pere_farres

Pere Farrés Berenguer

Psicopedagog, formador
 i tècnic d’inserció de joves

amb capacitats diverses



A Sabadell som com volem, 
estimem com volem.“ “

1. Compromís contra la precarització i la pobresa 
femenines, no contractant serveis ni empreses per part de 
l’Ajuntament on hi hagi bretxa salarial per raons de gènere.

2. Reforçar els serveis de detecció i atenció a les violències 
masclistes i el vincle i coordinació amb altres serveis 
referents especialitzats.

3. Mentoria per a infants i joves nouvinguts reagrupats,
amb acompanyament en el procés de regularització i 
integració escolar, laboral, social, cultural, etc.

4. Creació del Consell Municipal Consultiu del col·lectiu 
LGTBI de Sabadell.

“Sabadell ha de ser la punta de llança en la lluita 
contra les desigualtats, i les discriminacions que es 
generen a causa de la diversitat sexual, el gènere, 

l’origen i les creences.” 

188 casos de violència masclista
a Sabadell l’any 2018
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generen a causa de la diversitat sexual, el gènere, 

Clara Palau i Canals

Projectista industrial i activista social

188 casos de violència masclista atesos al Centre 
d’Atenció a la Dona l’any 2018 a Sabadell

@ClaraPalau35          clara.p.c



Les sabadellenques i  sabadellencs teniu 
l’oportunitat de seguir posant la ciutat en mans 

d’un govern format per gent que s’estima la gent.
“ “

Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. Juli Fernàndez i Olivares
2. Èlia Soriano Costa 
3. Gabriel Fernàndez i Díaz
4. Glòria Llobet i Torres
5. Santi Valls i Molina
6. Paqui Maya Heredia 
7. Raul Garcia Barroso 
8. Isabel Casals i Couturier
9. Pere Farrés Berenguer

10. Clara Palau i Canals
11. Josep Navarro i Sànchez
12. Imma Cabré Homet
13. Quim Belmonte Garcia 
14. Sandra Fructuoso Andrés
15. Xavier Belmonte Garcia
16. Elisabeth Revelles Guàrdia 
17. Eloi Solà Oliver
18. Alba Torras i Muñoz 

19. Jaume Oliveras Oliver
20. Laia Girós Barrés
21. Blai Gasol Roda
22. Montserrat Subirana Navarro
23. Àlex Callao Gomez
24. Carlota Gallés Faz
25. Manel Ruiz i Gil
26. Mercè Valls Pujadas
27. Gabriel Rufián Romero
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