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1-BON GOVERN, QUALITAT DEMOCRÀTICA I PARTICIPACIÓ
PRINCIPIS REPUBLICANS PER UN SABADELL DE PROGRÈS
El conjunt del municipalisme i en concret la nostra ciutat, Sabadell, ha de ser una peça clau dels nous governs
locals de la República i del nou País que volem construir.
El governs locals, i així ho reivindiquem fa anys des d’Esquerra Republicana, han de tenir un major marc
competencial i un sistema de finançament local adient i suficient per tal d’assumir totes les competències
que ens corresponen des del principi de subsidiarietat i autonomia.
Les polítiques republicanes que presentem a Sabadell tenen com objectiu situar al centre de la governança a
tota la ciutadania, inspirant la nostra acció de govern en els següents principis:
●

Justícia social i universalitat, garantirem els mateixos drets i oportunitats a tothom. La societat
diversa, plural, integradora i heterogènia de Sabadell s’ha de caracteritzar per la igualtat
d’oportunitats i l’accés als serveis bàsics per tothom, sense diferències per raons socials, gènere,
religió ni procedència. Una ciutat de progrés i pròspera capaç de sumar tota la seva potencialitat
humana a un projecte de cohesió i progrés.

●

La dinamització econòmica de Sabadell és un altre principi fonamental del nostre compromís de
govern. Dret i deure a l’accés al treball, garantia d’un salari mínim digne, eliminació de la bretxa
salarial de gènere, la millora de l’ocupabilitat, la implantació de la reforma horària. Necessitem bastir
un gran acord de ciutat amb els sectors dinamitzadors d’activitats econòmiques, empreses i
comerços de Sabadell per fer realitat una ciutat prospera, pionera i d’avantguarda a Catalunya,
també, en matèria econòmica i laboral.

●

El principi de la millora constant de l’educació, la formació i la cultura és una actuació essencial i
estratègica per a Esquerra Sabadell. Els nens i les nenes, la joventut són el nostre present i futur. El
Sabadell/2030 serà un problema o una gran oportunitat en funció de les polítiques d’educació,
formació i cultura que desenvolupem en aquest mandat. Apostem per una estratègia col·lectiva i
transversal a la ciutat per atendre les necessitats d’avui i per definir i planificar el Sabadell que ens
mereixem.

●

El principi de la millora de la gestió pública dels serveis de la “casa comuna” requereix un canvi de
paradigma i un compromís prioritari del govern de la ciutat i de la ciutadania. Els valors republicans
s’han de incorporar de manera nítida en els valors de la cura, la protecció i la gestió excel·lent dels
serveis públics, fent indispensable que el conjunt de sabadellencs i sabadellenques facin seu, també,
el bon govern dels serveis públics.

●

El principi de responsabilitat de les accions al territori, la gestió ambientalment sostenible i
responsable, la recerca i aposta constant per la millora de l’eficiència energètica, les energies
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renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural. Fent tot això
compatible alhora amb la preservació del patrimoni històric i arquitectònic i la prioritat d’inversió en
rehabilitació del parc d’habitatges i generació d’habitatge públic de lloguer.

Governarem des del compromís ètic, la transparència, el servei públic i la lluita contra la corrupció i el mal
govern.
El papers dels càrrecs públics i del personal al servei de l’administració pública en la gestió dels ajuntaments
és essencial en el sistema democràtic per la seva proximitat a la ciutadania. Cal ressaltar que en general
l’exercici d’aquestes responsabilitats públiques s’exerceix amb responsabilitat, voluntat de servei públic,
transparència i eficàcia, no obstant no sempre és així i Sabadell coneix bé que calen mesures i compromisos
concrets per tal de no repetir mai més pràctiques de govern no desitjables i pernicioses per al bé comú.
És imprescindible, per a garantir la qualitat de la democràcia, seguir en tot moment pautes i acords de
comportament ètic tant per part dels membres corporatius com del personal al servei de l’administració de
Sabadell, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania el compromís d’acomplir, no solament amb les obligacions
previstes a les lleis, sinó també d’inspirar les seves actuacions per clars principis republicans.
En aquest sentit ens comprometem a impulsar les següents mesures:
●

L’acompliment estricte del codi ètic de bon govern i conducta aprovat al govern

●

Un acord ampli amb tots els grups municipals per a l’elaboració d’un codi ètic consensuat per a tot
el consistori, on es reculli àmpliament el funcionament del govern, la seva actuació pública i els
mecanismes de rendició de comptes, d’informació pública i de participació ciutadana.

●

Centralitzar les compres de l’Ajuntament i empreses públiques mitjançant una plataforma
electrònica pública per a garantir la transparència de les compres generals, l’agilitat i
estandardització en els procediments i, per tant, la disminució dels costos de gestió.

●

Dotar de recursos la regidoria de Serveis Municipals (recursos humans i materials) que centralitzi la
fiscalització dels grans contractes i concursos de l’Ajuntament i que faci seguiment de forma
transversal independentment de la regidoria competent en el servei contractat o externalitzat.

Per ERC fer República a Sabadell és, per davant de tot, cercar el bé comú i la millora de la qualitat de vida de
les persones, tot vetllant també per la protecció i bona gestió del territori del que som responsables. Alhora
som conscients del nostre entorn, del nostre País i dels desequilibris profunds i estructurals existents al món
i volem actuar amb coresponsabilitat.
Per assolir aquests objectius i ser fidels en aquests principis cal un govern fort, estable i compromès amb
un model de gestió ètic, honest, participatiu i transparent
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Per avançar cap a l’excel·lència en la funció pública dels ajuntaments republicans, calen millores en eixos
centrals. Són elements clau que han d’assegurar que la política i les institucions públiques sempre tinguin
com a finalitat cercar el bé comú i mai servir a interessos individuals, corporatius i/o extractius. Per això ERCJovent Sabadell entén que després de 4 anys de lluita ferma contra la corrupció i amb la intenció d’articular
sistemes de democratització on la presa de decisions arribés a tota la ciutadania de Sabadell, és el moment
d’articular propostes concretes que marquin una manera de fer política que vagi més enllà de l’àmbit
institucional i arribi a tothom, per fer de Sabadell una ciutat que sigui un reflex de les demandes, drets i
deures de les persones.
Compromís ferm amb la qualitat democràtica i el bon govern.
Ens comprometem, a l’hora de conformar govern, a l’aprovació d’un cartipàs municipal al servei del bon
funcionament de l’Administració pública, és a dir, dels seus ciutadans i de les seves ciutadanes. L’organització
municipal no pot estar subjecte als canvis continus dels mandats en funció dels grups que conformen el nou
govern. És el govern qui té la responsabilitat d’adaptar el cartipàs a l’organització municipal i donar-li
estabilitat. La ciutat es mereix una organització administrativa que respongui a les necessitats de la bona
gestió pública, que la faci operativa, eficaç i eficient en tots els seus àmbits d’actuació millorant
considerablement la fragmentació i compartimentació avui existent.
Ens comprometem, també, a l’enfortiment dels departaments centrals dotant-los dels recursos necessaris
per a garantir el bon funcionament i donar resposta àgil a les obligacions de l’Ajuntament, entre elles el
compliment estricte de la Llei catalana 19/2014 sobre transparència, accés a la informació i bon govern i el
compliment de la Llei 15/2010 de morositat per acomplir amb els terminis de pagament a proveïdors.

Propostes
●

Decàleg de virtut i obligacions cíviques:

Esquerra impulsarà de manera transversal, oberta i participativa un decàleg inspirat en la col·laboració
ciutadana i cívica. Pretenem elaborar un pacte de ciutat, construït de manera oberta i participativa, entre
entitats, associacions, ciutadans i partits, per definir aquest decàleg que serveixi de guia de deures i
llibertats. Volem que la llibertat, la pluralitat, la mediació, entre d’altres, tinguin el protagonisme de les
relacions entre sabadellencs i sabadellenques. Convertirem aquest model de convivència en marca de
Sabadell. Ens volem comprometre amb els valors republicans de fer política: transparent, participativa i
amb visió de ciutat plural.
●

Millora de la direcció i gestió pública, modernització de l’Administració tot posant en valor els
Recursos Humans com a el principal recurs de la gestió pública:
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L’Ajuntament de Sabadell és una de les principals empreses de la ciutat tant en nombre de treballadors
i treballadores com en pressupost. Les competències obligatòries i voluntàries que la ciutadania ens
reclama ens obliguen cada cop més a adequar i millorar la direcció, la gestió i els resultats com una eina
de rendiment de comptes permanent.
Ens dotarem d’una Àrea gerencial que garanteixi la coordinació dels diferents òrgans centrals de
l’administració i dels departaments, amb l’objectiu de detectar ineficiències en l’administració pública i
implementar els canvis i les millores necessàries amb agilitat i eficàcia. L’objectiu de la millora contínua i
la gestió i bon aprofitament del talent ha de ser una guia d’acció en la política de RRHH per assolir un alt
nivell d’eficiència, evitar duplicitats, facilitar les gestions dels ciutadans i les empreses, i garantir el
seguiment acurat dels serveis públics que oferim en els ciutadans, entitats, comerços i empreses en
general.
●

Digitalització:

Com a primer pas garantirem que cap ciutadà quedi exclòs dels nous sistemes de relació amb
l’administració via telemàtica, digital o de nous sistemes d’accés. Oferirem de manera descentralitzada
en els centres cívics de la ciutat, formació gratuïta i a l’abast de tota la ciutadania.
-

Ens comprometem amb la digitalització de l’administració pública (administració electrònica),
millorant-ne la usabilitat i fent accessibles tots els tràmits als usuaris. La modernització i la
innovació han de ser pilars de la nostra manera de fer la política transparent i participativa.

-

Creació d’una App de l’Ajuntament que permeti el diàleg a la ciutadania amb regularitat i
atendre digitalment la majoria de les seves peticions.

-

Implementar sistemes de participació a través de la web i l’app per enriquir el debat ciutadà i
dotar la ciutadania de la presa de decisions.

-

Complir íntegrament amb la llei de transparència, guanyant el segell infoparticipa i
comprometent-nos a realitzar millores constants en l’accés a la informació via web.

-

Dotar de les eines necessàries a l’administració i la ciutadania perquè els tràmits administratius
puguin fer-se online.

●

Participació “és sobirania, compromís i enfortiment de la democràcia”

La participació és la capacitat per expressar decisions que siguin reconegudes per l’entorn social i que
afecten a la vida pròpia i a la vida comunitària en la que una persona viu. El disseny i l’execució de
qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la responsabilitat
social. Reivindiquem així la construcció col·lectiva de polítiques públiques amb tot el conjunt de la
ciutadania, amb les associacions i grups d’interès que s’hi relacionin.
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Partint des d’aquesta visió, apostem per una descentralització a l’hora de prendre decisions i fent
partícips al conjunt de la ciutadania:
-

Continuar proporcionant totes les eines existents i crear-ne de noves per tal d’obrir les dades
públiques, l’accés a la informació, l’elaboració d’Informes, i tot el que expliqui els processos de
presa de decisions de les polítiques públiques.

-

Superar les barreres entre els serveis municipals i la ciutadania apropant l’administració a
l’objectiu per el que ha estat creada, la gestió del bé comú.

-

Potenciar la col·laboració comunitària entre les entitats i associacions en relació a la gestió
d’equipaments i serveis municipals.

-

Proposem reestructurar el mapa de districtes: realitzarem un estudi en profunditat de
l’organització per districtes actual per tal de reorganitzar els recursos atenent el nombre de
població de cada districte, els serveis públics i les necessitats actuals. En aquest estudi s’ha de
contemplar les necessitats d’espais de reunió i participació de les entitats a cada districte.

-

L’ajuntament es compromet a garantir i capacitar als districtes del grau d’autogestió necessari
per tal de crear els seus propis espais de participació i decisió, basat en el model de referencia
“Àgora Nord”.

-

Revisarem l’actual funcionament de la regidoria de participació, amb l’encàrrec de poder donar
i estudiar polítiques efectives als diferents territoris.

-

Dotarem el regidor de districte de funcions i competències executives i que aquest faci d’enllaç
de l’alcalde al territori.

-

Per a dotar d’èxit els espais de participació, l’ajuntament impulsarà processos participatius dins
de cada òrgan de districte que permetin expressar a la ciutadania quines són les millores que cal
realitzar.

-

Potenciarem l’ús de la plataforma digital Decidim.cat en la qual les persones han de poder
impulsar projectes de ciutat i votar-los, fent la ciutadania partícip de la transformació de
Sabadell.

-

Revisarem el model de Construïm Ciutat per millorar i complementar les accions que s’estan
duent a terme des de l’ajuntament.

-

Creiem en les entitats i les associacions com a motor de l’activitat ciutadana i des d’ERC ens
comprometem a continuar donant-los suport, potenciant la relació, la informació i la difusió de
les activitats i alhora facilitar la creació de noves entitats i associacions i espais adequats per
l’exercici dels seus objectius comunitaris, socials i/o culturals.

-

Per això ens proposem repensar el Consell de Joves i l’ús de l’espai Emprius dotant-los de
recursos suficients per la seva estabilitat i continuïtat com espai jove de referència. Volem
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estimular els espais de participació juvenil per a la presa de decisions, fent la política permeable
a l’opinió del jovent.
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2. CULTURA
La cultura ha d’esdevenir un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, ja que vertebra la societat, la
dota d’uns trets d’identificació col·lectiva i afavoreix el creixement personal. Invertir en cultura és una
manera d’invertir en la pròpia societat, d’aportar-li recursos per afavorir la cohesió de la comunitat i evitar
l’exclusió o la intolerància. La cultura ens fa ser qui som.

L’aportació de la cultura a l’economia del territori, ja sigui a través de la pròpia indústria cultural o bé amb el
valor afegit que pot representar per al sector turístic i del lleure, és notable, de manera que una bona política
cultural de l’Ajuntament pot afavorir-la encara més.

Per tot això esdevé essencial crear un model cultural referent en la gestió i l’organització de la cultura de la
ciutat de Sabadell. Crearem un model personalitzat que atengui les especificitats i les singularitats dels espais
de Sabadell, la societat i els recursos disponibles. En aquest sentit la nostra proposta parteix de construir un
pla d’acció on les bases i els pilars del treball de ERC Sabadell són: d’allò micro a allò macro; el lideratge
cultural ciutadà, ser connectors amb les diverses àrees i l’eficiència. Amb aquesta proposta pretenem fer que
Sabadell esdevingui de nou un referent cultural a nivell comarcal i nacional i dotar la ciutat de personalitat
pròpia en l’àmbit cultural.

Propostes
●

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.

●

Elaboració del Pla director del Patrimoni de Sabadell.

●

Elaboració del Pla de Biblioteques i Lectura Pública 2019-2027. Constituir la Comissió de Lectura
Pública, com també aprovar la construcció de la vuitena Biblioteca pública, al barri de Gràcia.

●

Elaboració d’un Mapa Cultural de Sabadell, a partir de la diagnosi elaborada conjuntament amb la
societat civil, amb l’objectiu de dissenyar una estratègia conjunta de futur ambiciosa.

●

Pla Director dels Equipaments Culturals de Sabadell per tal de determinar els usos i les finalitats dels
actuals i futurs espais per a la formació, producció, promoció i exhibició cultural de la ciutat, incloent
aquells d’iniciativa privada i associativa. Aquest pla determinarà el nombre, la ubicació, la dotació, la
finalitat, etc., d’acord al nou Pla Director, Mapa Cultural i Pla d’equipaments municipals, amb especial
èmfasi als barris i als equipaments d’accés al coneixement i de nova producció artística.
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●

Creació del Consell Local per la Cultura format per representants de l’Ajuntament, les associacions
culturals, els programadors i els creadors, amb l’objectiu d’elaborar i fer el seguiment d’un pla
municipal de dinamització cultural.

●

Desenvolupament d’una estructura estable per al desenvolupament de projectes vinculats a la
política cultural i educativa de Sabadell: Sabadell Agència de Cultura. Eina que executi aquesta
proposta es farà a partir de la creació de Sabadell Agència de Cultura (SAC) que pren entitat jurídica
pròpia 'un organisme autònom de l’Ajuntament de Sabadell’ amb la finalitat de:
-

desenvolupar de forma directa i descentralitzada els serveis culturals municipals

-

gestionar els serveis públics de cultura, el patrimoni cultural de la ciutat, la promoció de les
activitats culturals, l’ocupació del lleure i l’acció de foment en matèria de cultura, per a
iniciatives tant públiques com privades, i

-

●

coordinar i donar suport a les iniciatives culturals de la societat civil.

Creació d’un pla cultural de barris que ha de tenir com a objectius principals per una banda
dinamitzar i ampliar l’oferta cultural i per l’altra teixir una estructura de col·laboració entre
administració i ciutadania per mitjà de xarxes de col·laboració.

●

Creació del 7/19/40 Cultura. Una proposta que neix amb l’objectiu de generar debat i aportar idees
als reptes i oportunitats culturals de la ciutat de Sabadell i dels barris en concret. A partir del treball
amb tècnics, experts i gent del barri. Aquesta és una proposta de programa que treballarà cada un
dels 7 districtes de Sabadell, les 19 zones i els 40 barris. El treball amb els barris ha de conduir a
l’elaboració d’un pla municipal de dinamització cultural que marqui les línies mestres de la política
cultural a Sabadell.

●

Sabadell Agència de Cultura dona resposta a les necessitats dels sector cultural de la ciutat i vertebra
i construeix una acció de govern vers la cultura per donar les eines i les pautes perquè la gestió de la
cultura a la ciutat sigui participativa, eficient i autònoma.

●

Cultura Respon: un programa per gestionar de forma eficient els recursos. Per a això proposem la
generació de sistemes de resposta a les necessitats i oportunitats en l’àmbit cultural que siguin més
àgils i menys burocratitzades.

●

Cultura Activa: un programa per a dinamitzar la ciutat perquè la cultura esdevingui motor de
creixement amb el foment del patrimoni, la creació d’indústries creatives i la creació
d’esdeveniments culturals de referència.

●

Cultura Avalua: una proposta per incorporar sistemes de seguiment i avaluació contínua dels
projectes.

●

Programa arts culturals Sabadell. Per dinamitzar i inserir la ciutat en la contemporaneïtat artística,
atorgant un protagonisme central a la creació en les seves diverses manifestacions per assolir les
fites següents: generar les condicions idònies per a la creació; fomentar l’estructura de formació
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artística necessària per a la incorporació dels joves a la creació i optimitzar les plataformes de difusió
artística.
●

Cultura Emprèn: un programa per incorporar la cultura en les estratègies de desenvolupament
sostenible, potenciant la relació de les industries creatives i culturals amb les realitats de barri. Que
sigui capaç d’introduir la cultura com un dels eixos centrals del desenvolupament socioeconòmic de
la ciutat, i fomentar i planificar el turisme d'oci cultural com a factor de desenvolupament.

Qualitat de la programació cultural
●

Programació concertada amb tècnics municipals, agents privats, entitats especialitzades per tal de
dissenyar una programació que sumi l’oferta pública, la privada i l’associativa.

●

Temporades estables en arts escèniques a Teatres, Estruch, Cinema, 30 nits i nous festivals, amb
especial interès per a la promoció de les companyies locals.

Producció Cultural local
●

Elaboració d’un projecte de foment de l'associacionisme cultural amb l’objectiu d’impulsar
l'associacionisme juvenil relacionat amb l’art, la creació i el pensament.

●

Incorporació de les innovacions en tecnologia mòbil, llibre electrònic i aplicacions mòbils (APP).

Formació artística
●

Art al territori. Projecte compartit amb l’Estruch, el Museu d’Art, l’ESDI, l’Illa, el Conservatori i els
batxillerats artístics. Elaborarem una oferta territorialitzada, incorporant els agents privats a cada
territori, complementant les propostes privades amb tallers als centes cívics o biblioteques.

●

Sabadell capital de la dansa. Creació d’una escola amb participació pública i privada per a la formació
i promoció de les disciplines de dansa clàssica, popular, tradicional i contemporània.

Divulgació del pensament
●

Exposicions Itinerants. De forma coordinada amb les taules de programació territorial, promourem
la itinerància de les exposicions produïdes pels Museus i producció d’altres en relació als cicles de
formació i reflexió.

●

Consolidació dels programes de dinamització cultural de les biblioteques als diferents territoris que
conformen la ciutat, ampliant els usos i programacions dels Centres Cívics, amb dotació de connexió
TIC i aules per a la pràctica artística d’iniciació.
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●

Edició de la revista “Arraona” com a promotora de debat passat-present-futur de la cultura
ciutadana, element generador de discursos, conferències, etc. i relació amb l’àmbit acadèmic i
universitari, vinculada amb les entitats existents a la ciutat que generen pensament i debat.

Patrimoni material i immaterial
●

El Museu de Sabadell. Equipament únic que presenti el valor material i immaterial de la ciutat.

●

Definició de l’orientació estratègica dels Museus, quant al fons, la recerca i la difusió sota una única
direcció.

Cohesió social i cultura a l’abast
●

Creació d’un equip multidisciplinari. El referent cultural forma part d’un equip més ampli de
professionals de la resta de Serveis i departaments, en coordinació amb Relacions Ciutadanes i els
districtes. Aquest equip dissenyarà les actuacions municipals territorials des d’una visió comunitària,
en funció de l’anàlisi, el diagnòstic i els objectius de desenvolupament integral marcats per a cada
territori.

●

Creació de la figura del tècnic/a de cultura territorial, amb especial coneixement d’un territori
concret, dels recursos públics existents, dels agents que hi intervenen (professional, entitats, etc.).
Tindrà la funció d’impulsar el desenvolupament cultural del territori: captació d’oportunitats de
col·laboració en projectes culturals compartits o co-gestionats amb entitats, amb escoles, amb el
sector empresarial, etc.

●

Creació d’espais de programació territorial: com a eina de col·laboració, suport, visualització i
foment dels agents del territori pel que fa al sector cultural. Formats per entitats, agents sector
privat, responsable de la biblioteca de referència, escoles, etc. La seva funció serà consensuar la
programació cultural global (agenda d’activitats del territori), impulsant elements de millora en la
gestió i el finançament, impulsant elements d’innovació i especial impuls en la formació i la generació
de públics.

●

Especial intervenció a Can Llobateres, Can Puiggener, Nord-Ca n'Oriac Sud-EsproncedaCampoamor, considerades zones prioritàries.

●

Farem que les exposicions siguin itinerants i crearem activitats específiques (cicles de formació,
suport a programacions d’entitats, etc.), fomentant el treball en xarxa i com a fruit de la diagnosi de
les necessitats territorials i del treball transversal municipal.
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Cohesió social i identitat
●

Revisió i avaluació permanent del model de Festa Major i els seus continguts. La Festa Major com
a aparador cultural de la ciutat.

●

Farem de la festa de la Salut la Festa Major petita de la ciutat.

●

Revisió de les activitats del Calendari Festiu Popular, festes populars arrelades que aporten
identificació i cohesió social: Carnestoltes, Diada de Sant Jordi, Sant Joan, Aplec de la Salut, Cicle
Nadalenc.

●

Donarem major suport al Consorci per a la Normalització Lingüística i el seu servei a Sabadell, com
a institució pública dirigida a les persones, que fa formació i dinamització lingüística i que busca la
cohesió social a través del foment de l’ús de la llengua catalana

Festes majors de barri
●

Comissions de festes: bon funcionament, impulsant i donant suport a la seva renovació periòdica,
incorporant altres entitats i persones interessades. Creació de la figura del Tècnic referent cultural
amb funció de coordinació dels serveis municipals implicats en el disseny i realització de les FMB.

Teixit associatiu
●

Actualització de l’inventari de necessitats d’espais de les entitats, en les seves diferents tipologies
d’ús (seu, reunions, magatzem, realització d’activitats, etc.), incorporant-lo al Pla d’Equipaments de
la ciutat.

●

Coordinació de les necessitats de formació i assessorament de les entitats amb l’Oficina de les
Entitats i el Punt de Voluntariat, tractades de forma integral des de tots els serveis en contacte amb
el món associatiu (Educació, Esports, Nova Ciutadania, Joventut...)

Consum cultural
●

El carnet de Biblioteques com a carnet d’accés cultural (substitució del Passaport cultural).
Programari de compra per Internet. Fàcil accés a la compra d’entrades i la recollida sistemàtica de
dades sobre públic usuari.

●

Disseny d’eines de promoció (descomptes, carnet de biblioteca com a principal carnet de consum
cultural de la ciutat, transport + tiquet, col·laboració amb l’hostaleria...)

●

Elaboració d’un estudi d’hàbits de consum cultural. Determinació d’interessos de la població i espais
d’oportunitats.
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Inversió en cultura
●

Incidència política i gestions amb Generalitat per al finançament dels programes singulars (Ciutat
de la Música, Òpera, Simfònica).

●

Elaboració d’un projecte de patrocini: recerca de possibles patrocinadors, dels seus interessos
socials i elaboració de productes a la seva mida.
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3. EDUCACIÓ
UNA CIUTAT EDUCADORA EN TOTA LA SEVA INTEGRITAT
L’educació és una peça clau per al progrés del nostre país, de la nostra ciutat, dels nostres infants i dels
nostres joves. Aspirem a un model educatiu d’excel·lència que, com a servei públic, garanteixi la igualtat
d’oportunitats i la inclusió, i que prioritzi la millora dels resultats educatius i en el qual la formació
professional sigui un element cabdal en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu.
Durant aquest nou mandat l’educació a Catalunya i a Sabadell ha d’afrontar un seguit de reptes importants:
l’abandonament escolar prematur, la segregació escolar, la formació del professorat respecte al canvi de
model professional, que afecta a la manera d'ensenyar i d’aprendre, impulsar la formació professional, i
fomentar la formació continua i l’educació no formal.
L’índex d’abandonament escolar prematur a Sabadell se situa en la mitjana de Catalunya al voltant del 18 %.
Un índex elevat si tenim en compte que la mitjana europea és del 10% i que a la nostra ciutat presenta
diferències significatives entre els diferents barris.
La segregació escolar és un problema educatiu greu, que té una forta incidència en l’abandonament prematur
i en l’anomenat fracàs escolar. El Síndic de Greuges de Catalunya ha elaborat diversos informes denunciant
la seva gravetat. També ho avalen nombrosos estudis. El Síndic ha promogut el Pacte contra la Segregació
Escolar, un pacte que ha estat signat i assumit pel Departament d’Educació i nombrosos ajuntaments.
Sabadell és una de les ciutats que s’ha sumat al pacte i caldrà la implicació decidida de l’Ajuntament de la
ciutat en la seva implementació.
Les diferències substancials entre els diversos barris de Sabadell fan que les actuacions a emprendre en els
propers anys hagin de ser personalitzades amb programes específics en funció de les seves necessitats.
L’Ajuntament de la ciutat, més enllà de les competències educatives que té, ha de ser el primer interessat en
la millora educativa dels seus ciutadans i, per tant, ha d’impulsar polítiques de col·laboració, de coordinació
i de cogestió amb el Departament d’Educació, la Diputació de Barcelona, la Universitat i altres entitats, per
fomentar la formació del professorat, l’èxit educatiu de l’alumnat i la formació cultural i professional dels
seus ciutadans.
L’acció de l’Ajuntament s’ha d’encaminar a prendre la iniciativa per a liderar la coordinació de totes les
institucions dels sectors públic i privat, que actuen a la ciutat, en la cerca del consens necessari per prendre
decisions que afavoreixin la millora educativa dels centres escolars, de les entitats i de la ciutadania.
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El nostre compromís és treballar amb l’administració educativa, els centres i les entitats, per acostar en els
propers anys els resultats educatius del nostre alumnat a la mitjana dels nivells europeus. I per fer-ho caldrà
incidir més en aquells barris en què els seus indicadors de referència estiguin més distants de la mitjana.
Com a republicans estem convençuts que només millorant la preparació dels nostres infants i joves, en
coneixements, en formació cultural i artística, en valors democràtics i cívics, fomentant la seva participació
en tots els àmbits, podrem superar les barreres que segreguen i discriminen i per tant exclouen una part de
la nostra ciutadania reduint el potencial i el talent humà que tenim col·lectivament.

Propostes
Assumirem, des de l’Ajuntament, un paper de lideratge polític actiu, respecte totes les necessitats educatives
i de formació al llarg de la vida, mantenint una relació directa i constant amb el Govern de la Generalitat per
vetllar pel compliment de les necessitats educatives a la nostra ciutat:

●

Impuls d’un pacte Local contra la Segregació Escolar comptant amb tots els actors de la comunitat
educativa.

●

Estudi d’accions compensatòries a les escoles on hi hagi un grau component de segregació escolar
o en situacions precàries de l’entorn.

●

Revisió i actualització de l’actual Pla Estratègic de la regidoria d’Educació amb la participació de la
comunitat educativa, presentant la proposta durant el curs 2019/2020, donant resposta als
principals reptes educatius a Sabadell.

●

Elaboració d’un mapa de les infraestructures educatives que necessita la ciutat pels propers 10 anys
i inici dels procediments necessaris amb l’Administració de la Generalitat per la seva
implementació.

●

Impuls de nous instituts al Centre, Sud i Creu Alta.

●

Creació de 2 noves línies a la Creu Alta.

●

Creació d’una nova escola bressol a La Concòrdia.

●

Més recursos per a beques de transport, menjador i ajuts en el primer cicle de l’educació infantil
(0-3 anys) i en els ensenyaments post obligatoris per a totes les famílies que estiguin en risc de
vulnerabilitat.

●

Participació activa a la taula de planificació de les infraestructures educatives de la ciutat, impulsant
i liderant la coresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de recursos
i prioritzar conforme les necessitats.
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●

Potenciar el Consell Municipal d’Educació com a òrgan de participació i debat de la comunitat
educativa, sobre tota l’activitat educativa de la ciutat, ampliant funcions i dotant-lo de més
competències.

●

Potenciar l’Oficina Municipal d’Educació, configurant-la com un veritable servei d’acompanyament,
orientació i informació a les famílies, i com un instrument efectiu en el combat contra la segregació
escolar.

●

Revisió, actualització i reconducció els actuals plans educatius d’entorn, afegint-nos com a ciutat a
les diverses tendències de connectar els diferents agents educatius en una estratègia conjunta de
ciutat, com impulsa l’aliança per a l’Educació 360.

●

Prioritat al servei dels Plans d’Entorn de les escoles de tots els equipaments de la ciutat.

●

Comunicació estable i fluida amb els serveis educatius del Departament d’Educació a la ciutat,
Inspecció, CRP, l’EAP i LIC. Facilitació de la seva coordinació amb els serveis educatius municipals.

●

Col·laboració amb els serveis educatius del Departament d’Educació en programes de formació del
professorat.

●

Major i millor coordinació entre els serveis de salut, els serveis socials i els serveis educatius, que
faciliti la detecció precoç de les dificultats educatives del nostre alumnat.

●

Desenvolupar activament el pacte subscrit pel Departament d’Educació contra la segregació escolar.

●

Animar activament a les entitats culturals, esportives, d’educació en el lleure i la resta d’agents
educatius de la ciutat cap a la seva participació en els plans d’entorn.

●

Estimulació a totes les entitats anteriors a contribuir a l’enriquiment cultural de la ciutadania i a
impregnar les seves activitats de valors democràtics i d’oposició a practiques de segregació, de
masclisme, de racisme i de xenofòbia.

●

Creació d’un mapa de les necessitats de la FP a la ciutat, amb mentalitat i visió comarcal.

●

Estimulació de major implicació del teixit empresarial local i comarcal en la FP dual.

●

Revisió de l’actual model de formació ocupacional a la ciutat.

●

Impuls de la formació professional inicial.

●

Major suport explícit a les escoles d’educació especial.

●

Elaboració d’un pla global d’ensenyament musical i artístic a la ciutat.

●

Organització i realització d’activitats dirigides al professorat per enriquir el seu coneixement històric,
artístic i cultural de la ciutat.

15

4. ESPORTS
Un dels primers objectius que ens marquem per a Sabadell és fer que l’àmbit esportiu tingui cada vegada
més capacitat de generar consensos i estratègia conjunta. Sense una visió i línies de treball conjuntes,
l’impacte i l’abast de l’esport, en totes les seves dimensions, es veu molt més reduït.
La visió conjunta, al nostre parer, ha d’aconseguir fomentar la pràctica de l’esport per a tots els nivells i per
a tota la ciutadania, i molt especialment per a aquells sectors que menys hi participen, com poden ser
determinats perfils que tenen dificultat per accedir a l’esport de base, l’esport femení o sectors de població
que per raons socioeconòmiques troben impediments per accedir a l’esport.
Una altra de les finalitats d’Esquerra Republicana de Catalunya pel que fa als esports és aconseguir que
existeixi una planificació esportiva de ciutat en base a informació de valor, i que aconsegueixi connectar
aquest món a altres com poden ser el món educatiu, econòmic, de lleure i de salut.

Propostes
Projecció esportiva de Sabadell
●

Creació de l’Anuari de l’Esport de Sabadell com a eina de millora. Actualment Sabadell disposa d’un
anuari estadístic. L’objectiu és crear un nou anuari de l’Esport que esdevingui una veritable eina de
gestió de l’esport a Sabadell. Un Anuari que ha de convertir-se en eina per a mesurar la salut
esportiva de la nostra ciutat i que esdevingui una veritable eina d’anàlisi i millora tot tenint en
compte:

●

o

Espais i equipaments esportius

o

Enquesta d'hàbits esportius

Foment de la Fira Sabadell, com a espai per a Fires i Congressos de l’àmbit esportiu, amb l’atracció
de jornades, espais expositius, etc.

●

Elaboració del Mapa de recursos esportius de Sabadell. Ajuntament, clubs, entitats esportives,
esport federat no professional, esport professional i esport d’alt nivell, amb especial interès en
l’esport femení.

Esport educatiu
●

Millora i extensió del pla de l’esport a l’escola (PEE).

●

Increment del nombre d’entitats al Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell.

●

Concertació d’activitats per a les escoles.
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●

Increment de la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels
centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en les noies.

●

Foment del valor de la participació per damunt de la competitivitat, aprofitant el gran potencial
educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives.

●

Potenciació la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els
nens i les nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.

●

Formació en valors com l’acceptació i el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix,
l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el
treball en equip, entre d'altres.

●

Foment de la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i de l'adquisició d'hàbits saludables
que contribueixin a un millor benestar.

●

Formació dels joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les
associacions esportives escolars de nova creació.

Esport i clubs
●

Promoció d’un sistema més potent de beques esportives per als inscrits en activitats esportives
organitzades pel teixit associatiu i l’Ajuntament.

●

Cessió d’equipaments municipals: Millora de les bases per a la incorporació de polítiques de cohesió
social i equitat en l’accés a la pràctica esportiva.

●

Desenvolupament de mesures de concertació públic/privada en l’àmbit esportiu.

Esport, ciutat i benestar
●

El Rodal com a nou potencial per a la pràctica esportiva. Definició d’un Pla d’usos esportius per al
Rodal.

●

Disseny de nous itineraris i escenaris per al desenvolupament de la pràctica de l’esport i l’activitat
física a la ciutat.

●

Formació en salut esportiva, tan a professionals com a usuaris dins dels equipaments esportius
municipals.

●

Programació de formació esportiva als equipaments municipals, adreçada als usuaris i esportistes.

●

Programació d’activitats de lleure i recreatives als espais públics per a la millora de la salut personal
de la ciutadania. Concertació amb el sistema de Salut.
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Cohesió social i esport
●

Creació de nous programes transversals municipals, que fomentin la participació en la pràctica
esportiva i l’activitat física d’aquells segments de la població que presenten alguna dificultat per
accedir a l’esport. L’esport com instrument integrador, socialitzador i promotor de la igualtat.

●

Disposar d’un sistema de beques que facilitin la pràctica esportiva de les persones amb capacitats
diverses, que permeti fer front al sobrecost de les activitats.

Esport, motor econòmic de la ciutat
●

Creació d’un campus universitari i empresarial, a Sant Pau de Riu-sec, referent en la implantació
de noves tecnologies aplicades a l’esport, inversions en recerca, desenvolupament, i innovació,
concertant un acord amb l’àmbit universitari, empresarial i institucional.
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5. Salut, Cohesió Social, Joventut i Drets Civils
En els darrers quatre anys, Sabadell ha fet un pas endavant en matèria de drets i millores socials gràcies a
polítiques enfocades a pal·liar els efectes d’anys de crisi econòmica que han afectat els ciutadans i ciutadanes.
Durant el passat mandat, s’ha desenvolupat un pla de xoc contra la pobresa, que ha abordat situacions com
la pobresa energètica, la problemàtica de l’allotjament d’urgència a causa del gran nombre de
desnonaments, la sobrevinguda de famílies que busquen millorar les seves condicions personals i futur dels
seus fills, o la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen situacions socioeconòmiques molt
crítiques amb necessitat de molt suport. Però a banda d’aquest pla, que ha abordat els símptomes de les
desigualtats, també s’han impulsat polítiques estratègiques de fons, que han tingut l’objectiu de reduir els
factors causants de les desigualtats i la pobresa. Estem parlant per exemple del Pla Estratègic d’Acció Social
amb tots els projectes i actuacions derivats: més ajudes i serveis per a l’autonomia de les persones, més
prestacions per afrontar la cobertura de les necessitats bàsiques i d’allotjament d’urgència, programes i
serveis socioeducatius de lleure de la infància i joventut, serveis per persones amb discapacitat, recursos i
serveis de mentoratge o educadors de carrer, projectes innovadors per incrementar les oportunitats
d’inserció laboral de les persones amb situacions d’alta vulnerabilitat de la ciutat... i un llarg etcètera.
Com a ciutat, cal continuar compromesos amb l’eradicació de la pobresa i seguir teixint xarxes que evitin un
augment de l’exclusió. És per això que cal impulsar en aquest nou mandat una política de bona governança
transversal, on l’administració requereix d’una implicació directa de tots els agents a diferents nivells. Una
tasca que l’administració, per si sola, serà incapaç de fer. I que cal fer, per tant, en coordinació estratègica
amb l’associacionisme i el tercer sector social.
Aquest estil de governança ha demostrat ser el més eficient, eficaç, útil i honest i suposo la col·laboració i
complementació de les accions en benefici dels seus ciutadans.
Des d’Esquerra entenem que les següents propostes i objectius seran clau per assolir millors cotes d’igualtat
i benestar durant el proper mandat.

Propostes
Salut
●

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

●

Definició d’un model estratègic de salut consensuat amb experts i agents clau de la ciutat:
o

Pla de salut local: implementar un pla interdepartamental de salut pública a la ciutat.
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o

Màxima incidència política en la gestió del Parc Taulí i de la xarxa d’atenció primària per millorarne el funcionament.

o

Millorar l’actual sistema de comunicació i coordinació entre l’Ajuntament i els agents sanitaris.

o

Establir sistemes d’integració i transparència dels serveis sanitaris (ICS, Parc Taulí) amb
l’Ajuntament com a promotor principal.

●

Consell de Salut local que inclogui Administració i agents.

●

Garantitzar l’ampliació de les Urgències del Parc Taulí i de la construcció del CAP Can Llong.

La Salut està vinculada al benestar. Quan les persones estan en situació de vulnerabilitat i no poden cobrir
les seves necessitats bàsiques, tenen dificultats per complir amb les seves responsabilitats, i incrementen els
factors de risc de la seva salut.
Quan major és el nivell de autosuficiència de les persones, major és el seu nivell de salut, per tant proposem:
●

Elaboració d’un programa de prevenció del risc d’empitjorament de la salut en col·lectius de risc i
especialment vulnerables.

●

Exploració de nous i millors mecanismes de suport per a aquelles persones amb manca de recursos per
afrontar despeses sanitàries.

●

Incidir i treballar per la incorporació de l’odontologia en el catàleg de serveis de salut.

●

Reivindicar l’ampliació del Centre Sociosanitari Albada i/o estudiar un segon centre de dependència a la
ciutat.

●

Protecció vers els animals. Fomentar la cooperació amb la Protectora d’Animals i entitats del teixit
animalista de la ciutat, no només per a l’abordatge pràctic de situacions concretes, sinó per a la definició
estratègica de la política de benestar animal de Sabadell.

●

Campanyes de conscienciació sobre l’abandonament d’animals a Sabadell, a través de campanyes i
formacions.

Acció Social
●

Continuar desenvolupant el Pla Estratègic d’Acció Social, Sabadell 2025, fent revisió i evolució del Pla
a noves situacions socials.

●

Generació de noves estratègies, compartides amb els professionals i les entitats del Tercer Sector.

●

Reconeixement i treball compartit amb el tercer sector, posant en valor la tasca que porten a terme i la
seva expertesa. Entre elles cal fer esment i donar suport a les entitats que donen suport a persones amb
capacitats diverses, que els ofereixen oportunitats laborals, d’oci, formatives i d’habitatge, que els
donen veu i les visibilitzen. Eines totes elles impagables que fan de la ciutat de Sabadell una ciutat que
vetlla per la seva diversitat.
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●

Funcionament el Consell d’Acció Social de Sabadell i continuació del desenvolupament aquells àmbits
de treball en xarxa entre l’administració local i altres agents de la ciutat, com per exemple s’ha fet a la
Taula de Sensellarisme.

●

Creació d’una “Oficina Local d’Habitatge i Drets Energètics”, que integri els diferents mecanismes de
resposta que requereix el ciutadà, des de la necessitat d’habitatge fins a la necessitat de valoració de si
pot acollir-se a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en matèria d’habitatge i
pobresa energètica.

●

Fer efectiva la construcció de la primera Residència Pública per a Gent Gran a la ciutat.

●

Reducció de l’actual llista d’espera de places de residència.

●

Creació d’un Nou Sistema de Tarifació Social del Transport Públic de Bus, augmentant els actuals
beneficiaris cap a un model més equitatiu i progressiu.

●

Revisió de l’actual model de gestió d’atenció domiciliària per desenvolupar en aquest mandat un model
pilot que integri totes les necessitats socials.

●

Construcció d’un equipament d’allotjament social per treballar l’emergència habitacional i l’exclusió
residencial.

●

Enfortiment del programa Housing First o sensellarisme per arribar a l’objectiu que ningú dormi al
carrer i complementar el reglament d’habitatge amb l’oferta de recursos habitacionals.

●

Ampliació de la cobertura horària del SUES.

●

Consolidació del nou model de resposta de garantia alimentària.

●

Pla d’acció Comunitària, concentrant-nos de manera prioritària en 3-4 zones de la ciutat que
objectivament tinguin més dificultats socioeconòmiques que d’altres. Un pla d’acció comunitària que ha
d’estar dotat de recursos de personal de l’àmbit de la intervenció social, però també amb recursos
econòmics per a les entitats socials que ja estan intervenint a la ciutat. Un pla d’acció comunitària que
s’ha de focalitzar en pocs objectius i indicadors acordats en cada barri i que, en 5 anys, ha d’haver
aconseguit canvis significatius.

●

Potenciació del paper dels educadors de carrer com a figura de mediadors en la comunitat,
especialment entre adolescents i joves, esdevenint una figura clau per a la prevenció i detecció de
formes d’exclusió.

●

Desenvolupament de nous projectes d’intervenció que incloguin la població nouvinguda, apostant per
la inclusió i cohesió social. Des de l’aproximació a les seves necessitats i suport, aconseguirem una ciutat
més forta, més preparada i amb un nivell de convivència des de la confiança i no des de la por i el rebuig.

●

Codi ètic local en la intervenció social i reglament de prestacions

●

Elaboració un pla d’equipaments per ubicar els serveis socials i professionals en espais per atendre a
les persones amb la qualitat que mereixen, amb la privacitat i confidencialitat que mereixen.
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Drets civils – Dona
●

Reconeixement i valorització del paper de les dones a través d’activitats socioculturals, comunitàries i
homenatges que reconeguin i valoritzin el paper de les dones en la nostra societat.

●

Els Centres cívics han de procurar espais mixtes per a canviadors per poder atendre els nadons quan ho
necessitin

●

Formacions per evitar actituds masclistes i millorar l’atenció ciutadana per a treballadors de
l’Administració que atenen a dones víctimes violència masclista.

●

Impuls de formacions de defensa personal gratuïtes, realitzada per experts, en els centres cívics de la
ciutat

●

Impuls de formació transversal des dels serveis d’atenció a la dona i en col·laboració d’experts, per tal
d’incloure-ho en activitats de les escoles, instituts..

●

Majors recursos per a les dones que pateixen situacions de violència masclista, al temps que
incrementarem el pressupost destinat a l’allotjament d’urgència per manca del recursos aportats d’altres
administracions.

●

Increment del servei d’acollida d’urgències amb major capacitat d’acollir temporalment a les dones
/famílies amb fills víctimes de violència de gènere, mentre es resol la situació de protecció per part de
qui té la competència.

●

Estudi d’una major vinculació del servei de la dona a al servei d’acció social.

●

Impuls a la incorporació d’atenció psicològica immediata en casos de violència masclista que requereix
d’una atenció i suport urgent.

Drets civils – LGTBIQ+
●

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

●

Organització i foment de més formacions en més àmbits d’actuació per evitar actituds lgtbifòbiques.

Sabadell ciutat d’acollida
●

Suport a les persones refugiades en col·laboració amb l’administració competent, per aconseguir la plena
inclusió i integració a la nostra ciutat i el país (des de l’idioma, serveis educatius, salut, formació,
ocupació...)

●

Creació de nous plans de treball i projectes d’intercanvi d’experiències amb les famílies refugiades per
tal visibilitzar la seva realitat.
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Cicles de vida
●

Foment d’una bona salut mental afavorint espais amb suport psicològic en els centres educatius.

●

Foment d’un oci responsable i sense actituds masclistes i homòfobes amb la creació d’un “Punt lila” en
els espais d’oci.

●

Increment de les activitats per a joves en el marc de la Festa Major.

●

Recuperació del Consell de Joves per replantejar-ne el seu funcionament.

●

Promoció econòmica contra l’atur juvenil amb més propostes actives d’inserció.

●

Creació de la setmana de l’Educació 360 compartida ens tots els centres escolars, entitats i clubs de la
ciutat, coliderada des de l’Ajuntament.

●

Estudi i incorporació de programes intergeneracionals que involucrin el departament d’educació, el de
cicles de vida i el de joventut.

Convivència i civisme
●

Aprofundiment i ple desenvolupament del model de policia de proximitat, al servei i al costat de la
ciutadania, mantenint i millorant els actuals indicadors en matèria de seguretat ciutadana, i dotant el cos
dels recursos necessaris.

●

Implementació del Pla Director de la Policia.

●

Modernització efectiva i permanent de la Policia Municipal.

●

Potenciació de les actituds cíviques i respectuoses amb l’entorn a les escoles.

●

Potenciació pel respecte dels espais públics i el mobiliari urbà.

●

Estudi per determinar la creació d’una “Patrulla per la convivència i el civisme”, que patrulli
setmanalment i de forma conjunta (ex. Educadors- policia- mediadors), per conscienciar i sensibilitzar de
temàtiques de preocupació als barris.

●

Aprofitament de l’expertesa i el coneixement d’antics agents policials, incentivant la creació de la secció
de veterans de la policia per poder realitzar projectes d’intervenció de caire social.
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6. ECONOMIA
Actualment ens trobem en una situació d’incertesa sobre el creixement econòmic, emmarcat en un augment
de les desigualtats econòmiques, moltes d’elles inspirades per institucions econòmiques mundials. Tot i que
actualment a Sabadell hi ha menys aturats que ara fa 4 anys, en part gràcies a les polítiques efectuades a
través de l’Ajuntament de Sabadell, hem d’aprofundir en l’establiment de polítiques que incentivin que
empreses de la nova indústria 4.0 vulguin instal·lar-se a Sabadell. Fer resilient l’economia, vol dir fer-la
capaç d’aguantar tensions i situacions de crisi econòmica, fent que la taxa d’atur no es dispari i sobretot
creant ocupació amb un alt valor productiu.
Desafortunadament comença a ser conegut l’efecte que el mercat laboral precari actual ens dona, amb casos
on tot i estar treballant la persona necessita assistència dels serveis socials. No podem seguir obviant
l’aparició del fenomen conegut com a pobresa laboral, i des de les institucions locals hem de ser capaços de
posar sobre la taula mesures que ajudin a combatre’l. El treball mai ha de contribuir a la precarietat, i
l’Ajuntament ha de disposar d’eines per protegir les persones. En aquest sentit, la feminització de la
precarietat és una realitat i part del nostre esforç ha d’anar a combatre aquesta xacra.
Un aspecte en el qual volem continuar avançant és l’ambiental, i fer-ho des de les diferents figures tributàries,
amb l’objectiu de fomentar i facilitar la transició cap a un model d’energia sostenible i respectuós amb el
medi ambient. És cert que l’actual normativa estatal no ajuda però, malgrat tot, els ajuntaments tenen
encara marge per bonificar l’ús d’energies sostenibles i afavorir un procés de transició energètica.

Des d’ERC Sabadell volem impulsar una estratègia compartida, amb l’objectiu de generar més i millors
oportunitats pel nostre teixit econòmic i productiu, fent-lo més dinàmic, innovador, estratègic i resilient a les
crisis. I volem aprofitar les oportunitats que ens ofereix la crisi energètica actual, impulsant les energies
renovables i fent de Sabadell el referent de la transició energètica. Per això, volem impulsar noves polítiques
en aquest sentit, creant i apostant per una empresa pública de l’energia, que sigui capaç de fer possible que
a poc a poc, carrers i places de la ciutat siguin il·luminats gràcies a plaques fotovoltaiques. Aquest és un repte
que Sabadell ha de poder assumir ràpidament, de la mà de la seva gent i sempre comptant amb tots els actors
que vulguin participar-hi.
L’objectiu de tot plegat ha de ser avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, respectuosa amb el medi
ambient i orientada a corregir desigualtats. Pel que fa als pressupostos municipals, apostem clarament per
retornar els superàvits a la ciutadania, en forma de millors serveis públics i executant inversions prioritàries,
posant fi a l’etapa d’austeritat imposada pel govern espanyol. Aquest nou escenari expansiu també
requereix d’un exercici de responsabilitat en la gestió, que garanteixi la bona salut de les finances dels
ajuntaments, fugint de projectes sobredimensionats i posant per davant els interessos dels ciutadans. El
millor llegat que podem deixar és una gestió responsable, prioritzant aquells projectes de ciutat que
generin consens i responguin a un interès general.
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De la mateixa manera, l’actual crisi de residus ens ha de portar a reflexionar i impulsar mesures decidides per
la sostenibilitat i l’economia de proximitat, a través del comerç i dels sectors que, al cap i a la fi, tenen la clau
per poder fer front al malbaratament i la ineficiència del sistema. La utilització eficient dels recursos és
essencial per poder oferir als nostres fills i filles un futur millor.

Propostes
Estructura impositiva, energia i banc públic
●

Continuar avançant en el model de fiscalitat progressiva en els impostos.

●

Aplicació d’incentius fiscals a la ciutadania i empreses que es dotin de sistemes d’aprofitament
d’energies renovables, amb l’objectiu de facilitar la transició cap a un model energètic sostenible i
desvinculat dels interessos dels grans oligopolis.

●

Creació d’una veritable Agència Municipal de l’Energia, dotant-la d’eines per tal d’oferir a la
ciutadania una estratègia compartida que permeti generar energia i que l’Ajuntament la pugui
gestionar d’una manera eficient.

●

Realització d’un estudi i un informe en profunditat de l'administració pública local i els seus serveis
amb l’objectiu de detectar febleses o necessitats i millorar-ne l'eficiència a través de la reorganització
de l’estructura i els processos administratius si s’escau. L'objectiu és transformar l’administració en
un ens més resilient, operatiu i amb més capacitat de resposta o adaptació a les noves realitats i
circumstàncies del nostre municipi.

●

Realitzarem un estudi de viabilitat sobre la implantació d’un banc públic a Sabadell que pugui ajudar
a empreses i emprenedors/es, que i sigui capaç de dinamitzar econòmicament la zona, sempre amb
un alt grau de compromís social.

Comerç i els mercats municipals
●

Realització d’un pla de revitalització urbana dels 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.

●

Impuls de la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats municipals,
vinculant-los als eixos comercials.

●

Promoció del consum de productes de la terra, autòctons, de proximitat i de temporada, de manera
que les persones consumidores relacionin l’origen del producte amb l’àmbit geogràfic on es
comercialitza.
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●

Promoció de tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i
saludable. Establirem un programa de xerrades a les escoles per educar els infants i el jovent i donarlos criteris perquè segueixin una alimentació saludable.

Desenvolupament sostenible
●

Contribució a la promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia social i solidària.

●

Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics.

●

Impuls de noves fórmules de col·laboració entre l’administració pública i les empreses de l’economia
social per a la gestió de serveis de responsabilitat pública, incentivant la cooperació i la
coresponsabilitat pública i privada.

●

Potenciació de l’autoconsum d’energies renovables, regulant-lo a favor dels consumidors, les
famílies i les empreses, i incentivant-lo en habitatges i centres de treball com a forma més neta,
econòmica, sostenible i cooperativa.

Industria competitiva en un entorn de digitalització
El concepte d’indústria 4.0, també conegut com a quarta revolució industrial, és una oportunitat per guanyar
competitivitat en un sector estratègic per al nostre país. En un entorn de competència global, guanyar
competitivitat és essencial si volem assolir una millora dels salaris. És molt important que les administracions
acompanyin empreses, treballadors i actors econòmics en aquesta transició d’una indústria clàssica cap a
una indústria intel·ligent, que adopti la digitalització com a eina de millora de la productivitat. Aquesta
indústria intel·ligent també ha de permetre assolir millores en termes ambientals, en les condicions laborals
dels treballadors i una personalització de la producció més gran segons les preferències dels consumidors.
En línia amb l’estratègia de la Comissió Europea Europa 2020, la Generalitat de Catalunya va aprovar l’any
2014 l’estratègia SmartCAT, amb l’objectiu de coordinar les iniciatives locals i supramunicipals orientades a
fomentar el desenvolupament i la integració de la indústria 4.0 en el teixit empresarial català.
●

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

●

Actuació en l’àmbit de les llicències per promoure el debat sobre les necessitats industrials de
Sabadell.
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L’Ajuntament com a facilitador, dinamitzador i agent actiu per la
industrialització
L’administració com a facilitador i dinamitzador per un desenvolupament del teixit econòmic i productiu
pròsper, resilient a les crisis i socialment compromès. La Sabadell Republicana és una ciutat amb visió de
creixement sostenible i capacitat de generar llocs de treball.
●

Creació d’un centre tecnològic dedicat a la investigació i els projectes de recerca que fomentin
desenvolupament i millora dels processos tecnològics.

●

Digitalització del processos d'orientació i els tràmits en la creació de noves empreses, per tal de
garantir la senzillesa dels tràmits.

●

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.

●

Millora de les infraestructures de comunicació de la ciutat amb Barcelona (aeroport, port…) per
establir-nos com a pol d'atracció econòmica i facilitar una major internacionalització de l’economia
sabadellenca.

Polítiques d’ocupació i d’innovació
Incrementar les polítiques d’ocupació és una de les nostres prioritats per aconseguir que les persones que
actualment no disposen de feina puguin trobar-ne. En aquest sentit, l’educació i la millora de les capacitats
dels treballadors en atur són essencials per poder dur a la pràctica un nou model econòmic que sigui resilient
a crisis econòmiques i disminueixi, conseqüentment, la precarietat laboral.
La innovació i el paper que té l’Ajuntament com a dinamitzador de l’economia poden resultar claus per
posicionar Sabadell com una ciutat atractiva per a la inversió.
●

Creació del Consell de la Promoció Socioeconòmica de Sabadell que marcarà periòdicament les
prioritats estratègiques de la ciutat i que seran executades per un equip propi i professional. El
consell tindrà la participació d’agents clau de la ciutat (empreses destacades, universitats,
institucions i departament d’intermediació amb empresa de PES, i altres personalitats de
l’administració local)

●

Potenciar i millorar els projectes d'FP Dual que donin resposta a les necessitats del teixit empresarial,
producte de la intermediació personalitzada amb les empreses i els sectors d’activitat

●

Ofertar més places públiques de PFI per donar cobertura a la demanda real d’aquest programa

●

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.
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●

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

●

Aposta inequívoca pels projectes d’orientació sociolaboral municipals. Foment d’accions i projectes
experimentals basats en l’apoderament, l’autorealització i l’enfortiment del paper social dels
col·lectius en risc o situació d’exclusió social derivada de l’atur estructural i enfocada a la promoció
d’aquestes persones.

●

Creació de programes propis de suport a la integració sociolaboral de minories o col·lectius de
major risc, treballant conjuntament amb les entitats i dispositius existents.

●

Convocatòria de places de personal tècnic a Promoció Econòmica de Sabadell. És important
continuar avançant en l’estabilització laboral de llocs de treball d’estructura.

●

Facilitació dels tràmits i creació d'un protocol específic per a empreses 4.0 que a la vegada es
comprometin amb la millora del benestar socioeconòmic i ambiental de la ciutat

●

Mitjançant un lloguer social, habilitarem espais en naus industrials o equipaments readaptats pel
foment del coworking en un espai de socialització, innovador i propici per la generació de sinergies
i l’intercanvi creatiu d’experiències emprenedores.

●

Posta en marxa d’experiències pilot amb tecnologia 5G en equipaments municipals.

●

Aposta activa en les TIC i les tecnologies innovadores per la millora dels mecanismes de participació
i comunicació entre administració i ciutadania així com en iniciatives dedicades a la millora del
benestar social de Sabadell.

Emprenedoria i Economia Social i Solidària (ESS)
●

Exercir de punt d’informació per a les futures persones emprenedores cooperatives, orientant-les
en la fórmula cooperativa o redirigint-les a les entitats especialitzades.

●

Garantir i millorar el servei permanent per a l’assessorament i acompanyament integral en la
creació i gestió de cooperatives així com d’altres formes jurídiques d’empresa emmarcades en l'ESS.

●

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

●

Fomentar la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa d’un entramat econòmic
cooperatiu local.

●

Creació d’un catàleg de serveis i formació específica per a empreses de l’Economia Social i Solidària
(ESS) tant en actiu com de nova creació.

●

Creació de línies de finançament i col·laboració amb entitats de finances ètiques i emmarcades en
l’ESS.
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●

Facilitar equipaments públics al servei de l’ESS creant un espai de referència sociocomunitari per a
les empreses, la seva dinamització, impuls i visibilització.

●

Potenciar mitjançant clàusules a concursos, la col·laboració en serveis municipals amb empreses de
l’ESS, ètiques, sostenibles i socialment compromeses.

●

Donar suport, en aquells serveis més estratègics per a la ciutat, a empreses mixtes (50% públic, 50%
privat) amb iniciatives privades que responguin a criteris socialment compromesos.

●

Establir i desenvolupar una política per ajudar a la creació d’espais de co-treball al municipi.

●

Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.
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7. URBANISME, HABITATGE, MOBILITAT I GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS
Entenem la gestió del territori i del nostre entorn, urbà o natural, com un tot. És l’escenari on desenvolupem
bona part de la nostra vida i, per tant, cal que en tinguem la màxima cura, perquè és imprescindible un espai
públic de qualitat, que integri visió de gènere, dels diferents orígens de la gent, accessible per a tothom i que
usi les noves tecnologies al servei de la ciutadania.

L’entrada al govern ens ha ajudat a constatar la situació de deteriorament, falta d’inversió i de manteniment
d’anys que malauradament la ciutat arrossegava. Per això des del primer minut hem començat a
desenvolupar una transformació de la ciutat profunda, de la Sabadell grisa a la Sabadell verda, on vingui de
gust estar-s’hi, viure-la al carrer, a la plaça, a la biblioteca, a la piscina. I ja hem començat a transforma-la. El
nou carrer de Sant Pere, el nou espai de l’antic Vapor Cusidó i la nova Plaça d’Espanya en són un clar exemple
del camí emprès.

Volem una ciutat on moure’s a peu i en bicicleta sigui una opció eficaç i segura. I per això cal que els nostres
carrers tinguin la forma i l’estructura adients per tal que això sigui possible, i així ho hem començat a fer. Una
ciutat de busos més nets i còmodes, com els 30 que s’han comprat en aquest mandat que ara acaba, renovant
el 50% de la flota. Amb una xarxa de carrils bicicleta segurs i connectats entre ells. Una Sabadell que redueix
el temps de cerca d’aparcament als cotxes tot senyalitzant amb les places disponibles en cada moment els
aparcament soterrats.

Sabadell ha de ser una ciutat que garanteixi i ofereixi habitatge assequible i de qualitat a les persones i
col·lectius que tenen dificultats per accedir al mercat lliure. I això no passa només per construir-ne molts
més, sinó també per comprar-ne i rehabilitar-ne, i fer servir totes les eines a l’abast del govern municipal. I
per ajudar als que ja en tenen a millorar-lo energèticament per estalviar diners. Segons les dades de diagnosi
del Pla local d’habitatge, el 48% de la població resident a Sabadell té problemes d’accés a l’habitatge,
constatant que l’accés a l’habitatge és la principal problemàtica social al nostre municipi.

Per això tenim un seguit de propostes concretes per donar forma real a totes aquests voluntats, continuant
la feina ja feta aquests darrers quatre anys.
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Propostes
Habitatge
●

Desenvolupament del “Pla Local de l’Habitatge, Sabadell 2019/2024”, i fer que la nostra ciutat lideri
i faci la incidència política que li correspon, conjuntament amb altres administracions i actors
implicats, en el futur Pla Nacional de l’Habitatge.

●

Increment en 1000 habitatges l’actual parc públic de lloguer (ampliació del 100%), utilitzant totes
les eines a l’abast: urbanístiques, adquisició, construcció de noves promocions, rehabilitació,
promoció/col·laboració públic privat (iniciatives com “Sabadell 5000”) i incorporant al parc
d’habitatge públic cessions de pisos d’entitats financeres.

●

Desenvolupament l’Oficina Local d’Habitatge i Drets Energètics, com a servei de referència (finestra
única) i garant de drets en matèria d’habitatge en general i drets energètics i de subministraments.

●

Construcció d’un nou equipament que doni resposta a situacions d’emergència d’allotjament social.

●

Ampliació en un 50% l’actual parc públic d’habitatge d’emergència social amb més de 170
habitatges.

●

Redacció i posada en marxa del Pla de Rehabilitació d’Habitatges amb Deficiències o Ineficiències.

●

Redacció i posada en marxa d’un “Pla d’Obertura i Posada en Ús d’Habitatges Buits” de mitjans i
grans tenidors. Habitatge és un dret, no un element especulatiu:
-

Ajuntament com a avalador davant dels propietaris.

-

Incentius fiscals a l’obertura d’habitatges buits.

-

Masoveria urbana i altres models d’accés a l’habitatge.

Medi ambient
●

Donar compliment a la normativa superior sobre selecció de residus. Sabadell està només al 32% de
recollida selectiva. Molt lluny dels objectius de 60% de selecció de residus als quals estem obligats a
arribar per normes nacionals i europees. Caldrà incorporar una política pública efectiva per a una
ciutat com Sabadell que ajudi a donar un tomb molt significatiu a aquestes dades, acordada per
consens amb la ciutadania.

●

Implantació de tecnologies per poder fer el cobrament de la taxa segons quantitat de generació de
residus.

●

Reducció els residus mitjançant el porta a porta comercial.

●

Iniciar proves pilot de porta a porta veïnal.

●

Implementació d’un pla de generació social compartida d’energia en sostres privats per donar
energia renovable a baix cost a famílies amb dificultats econòmiques.

●

Aplicació d’incentius fiscals a la instal·lació de plaques solars.
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●

Creació de l’Agència Municipal de l’Energia, que pugui comercialitzar energia, garantir el
subministrament a famílies que no poden pagar-lo i fins i tot generar-ne amb fonts renovables.

●

Implementació i promoció de noves mesures d’estalvi d’aigua.

●

Pla de recuperació ecològica del Ripoll. En els darrers anys s’han fet arranjaments en l’entorn
practicable del riu i en la qualitat de l’aigua però encara queda camí a fer per recuperar-lo com a
ecosistema complex que és.

Mobilitat
●

Ampliació de les zones de vianants a tot el municipi, amb nous eixos i places cíviques, on les
persones substitueixin els cotxes, amb espais verds de trobada i gaudi.

●

Extensió del pla de pacificació d’entorns escolars ja iniciat. Zones de senyalització especial i de Petó
i Adéu al voltant de totes les escoles. Avançarem en la implantació dels camins escolars.

●

Implantació del sistema públic de bicicleta elèctrica.

●

Completarem la xarxa de carrils bici urbans, i connectarem amb bicicleta Sabadell amb els polígons
industrials (Can Roqueta) i les poblacions de l’entorn.

●

Implantació d’un nou sistema de tarifació social al transport públic urbà col·lectiu (bus),
incorporant beneficis per a rendes fins a 2 IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya).

●

Reconfiguració de la xarxa i línies d’autobusos per fer-la més eficient. Estudiarem el model de
Barcelona de xarxa ortogonal per veure si podem millorar la nostra.

●

Renovació del 100% de la flota de vehicles municipals amb motos, cotxes i furgonetes elèctrics. La
flota actual està molt envellida: és contaminant i molt costosa quant a manteniment.

●

Creació d’un servei de bus nocturn que cobreixi tota la ciutat.

●

Estudi d’implantació d’un Servei de Transport que cobreixi les necessitats de mobilitat mitjançant
transport públic a zones poc poblades, com el Raval d’Amàlia.

●

Generació aparcaments dissuasius lligats a transport públic per reduir el trànsit en determinades
àrees com el centre.

●

Facilitarem l’aparcament a veïns i veïnes amb la implantació d’aparcament regulat en superfície
(Àrea Verda) amb prioritat per a residents, a les zones de major pressió d’aparcament a l’espai
central.

●

Gestió de nous aparcaments soterrats com a “Zona Blava” per a incrementar-ne l’ús i recuperació
de concessions per tal de poder estendre aquest sistema de gestió.

●

Finalització de la redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.

●

Elaboració d’una nova ordenança de mobilitat. Aquesta nova norma ha de regular l’ús de l’espai
públic per part dels nous vehicles de mobilitat unipersonal com ara monocicles, patinets i cadires de
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persones amb mobilitat reduïda. Volem que tothom es pugui desplaçar pels nostres carrers, però de
manera ordenada, respectuosa i segura.
●

Impuls a la distribució de mercaderies amb vehicles petits i elèctrics per tal de reduir la presència de
furgonetes i camions que usen gasoli.

●

Ampliació dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a tota la ciutat. Ja hem posat en marxa 4
noves estacions per a 16 vehicles alhora i seguirem ampliant aquesta xarxa.

●

Aplicació de noves tecnologies per fer una ciutat més agradable i de millor servei a la gent (semàfors,
sensors, WIFI). Estudi i prova pilot amb sensors i wifi a les vies/semàfors que agilitzi i faci eficient la
circulació.

Planificació i espai públic
●

Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb el principi de desenvolupament urbanístic
sostenible, per tal de:
o

Blindar el sòl no urbanitzable i el rodal, com ja hem fet en aquets mandat augmentant 87
hectàrees d’espais verds.

o

Crear una marca d’estil i model propi d’espai públic per a Sabadell per replicar en places,
terrasses, carrers. (WIFI, espais d’estada, colors, senyals, tendals, para-sols).

o

Crear una nova norma de colors de façanes de la ciutat, més atractiva i moderna.

o

Redactar un Pla de dignificació de solars abandonats o pendents de construir amb acords
efímers amb els propietaris.

●

Pla de xoc d’asfaltatge i de renovació de voreres que contemplarà 100 carrers per any, acompanyat
d’un pla de manteniment de carrers, places, jocs infantils i podes d’arbres per a tota la ciutat i barris.
Un espai públic digne ha de ser net i en bon estat. Els nous contractes, en marxa des de 2017, de
manteniment de carrers, clavegueres, parcs i jardins s’ampliaran per fer-ho possible.

●

Creació d’un nou pla d’usos d’edificis de la ciutat per permetre activitats noves en zones degradades
i zones que volem impulsar (comercials, industrials).

●

Transformació de la Gran Via amb la connexió de la Ronda Oest amb la carretera de Castellar. Fent
viable la vertebració real de la ciutat amb menys cotxes, contaminació i soroll, guanyant un nou eix
cívic que connecti i no fracturi, i estudiant la implementació del tramvia en el futur.
Aquestes connexions ens permetran transformar de cap a peus i de façana a façana la Gran Via
perquè esdevingui un gran bulevard cívic i verd que connecti tota la ciutat i posi en valor equipaments
que hem adquirit aquest mandat, com l’Artèxtil o la caserna.

●

Continuació de la implementació del Pla de l’Espai Central que ja hem aprovat i començat a aplicar:
el nou carrer de Sant Pere, la pacificació dels carrers de Llobet i Les Paus en són exemple. Tenim més
projectes per transformar els carrers de les Tres Creus, Sant Cristòfol. El Passeig tindrà arbres, ombra
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i aigua. Un centre orgull de tota la ciutat i els seus barris, on hom pugui caminar, comprar i arribar-hi
fàcilment.
●

Introducció decidida de l’aigua en el model d’espai públic. Volem que l’aigua acompanyi el verd en
els nous projectes de transformació de l’espai públic ja que és un element atractiu i agradable (noves
fonts lúdiques, etc.), considerant sempre un circuit sostenible d’aigua recuperada.

●

Dignificació dels túnels de vianants que travessen la Gran Via. Ara són espais poc agradables. Volem
convertir-los en espais il·luminats i verds que serveixin per fer exposicions i activitats.

●

Pla Balcons del Ripoll. Recuperarem les vores damunt del Ripoll per fer un passeig de ronda de la
ciutat, un gran balcó verd sobre el riu, amb connexions amb camins i ascensors. Farem així 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 reservi aquest autèntic
tresor natural.

●

Impuls del Projecte Porta S@badell. Volem transformar els polígons d’activitat econòmica com ara
el de Gràcia, zona industrial obsoleta a la qual volem dignificar en l’espai públic, carrers, verd, amb
fibra òptica per fer-lo un districte tecnològic modern que atregui activitat econòmica neta, de valor
afegit i de referència al país. Amb usos mixtos, econòmics, públics i residencials.

●

Creació de noves centralitats urbanes cíviques, amb espais per a vianants, replicant a cada barri el
model de l’espai central.

●

Nous barris pacificats, reduint asfalt i ampliant places i espais verds.
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ANNEX - Manifest del Jovent Republicà de Sabadell
Fruit del context polític, social i econòmic en el què ens trobem, la implicació del jovent durant la presa de
decisions en l’esfera política és totalment imprescindible. Cada cop més, les generacions més joves prenem
consciència de quin ha de ser el nostre paper en els Països Catalans i, sobretot, en els municipis que conformen
el territori.
El jovent som el futur de la ciutat i la societat que l’habita, i és per aquest motiu que des del Jovent Republicà
volem estendre la importància de bastir un projecte de ciutat que compti amb una població jove dotada
d’apoderament polític, democràticament conscienciada, crítica i coneixedora de la gran capacitat de
transformació social que existeix en l’Ajuntament.
Alhora, però, som el present de Sabadell. Per això, hem d’atendre la necessitat d’impulsar, d’elaborar i de fer
polítiques públiques concretes per a nosaltres: som un col·lectiu especialment vulnerable i perjudicat per la
precarietat, per la desatenció i per la dependència familiar. La nostra implicació en la política municipal és,
per tant, una necessitat bàsica per ser el motor de canvi que ens doni l’oportunitat de transformar la nostra
realitat socioeconòmica en una de molt millor.
Sabadell ha de ser capaç de garantir i fomentar l’activitat econòmica que estimuli la generació de llocs de feina
no precaris on la població jove pugui desenvolupar la seva carrera. L’economia local i l’estimulació del mercat
de treball són els punts claus per a poder garantir una taxa d’emancipació que, actualment, és baixa i molt
lenta. El dret a la feina no pot excloure la població jove i no podem permetre que aquesta exclusió es solucioni
amb precarització.
També és necessari fer especial menció a l’oci com a espai fonamental dins de la vida del jovent. Actualment
Sabadell no té una oferta lúdica i de lleure de qualitat, cívica i responsable. El jovent hem de reivindicar l’oci
com un àmbit que ha de permetre desenvolupar i realitzar en condicions de llibertat les activitats de lleure que
cadascú consideri millors.
Les polítiques de joventut son transversals, és per això, que al llarg del programa electoral trobareu un conjunt
de propostes senyalades com a “visió jove” que hem elaborat per tal d’aprofundir en les temàtiques que més
ens afecten i tractar de donar-li una solució específica per als joves.
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EDUCACIÓ

●

Posar a disposició del jovent una oferta d’activitats extra curriculars que permetin
complementar la seva formació en altres àmbits fora de les escoles, garantint l’accés universal
mitjançant preus adaptats als recursos familiars o subvencions (tarifació social).

●

Potenciar l'associacionisme juvenil com a espai d’educació integral infantil i juvenil.

●

Desenvolupar el potencial educatiu, transformador i d’aprenentatge i servei de
l’associacionisme a través de formacions i visibilitat, entre d’altres estratègies que n’assegurin
el suport i l’autonomia a la vegada.

●

Buscar mecanismes i eines a través de les possibilitats municipals per tal d'oferir ajuts o
beques perquè cap jove es quedi exclòs dels estudis post-obligatoris per motius econòmics.

●

Formar la comunitat educativa sobre mediació per als casos d'abús escolar, de discriminació,
així com en la prevenció de violència masclista entre els i les joves. Continuar formant a
alumnes com a mediadors de conflicte en els centres educatius.

●

Promoure la realització de xerrades i activitats educatives a tots els centres educatius de la
ciutat que permetin conscienciar sobre el drets relacionats amb la igualtat i enfortir el discurs
contra la discriminació per raó de sexe, identitat o orientació sexual, ètnia o país de
procedència, o per motius socioeconòmics.

●

Fomentar i potenciar la modalitat d’FP dual que compagina l’aprenentatge de l’alumnat en els
centres educatius professionals i a l’empresa. L’Ajuntament ha de pressionar a les empreses
perquè compleixin unes condicions justes i supervisar el desenvolupament del programa per
a que no esdevingui un espai més de precarització juvenil.

CULTURA I OCI

●

Potenciar tarifes preferencials per a joves en els esdeveniments i llocs culturals (cinemes,
teatres, biblioteques, museus...) que s’adeqüin a la realitat econòmica de la majoria dels joves
de la ciutat.

●

Crear esdeveniments periòdics, amb un caire lúdic, per fer descobrir la cultura a les persones
joves que hi tenen un difícil accés i, alhora, facilitar que el seu interès pugui introduir-los en
diferents camps de la cultura, com podria ser l’art, entre d’altres.

●

Oferir locals d’oci amb lloguers preferencials a disposició dels joves que comptin amb preus
raonables i per sota dels de mercat. Es podria, així, fomentar la creació d'espais juvenils per
desenvolupar les seves activitats d'oci relacionades amb la cultura i l'associacionisme, com
són els bucs d'assaig, pels grups de música locals o sales de concerts autogestionades.
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●

Donar suport a les iniciatives que provinguin des de les entitats juvenils per a crear espai d’oci
autogestionats assegurant la màxima participació del moviment associatiu a la ciutat.

●

Fomentar l'existència d'entitats de cultura popular i tradicional dels Països Catalans, facilitant
l'accés d'aquestes als recursos municipals.

●

Desenvolupar normatives per afavorir l’oci que fomenti valors cívics i restringir l’existència
d’espais que afavoreixin conductes discriminatòries (normatives que previnguin
discriminacions per raó de gènere o d’ètnia, incorporar la perspectiva de la diversitat
funcional...).

●

Oferir, per tal de garantir la millor celeritat i seguretat als usuaris, unes xarxes de transport
nocturn útils a la ciutadania i adaptades a les seves pràctiques d’oci. El transport públic ha de
tenir una freqüència adequada per tal que sigui còmode a l’usuari i s’ha de garantir tant la
connexió urbana com la interurbana.

●

Condicionar el suport a les activitats dutes a terme a la ciutat, com per exemple en el marc de
la Festa Major, a aquelles organitzacions que s’estructurin democràticament.

●

Obrir i actualitzar el model de festa major per tal que hi participin més entitats juvenils. Cal
diversificar la oferta d’oci per als joves per evitar que la única opció sigui el consum d’alcohol.

CIUTAT REPUBLICANA

Habitatge:
●

Reservar i destinar una part representativa dels habitatges públics de lloguer als joves de la
ciutat per tal de facilitar la seva emancipació i reduir la seva dependència amb les famílies.

●

Assessorar als joves que volen emancipar-se en noves formes de tinença d’habitatge diferents
de la compra i del lloguer, com poden ser la masoveria urbana, la cessió d’ús, el dret de
superfície o la copropietat entre d’altres.

●

Desenvolupar mesures per recuperar habitatges buits i posar-los al servei de la ciutadania, en
especial als segments de població amb dificultats econòmiques. Procurar que promocions
privades sense vendre passin a règim de lloguer protegit —amb o sense opció de compra—a
través de tasques de mediació amb els propietaris.

Medi ambient:
●

L’Agència Municipal de l’Energia ha de comptar amb serveis d’assessorament energètic als i
les joves de Sabadell per tal de guiar-los en els processos d’emancipació en temes relacionats
amb noves formes de contractació energètica, l’estalvi energètic i la responsabilitat amb el
medi ambient.
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Mobilitat:
●

Estudiar l’aplicació d’una nova tarifació de mobilitat pública municipal (bus i metro) que
inclogui preus raonables per a la joventut que els permeti enfortir les relacions entre barris.

●

Fer un pla d’estudi de mobilitat urbana que inclogui la possibilitat d’establir un BUS NIT a la
ciutat, com a mínim en dates i èpoques assenyalades.

●

Augmentar les construccions de carrils bici que arribin fins a les escoles i els instituts per tal
de potenciar l’ús de les bicicletes i altres mitjans de transport respectuosos amb el medi
ambient.

BON GOVERN, QUALITAT DEMOCRÀTICA I PARTICIPACIÓ

L’ajuntament es comprometrà a garantir i capacitar als districtes el grau d’autogestió necessari per tal de
crear els seus propis espais de participació i decisió, potenciant també el model Àgora Nord.

●

Dins d’aquests espais d’autogestió s’haurà de garantir zones per les joves, els quals seran
independents de la resta per tenir una màxima autonomia mantenint una relació fluïda.
D’aquesta manera poder realitzar projectes per a joves.

Per a dotar d’èxit els espais de participació, l’ajuntament ha de vetllar per realitzar processos participatius
dins de cada òrgan de districte que permeti expressar a la ciutadania quines són les millores que cal realitzar a
més de quines formacions interessen a nivell municipal. Garantin així la formació continuada i no formal a
Sabadell.

●

Les joves hem de tenir representació en els òrgans de districte per comptar amb la visió jove
sobre les millores, formacions que cal realitzar.

Proposem reimpulsar plataforma digital en la qual la gent pugui crear projectes de ciutat i posteriorment votar
per ells fent d’aquesta forma partícips a la ciutadania de la transformació de Sabadell.

●

A través d’aquesta plataforma, les joves hem de decidir quin model d’oci volem a la ciutat,
així com també la festa major o la creació del nou skatepark.

Creiem en les entitats i les associacions com a motor de l’activitat ciutadana i com a tal, l’ajuntament es
compromet a recolzar-les: garantint suport informatiu, difusió de les activitats, facilitats per la seva creació i
subvenció i, finalment, trobar-los espais de reunió i participació. Per això refundarem el Consell de Joves i
l’ús de l’espai Emprius. Volem estimular els espais de participació juvenil per a la presa de decisions, fent la
política permeable a l’opinió del jovent.
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ESPORTS

●

Erradicar les actituds discriminatòries per raó de gènere, orientació sexual, ètnia o
procedència en les associacions i clubs esportius infantils i juvenils a través de sancions
(incloses les econòmiques) i vetllar perquè l’esport municipal de Sabadell es converteixi en
un espai de tolerància i segur per a tots i totes les joves.

ECONOMIA

●

Rebutjar institucionalment a models empresarials que es basin en la precarització de
llocs de feina, amb especial atenció a tots aquells negocis que busquen rentabilitat en l’elevat
atur juvenil, empetitint els drets de les treballadores. De la mateixa manera, proposem
incrementar i millorar els mecanismes públics d’intermediació laboral, per tal d'evitar el
recurs a empreses de treball temporal (ETT) i agències de col∙locació privades que
contribueixin a la precarització del treball juvenil.

●

Impulsar l’assessorament laboral i la realització de formacions educatives relacionades amb
el dret del treball que siguin obertes a tota la joventut de la ciutat per tal de garantir que podran
exigir els seus drets davant de qualsevol vulneració d’aquests.

●

L’Ajuntament i les institucions locals s’han de personar en les denúncies de joves sobre
aquestes situacions, oferint el recolzament adequat per poder seguir amb els processos legals.

●

Impulsar estudis i formacions sobre cooperativisme i models d’empresa alternatius, que
garanteixin un creixement econòmic just amb les persones del municipi. Necessitem que la
informació sigui permeable al jovent, per tal de que sigui possible construir una nova manera
de fer microeconomia.

●

Capacitar l’Administració Pública per la creació d’empreses públiques, especialment pel
que fa a la garantia de tots els serveis bàsics dels ciutadans del municipi: aigua, llum, gas,
telecomunicacions, entre d’altres. L’empresa pública ha de ser permeable a la visió jove a
través de la garantia i l’obertura de places d’oposició específiques.

●

Impulsar la contractació amb igualtat de gènere i vetllar perquè les empreses
concessionàries de serveis públics també l’apliquin serà una altra de les nostres prioritats. Cal
garantir la igualtat d'oportunitats a l'hora d'accedir a llocs de major responsabilitat, tant en
l'administració com a les empreses concessionàries. Cal evitar els sostres de vidre i terres de
fang.
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●

Garantir que les borses de treball municipals siguin una bona eina per a afavoir
l’emancipació juvenil, assegurant tenir formació i capacitat d’atenció als joves.

●

Afavorir l'acompanyament al jovent en la cerca de feina, transformant les eines
disponibles a Sabadell: Servei d’Atenció Juvenil, les oficines del SOC i el Vapor Llonch.
Per tal de reforçar l'orientació profesional. Caldrà introduir aquest acompanyament als centres
educatius, d'acord amb el consell escolar i els representants de l’alumnat, millorant l'accés
dels i les joves a la informació sobre oportunitats professionals.

●

L’acompanyament a joves que vulguin crear noves empreses ha de ser més profund i
dinàmic, adaptant-se a la realitat del jove i fent-la compatible amb les realitats del mateix:
estudis, atur i feina. Creiem que els processos actuals no cobreixen les expectatives i que, per
tal de poder ser vertaderament transparents i útils, és necessari apostar per la màxima
digitalització de processos.

●

De la mateixa manera, i entenent que l’Ajuntament farà una aposta clara per la creació
d’empresa pública, creiem que la Administració ha de crear i fomentar iniciatives i espais
de coworking jove que ajudin a les empreses de nova creació a reduir les despeses de local i
manteniment.

●

Volem que la innovació sigui un pilar del nostre municipi. Cal que es realitzin estudis i
esforços per atraure empreses que vulguin comprometre’s amb el desenvolupament social i
econòmic de la ciutat a través de la innovació.

●

Potenciar projectes on existeixi una inserció social real per a persones amb diversitats
funcionals, així com també per a persones amb situació de risc d’exclusió social treballant,
sempre que es pugui, amb la col∙laboració de les entitats especialitzades.
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