
 

 

Avui s’acompleixen dos anys des de que vàrem conèixer l’episodi polític més ignominiós viscut 
a la nostra ciutat des del retorn de la democràcia, amb l’ex alcalde Manuel Bustos i el seu 
entorn polític i familiar en el centre d’una trama de corrupció que ha tingut unes 
conseqüències irreparables per Sabadell i pel seu bon nom. Gràcies al cas Mercuri, Sabadell ha 
passat a formar part de la vergonyosa relació de ciutats tacades pels cassos de corrupció 
política. 

Al llarg d’aquests dos anys d’investigació s’ha constatat que el què hi ha al darrera del cas 
Mercuri no ha estat un delicte fortuït, sinó conseqüència d’una pràctica habitual. D’una 
manera de fer. D’una manera d’entendre la política com un simple intercanvi de favors entre 
l’àmbit públic i el privat. La conseqüència de governar els afers públics en benefici propi. 

Aquesta ha estat la pràctica política del clan Bustos al llarg de 15 anys des del govern de la 
ciutat. Tràfic d’influències, malbaratament de cabals públics, prevaricació, omissió del deure, 
falsificació documental, suborn, etc. aquests han sigut alguns dels seus indignes resultats. 

És cert que no ha estat sol, parents, regidors, càrrecs de confiança, funcionaris, empresaris i 
propietaris, ex regidors del PP, alcaldesses i diputats del PSC,... tots ells còmplices necessaris 
perquè la xarxa delictiva donés fruits. 

Però aquesta xacra corrupta també està instal·lada en el partit de govern, el PSC, i en el propi 
govern municipal. Ni la direcció del nacional del PSC, ni la direcció comarcal, ni l’alcalde, ni el 
govern local han fet el més mínim gest per a fer net, per apartar els imputats dels seus càrrecs 
electes, incomplint fins i tot els seu “codi ètic” en el cas del diputat Daniel Fernàndez, de 
l’alcaldessa Maria Elena Pérez i del regidor Paco Bustos, tots ells ara acusats en ferm. 

Hem de recordar que Manuel Bustos va deixar primer l’alcaldia i després l’acta de regidor per 
la pressió política i pel descrèdit davant centenars d’alcaldes de tot Catalunya. Mai per decisió 
pròpia ni del seu partit. 

L’actual alcalde, Joan Carles Sánchez, lluny de voler clarificar els fets que tan han perjudicat la 
institució, d’escombrar tot indici de corrupció, de mirar per la seva credibilitat i la del seu 
govern, ha donat cobertura a l’actual situació. No tan sols no ha mogut ni un dit, sinó que s’ha 
negat a executar els acords de la majoria del Ple municipal, que en dues ocasions va aprovar 
que apartés els càrrecs imputats del plenari. Una negativa que posa en evidència quin 
concepte de democràcia té. 

Confiem que ben aviat la Justícia comenci a fer justícia i dicti les responsabilitats que li 
pertoquin a cadascú i esdevinguin un clar exemple contra la corrupció. Però més enllà de les 
responsabilitats penals, també és necessari que assumeixin les responsabilitats personals i 
polítiques que els hi correspongui per haver-se servit del càrrec públic, haver traït la confiança 
de la ciutadania i per haver perjudicat la ciutat. 



La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, constituïda per ciutadans i ciutadanes, amb el 
suport d’entitats com la PAHC i d’organitzacions polítiques com Entesa per Sabadell, ICV, 
EUiA, ERC i la CUP, té una clara voluntat de lluitar contra la corrupció política i treballar a favor 
de la regeneració democràtica. 

És en aquest sentit que s’ha proposat als grups municipals de l’oposició la presentació de la 
moció en què s’insta a l’Ajuntament a personar-se com acusació particular en el procés del cas 
Mercuri, perquè la màxima representació municipal també sigui una part actora a l’hora de 
d’esclarir els possibles perjudicis causats a la institució i a la ciutat. 

La Plataforma, junt amb la desinteressada i imprescindible implicació de l’Associació Lliure 
d’Advocats i Advocades de Catalunya, ALLAC, personada com acusació popular a 28 de les 31 
peces del cas Mercuri, col·laborarà a clarificar els fets i a dirimir responsabilitats, però 
sobretot vol ser la garantia ciutadana perquè el procés arribi fins el final i no acabi en 
negociacions de despatxos entre les parts. 

No podem deixar de recordar també que la lluita contra la corrupció és una responsabilitat del 
conjunt de la ciutadania. En aquest sentit fem una crida a la col·laboració ciutadana per 
aportar qualsevol informació que no hagi quedat recollida en el sumari del cas Mercuri. 
També fem una crida a la col·laboració econòmica per a poder tirar endavant l’acusació 
popular. 

I, sobretot, fem una crida a contribuir a acabar amb qualsevol indici d’impunitat i afavorir la 
necessària regeneració democràtica a la nostra ciutat, perquè Sabadell sigui veritablement 
una ciutat lliure de corrupció. 
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