
Ed i t o r i a l Suma r i

Te r r i t o r i

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell
Teniu a les vostres mans el primer Butlletí
Informatiu del Grup Municipal de l’Entesa per
Sabadell, Iniciativa i Esquerra. D’acord amb els
compromisos presos durant la campanya elec-
toral, volem establir una relació periòdica amb
els nostres conciutadans i conciutadanes.
Volem explicar-vos directament la tasca que
fem des de l’Ajuntament i volem escoltar les
vostres opinions sobre la ciutat i sobre les per-
sones.

És evident que una diferència de 99 vots, sobre
26.000, no hauria d’haver portat a l’Entesa a l’o-
posició. El grup municipal de l’Entesa per
Sabadell té deu regidors i regidores, com el
grup municipal que en té més. Però, a més, el
nostre vot és transversal; s’ha repartit de
manera molt equilibrada a tota la ciutat i això fa
que el desitgin les altres forces polítiques.

Com dèiem en la presa de possessió: “Ens
hauria plagut integrar en l’acció de govern, la
representació d’aquesta tercera part dels
votants que ens han fet confiança, que ha cre-
gut en el nostre programa i en el nostre pro-
jecte.”.

Però com és evident el PSC ha preferit abans
pactar amb CiU que amb nosaltres. D’aquest
pacte en coneixem el repartiment del cartipàs,
els sous i les “indemnitzacions” d’uns i d’altres
i càrrecs de confiança que han començat a
contractar. El que no coneixem encara son les
línies de treball del nou equip municipal, ni el
seu programa, ni les seves prioritats. Sols hem
vist la continuïtat en aquelles tasques ja ende-
gades en la legislatura anterior.

Però esperarem els 100 dies per fer-ne una
valoració més complerta. Nosaltres, l’Entesa,
des de l’oposició continuarem treballant per a
la ciutat, per als sabadellencs i per a les saba-
dellenques, i ho farem amb la mateixa dignitat i
esforç que si estiguéssim al govern, perquè
tenim molt clar que no podem defraudar a totes
les persones que s’han entusiasmat amb el
nostre projecte, que l’han fet possible, i els
milers d’electors i electores que l’han refermat.

Estiguem on estiguem procurarem treballar
amb eficiència i honradesa. No sabem fer-ho
d’altra manera.

Editorial
Territori:

• L’Entesa aconsegueix aglutinar tot el Ple contra el Golf de Torrebonica i
Can Bonvilà

• Viure de la inèrcia de l’antic Consistori ...

Serveis personals
• Eixos bàsics per a la cohesió social

Economia i serveis interns
• Cartipàs Municipal; Programes d’Alcaldia; Consell de Comerç; Revisió de les

ordenances

Temes en agenda
• Els serveis de Salut : Proposició del 27 d’octubre

Districtes:
• Ronda de contactes amb els Districtes

L’Entesa aconsegueix
aglutinar tot el Ple contra

el Golf de Torrebonica i Can Bonvilà
El passat Ple Municipal va ser una demostració que l’Entesa pot fer feina,
i molta. En aquest ple es van aprovar per unanimitat les mocions que
demanaven la retirada i nou estudi del projecte de sortida de l’A-18 al nord
de la ciutat cap a l’Hospital de Terrassa, i la referent a la retirada del pro-
jecte de golf a Torrebonica i Can Bonvilà. Aquestes mocions recollien les
esmenes presentades per l’Entesa i que, en realitat, donaven cos i
rellevància als projectes de mocions que havia presentat l’equip de
govern, que oblidava molts punts (problemàtica de l’aigua, ús social de
l’espai de Torrebonica i Can Bonvilà, respecte dels camins, etc.) sense
demanar la retirada del projecte de camp de golf.
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Viure de la inèrcia de l’antic Consistori ...

El programa de govern de l’Entesa per Sabadell apuntava cap
a noves apostes de centralitat (Can Gambús), cap a noves
prioritats d’actuació a la ciutat (el transport i la mobilitat) i
apostava per reforçar nous mecanismes de reflexió (el medi
ambient). De moment, el nou equip de govern encara no ha
estat capaç d’explicar ni de demostrar que tingui cap aposta;
però, com és preceptiu, esperarem els primers 100 dies.
Però sobten certes coses: la dedicació del Tinent d’Alcalde i
Regidor d’Urbanisme i la seva incapacitat per fixar una
estructura tècnica-política; el nomenament d’un Regidor de
Via Pública que porta la policia, els manteniments, la mobili-
tat i la gestió dels residus, és a dir, una enorme responsabili-
tat, pressió del dia a dia i, en canvi, no és Tinent d’Alcalde ni

tan sols membre de la Comissió de Govern. I, finalment, s’ha
muntat (?) una regidoria de Medi Ambient amb poques res-
ponsabilitats de gestió, pròpia de fa vuit o deu anys, d’aque-
lles èpoques en que encara en dèiem programes, sense
optar a la gestió dels residus ni a la gestió de l’aigua.
Tot i que el respecte polític ens obliga a ser prudents, de
moment, les úniques realitats a constatar són que els temes
que estaven en marxa segueixen –valorem positivament que
no s’hagi aturat l’administració - que no s’apunta cap tema
nou i que aquells temes que necessiten d’un impuls polític
estan aturats o els hem impulsat des de l’Entesa – cas del Golf
-; i que l’estructura tècnica no s’ha reforçat sinó tot el contra-
ri, han marxat de l’ajuntament tècnics d’indubtable vàlua.

Se r ve i s Pe r sona l s

Eixos bàsics per a la cohesió social

Te r r i t o r i

L’Àrea de Serveis Personals ha estat esmicolada en set regi-
dories degut a les disponibilitats de regidors i regidores per
a cobrir aquests temes. D’aquesta manera Salut i Serveis
Socials, les quals portaven ja una llarga tradició de treball
conjunt s’han dividit estructuralment per donar sortida a les
voluntats de gestió del regidor corresponent.
Per altra banda, les polítiques d’Educació i de Cultura han
tornat a dividir-se en dues mans diferents; esperem que això
no impliqui una fragmentació i que es garanteixi la necessà-
ria coordinació i integració entre ambdues polítiques.
Els temes de Cooperació tornen a relacionar-se amb Serveis
Socials, fet que pot significar retrocedir en el salt de con-
cepció de la solidaritat a la cooperació com a element per al
coneixement mutu de les diferents cultures.
Així doncs, l’Àrea de Serveis Personals, engloba les regido-
ries següents: Cultura, Educació, Salut, Serveis Socials i
Cooperació, Esports, Dona i Joventut. Esperem que no es
perdi passada en aquests temes tan cabdals per vertebrar la
ciutat. Des de l’Entesa agafem el repte de generar elements
per fer política en aquests sentit.

Ensenyament
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament no funciona bé
ni malament; no funciona de cap manera, no presenta cap
programa d’actuació ni segueix cap pla de treball.
La nova Regidora d’Ensenyament va fer unes primeres
declaracions (DS. 4-8-99) on anunciava que seria imparcial
entre la privada i la pública. Aquelles declaracions de neu-
tralitat al començament d’un curs en que el percentatge de
matriculacions de l’ensenyament públic a la nostra ciutat
baixa en relació a la privada, i en el que es tanquen línies
senceres d’ensenyament secundari en alguns centres
públics van crear alarma. Però en una segona entrevista
(9NOU 1-9-99) la regidora s’havia convertit miraculosament i
es declarava fervent partidària de l’ensenyament públic.
Entre posicions tan contradictòries demanar-li una clarifica-
ció d’objectius seria perdre el temps, perquè les declara-
cions fetes no responen a cap línia de política municipal sinó
a un afany desmesurat de quedar bé amb tothom. I és que a
l’hora de la veritat la regidora s’ha limitat a passar pels cen-
tres d’ensenyament per tal de fer-se veure com si encara

En el Ple de finals de juliol el nostre grup ja va demanar que
l’equip de govern presentés un estudi detallat sobre l’impac-
te que podia tenir a Sabadell el camp de golf de Torrebonica
i Can Bonvilà. Ja des de l’inici vam apostar perquè el
Consistori de Sabadell adoptés una posició unitària davant
d’aquest projecte ja que, probablement, és una de les ame-
naces mediambientals més greus que té la nostra comarca i
el nostre rodal, junt amb el Quart Cinturó. Per tant, ens ale-
grem que la resta de grups s’hagi sumat a la nostra iniciati-
va i hagin seguit el camí obert per l’Entesa. Ara esperem que
tots els partits polítics siguin coherents amb les mocions que

han votat, i que les defensin on calgui amb tots els instru-
ments que tenen al seu abast.
Les dues mocions fan evident que la feina conjunta de les
entitats i l’Entesa pot forçar als altres grups polítics a modifi-
car les seves posicions acostant-les als interessos de tots
els ciutadans i ciutadanes. També va quedar clar que és pos-
sible la col·laboració amb els grups de l’equip de govern, en
aquesta ocasió, especialment amb ERC. Això ens demostra,
un cop més, que el govern de Sabadell hauria de ser un
govern de l’esquerra, i que si no el tenim no és per la manca
de voluntat de l’Entesa per Sabadell.
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Funcionament i Referents del Grup Municipal Entesa per Sabadell
M
.
D
o
lo
rs

C
a
lv
e
t

T
o
n
i
S
o
ro
ll
a

O
lg
a
J
im

é
n
e
z

E
n
c
a
rn
a
R
a
m
ír
e
z

M
a
rt
í
D
a
lm

a
s
e
s

X
a
v
i
O
c
a

P
a
c
o
F
e
rn
á
n
d
e
z

J
u
a
n
G
u
il

F
e
rr
a
n
Iz
q
u
ie
rd
o

À
n
g
e
ls
S
a
n
te
s
m
a
s
s
e
s

Grup Municipal Entesa per Sabadell
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L’O rgan i t z ac i ó de l G rup Mun ic i pa l de L’ En t e sa

Funcionament i Referents del Grup Municipal Entesa per Sabadell

Tots estarem d’acord en que cal organitzar-se;
posem-nos-hi !

Volem avançar en definir les prioritats d’actuació del Grup
Municipal i volem fer-ho amb la vostra col·laboració. Per això,
hem definit els regidors i regidores que seran referents per a
cada un dels temes i, alhora, posar en marxa aquest butlletí
perquè pugui ser un canal de comunicació entre tots els ciu-
tadans i ciutadanes relacionats amb l’Entesa, activar les
Comissions Sectorial i l’Oficina del Grup Municipal.

El Grup Municipal assumeix el repte de “tirar del carro” men-
tre es va treballant en l’articulació de l’Entesa a tots nivells.
Però també es tracta que cada un de vosaltres “utilitzeu” els
membres del Grup Municipal per plantejar temes, problemes
o solucions.

Ens agradaria fer un seguiment de temes des d’un punt de
vista estratègic i polític, però sempre amb un arrelament al
territori, a la realitat, als problemes que preocupen a la gent.

L’organització i objectius del Grup Municipal responen al
següent:

1. Dur a terme un control de l’acció de l’Equip del Govern a
la ciutat.

2. Activar la participació de tota l’Entesa per estar en dispo-
sició de poder contrastar els projectes executats per
l’Equip de Govern amb les propostes alternatives que sor-
geixin de l’Entesa.

3. Defensar, fins on sigui possible, la implementació del
Programa de Govern de l’Entesa per Sabadell.

4. Mantenir i ampliar la nostra presència a la ciutat.

Aquest butlletí és un dels elements de difusió que disposa-
rem en endavant que esperem enriquir progressivament, tant
des del Grup Municipal com a partir de les aportacions de
tots vosaltres.

L’organització i els referents són els següents:

Entesa per Sabadell

Porta-en-veu
M. Dolors Calvet

Comissió Govern
M. Dolors Calvet
Toni Sorolla

Premsa i Organització
Olga Jiménez

Secretaria
Maite Escapa

Comissió Eco. GrupMun
Martí Dalmases
Juan Guil

Paco Fernández

CI Territori

Ferran Izquierdo
Encarna Ramírez
Toni Sorolla

Pla del Centre
Ferran Izquierdo

Urbanisme i Habitatge
Toni Sorolla

Medi Ambient
Ferran Izquierdo

Via Pública i Residus
Encarna Ramírez

Xarxa Territorial

Encarna Ramírez

Districte 1r
Ferran Izquierdo

Districte 2n
Àngels Santesmasses
presidenta

Districte 3r
Juan Guil

Districte 4t
Xavi Oca
president

Districte 5è
Encarna Ramírez
presidenta

Districte 6è
Paco Fernández

Districte 7è
Olga Jiménez

CI Serveis Personals

Àngels Santesmasses
Olga Jiménez
Xavi Oca

Educació
Xavi Oca

Cultura
Xavi Oca

Salut
Àngels Santesmasses

Serveis Socials
Àngels Santesmasses

Cooperació
Olga Jiménez

Dona / Joventut
Olga Jiménez
Xavi Oca

CI Serveis Interns

Martí Dalmases
Juan Guil
Paco Fernández

Pla Estratègic
Martí Dalmases

Impuls Tecnològic
Martí Dalmases

Desenvolupament Local
Juan Guil

Conveni Treballadors
Juan Guil

Universitat
Martí Dalmases

Revisió Cadastral
Paco Fernández

Ordenances
Paco Fernández

Organigrama
Paco Fernández

Pressupostos
Paco Fernández

Comerç
Martí Dalmases

Org.Municipals

IDES
M. Dolors Calvet
Toni Sorolla
Matí Dalmases

InformàticaAj. Sabadell
Matí Dalmases

SERESA
Paco Fernández

Org. Aut. de Museus
Olga Jiménez

Casal d’Europa
Olga Jiménez

Sabadell Solidari
Olga Jiménez

Patronat de l’AHS
Xavi Oca

VIMUSA
Toni Sorolla

Consell de Cultura
Xavi Oca

Consell Escolar
Xavi Oca

C. Normalització Ling.
Xavi Oca

Benestar Social
Àngels Santesmasses
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Economia i Se r ve i s I n t e r n s

Se r ve i s Pe r sona l s
estés en campanya electoral, però no ha pres cap directriu.
Ja sabem que en el camp de l’ensenyament és el govern de
la Generalitat qui organitza i administra els centres, i des d’a-
quest organisme de govern CiU aplica una política que afa-
voreix l’ensenyament privat: amb subvencions, amb normes
de matriculació i amb el control i el descontrol que perjudica
l’ensenyament públic. És per això més necessari encara que
les actuacions municipals procurin compensar i fer de con-
trapès a aquest desequilibri provocat per unes polítiques
estatals i autonòmiques de dretes. La posició neutral de la
Regidora i la seva manca d’actuació només pot incidir en la
mateixa línia política que CIU aplica des del govern de la
Generalitat i el PP aplica des del Govern de l’Estat.

Des de l’Entesa reclamàvem una política municipal d’ensen-
yament activa i reivindicativa davant de la Generalitat en
defensa de l’ensenyament públic i de la qualitat que aquest
ha de tenir. Una posició neutral i passiva només pot compor-
tar, en el context actual, donar camp lliure a la dreta.

És per això que des de l’Entesa volem que la regidora no
retardi més la convocatòria del Consell Escolar Municipal de
Sabadell, i que aquest organisme torni a emprendre la funció
participativa, reivindicativa i dinamitzadora que durant els
darrers anys ha tingut.

A l’Entesa ja ha començat a funcionar amb regularitat el
Grup d’Ensenyament amb participació de professionals del
sector, de pares i mares i, també, d’alumnes. Aquest té la
voluntat de fer el seguiment, de recollir les reivindicacions i
de presentar les alternatives que Sabadell necessita en el
camp de l’ensenyament.

Cultura
L’Entesa per Sabadell ha fet una primera valoració completa de
la passada Festa Major; tenim el document a la vostra disposició
en la nostra oficina. La valoració fou discutida en una Comissió
Informativa extraordinària per tractar el tema, on només nosal-
tres vàrem fer aportacions noves sobre el model, els objectius,
els espais, etc. L’Equip de Govern encara no ha plantejat el tema.
Crida l’atenció que era la primera vegada que es reservaven
seients per a les “autoritats” -allò de la institucionalització.
Per altra banda, l’Entesa per Sabadell, ha proposat a l’equip
de govern que faci tots els esforços possibles per programar
l’obra “Això Guixa” d’en Joan Oliver i seguirem insistint per-
què s’incloguin en la programació dels curs 1999-2000 totes
les obres fetes amb qualitat del nostre poeta més emblemàtic.

Salut
El nou Regidor de Salut, Pere Obiols, està massa ocupat i no
pot assistir a les comissions informatives de Serveis Perso-
nals; per això hem formulat vàries preguntes al Ple al voltant
de la política sobre l’atenció primària. En aquest sentit, s’ha
preparat una proposta al Ple que exposem en l’aparta Temes
en l’Agenda.
Per altra banda, l’Ajuntament ha signat un conveni amb el
departament de Benestar Social de la Generalitat de Ca-
talunya amb el Consell de Govern de la Corporació Sanitària
Parc Taulí de Sabadell per a la creació d’un servei integral
d’atenció a la gent gran en el marc del projecte Sabadell Gent
Gran Centre de Serveis. En virtut d’aquest conveni l’Ajun-
tament de Sabadell aportarà 100 milions de pessetes al pro-
grama: cinquanta aquest any i cinquanta l’any vinent.

En la Comissió Serveis Interns es tracten temes que poden
condicionar fortament les polítiques que es portaran a terme
en el marc de les altres comissions. Vegem quins han estat
els temes tractats fins al moment:

Cartipàs Municipal
Sorprèn la dedicació parcial de 7 regidors de l’Equip de
Govern, dels quals, 2 són Tinents d’Alcalde (Oriol Civil i Pere
Obiols); potser portaran urbanisme i salut, respectivament, a
hores perdudes? Per cert, les indemnitzacions per a la dedi-
cació a temps parcial són molt considerables, més encara si
se li suma el salari de la Diputació. També cal destacar que
ja ha augmentat el nombre de càrrecs de confiança.

Programes d’Alcaldia

En el Tancament d’aquesta edició encara no hem aconseguit
disposar d’un parell de folis que ens expliquin els continguts
dels Programes que depenen d’Alcaldia. Per cert, que un
d’aquests programes, el del “Pla Estratègic”, compta amb la
dedicació exclusiva d’un Regidor –en Joan Ignasi Sánchez,
de CiU– que té un despatx però encara no li hem trobat mai.
Quina serà la política universitària ?; i la de Tecnologies de la

Societat de la Informació ? ... i ? a veure quan ens en expli-
quen quatre línies !

Consell de Comerç
L’Entesa va expressar el seu acord en la creació d’un Consell
de Comerç. No obstant, vam considerar que la proposta de
composició del futur Consell no era suficientment represen-
tativa; l’Entesa va defensar que calia incorporar tots els
agents que tinguessin quelcom a dir-hi: comerciants, admi-
nistració; treballadors i usuaris, per tal que aquest Consell
anés més enllà que ser un simple fòrum sectorial. Cal dir que
la proposta va ser recollida. Però també sóm crítics del pro-
cés seguit: en data de la Comissió Informativa corresponent
tant sols s’havia contactat amb la representació dels comer-
ciants; creiem que un Consell, precisament, ha de comptar
amb la complicitat i la participació i opinió prèvia de tots els
agents ... esperem que es tingui present, en endavant.

Revisió de les ordenances
Ha estat un treball enriquidor; l’Entesa ha participat activa-
ment i amb una estreta col·laboració amb l’equip de Govern
exercint una oposició constructiva. Estem en disposició d’ex-
plicar els detalls a qui hi tingui interès.
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. / Telèfon: 93-745.31.27 / Email: gm-entesa@ajsabadell.org

D i s t r i c t e s . . .  a r r e l a t s  a l  t e r r i t o r i  i  a  l e s  p e r s o n e s
Ja hem apuntat que tractar les polítiques sols des del punt de
vista sectorial no és suficient; els regidors i regidores de dis-
tricte del nostre “Govern a l’Ombra” volen aproximar-se al
territori per conèixer i debatre les seves necessitats i pro-
blemàtiques específiques. Per això, com a primer pas, hem
establert un calendari de reunions; totes a les 19:30 hores. 

• C. Cívic pl. de Castelao. 20 0ct.
Pl. de Castelao, 1.  08204 Sabadell.
Tel. 93 711 68 57

• C. Cívic Gràcia. 3 nov.
Pl. Treball, 1.  08205 Sabadell.  
Tel. 93 710 90 60

• C. Cívic Torre Romeu. 10 nov.
C. Francolí, 21.  08202 Sabadell.  
Tel. 93 727 10 83

• C. Cívic Can Rull. 17 nov.
C. de Sant Isidor, 45.  08206 Sabadell.  
Tel. 93 723 28 42

• C. Cívic Can Puiggener.  28 nov.
Pl. del Primer de Maig, 1.  08202 Sabadell.  
Tel. 93 723 78 09

• C. Cívic Ca n’Oriac. 15 des.
C. d’Aurosa, 2.  08207 Sabadell.  
Tel. 93 723 14 95

• C. Cívic Sant Oleguer. 22 des.
C. Sol i Padrís, 93.  08203 Sabadell.  
Tel. 93 712 04 51

• A. Veïns Planada / Can Deu. 1 des.
C. del Portal de la Floresta, 20.  08207 Sabadell. 
Tel. 93 716 78 33

• Casal Pere IV. 12 gen.
Rambla, 69.  08202 Sabadell. 

Te m e s  e n  a g e n d a  

Els Serveis de Salut: Proposició al Ple del 27 d’octubre

La salut és un dels temes de més sensibilitat social i ara, a
Sabadell, tenim una situació de desorientació de molts ciu-
tadans i ciutadanes, sobretot, degut al conflicte sobre la
futura gestió del Centre d’Assistència Primària de Can Rull.
Des de l’Entesa creiem que les qüestions de la salut les
han de debatre les administracions, els gestors i els pro-
fessionals de la salut, però també, sobretot, els ciutadans i
les ciutadanes. Tradicionalment la participació ciutadana

en les decisions sobre el sistema de salut ha estat molt
escassa per diversos motius; per això, des de l’Entesa, ini-
ciem una estratègia per fer-la  possible tal com preveu la
Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC). La propo-
sició presentada al Ple del 27 d’octubre pretén iniciar un
camí per articular aquesta participació atraves dels
Consells de Districte i per fer comprometre a qui li toca
comprometre’s.




