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E d i t o r i a l

Las Propuestas de l’Entesa avanzan

100 ASCENSORSal año!

C O N G R É S
L’ E N T E S A  L’ A LT E R N AT I VA  C I U TA D A N A

P E R  A  U N  S A B A D E L L  P R O G R E S S I S TA
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En el programa de la Entesa, entre otros temas, son prioritarias la integración social
como derecho fundamental y la educación como eje básico del desarrollo de las per-
sonas. No podemos obviar que el tema de la vivienda es uno de los mayores motivos
de discriminación. El precio de la vivienda depende del barrio, de la calidad de la
construcción y, como no, de los servicios que se ofrecen: ascensor, calefacción y
aparcamiento, entre otros. 
La Entesa, en el pleno municipal del mes de diciembre, en el que se discutieron los
presupuestos para el 2001, propusimos que se plasmara el compromiso de incorpo-
rar la construcción de 100 ascensores al año en nuestra ciudad. Consideramos muy
importante incorporar ascensores en todos los pisos posibles, ya que aumentaría la
calidad de vida de todas las personas, independientemente que sean mayores,
minusválidos o parejas jóvenes con hijos pequeños. Al revalorizarse la vivienda, no
se tendrían que marchar a otras zonas hipotecándose nuevamente y dejando estos
pisos más baratos a personas con menor poder adquisitivo, lo que podría provocar la
formación de barrios marginales. 
Desde la Entesa, pensamos que el Ayuntamieto debe tramitar la normativa necesaria
para encontrar el espacio donde poner la caja del ascensor aunque sea en la via
pública, si la acera o la plaza de enfrente del edificio lo permite. También desde el
Ayuntamiento se debe hacer una oferta de crédito de rehabilitación o de subvención,
ligada a la propiedad del piso, si hiciera falta. A petición de los propios interesados,
desde la Entesa estamos llevando a cabo una serie de reuniones con vecinos de dis-
tintas zonas de la ciudad a fin de impulsar una campaña de incorporación de ascen-
sores en todos los pisos, ya que, si se hiciera una oferta global, los precios serían
más bajos. Por ello, nosotros proponemos 100 ascensores al año, lo que nos parece
una meta posible si todos trabajamos en la misma dirección. Ahora, después de
haber visto como nuestra propuesta era rechazada en los presupuestos, nos alegra-
mos de saber que desde VIMUSA se está trabajando una proyecto al respecto. 
No cesaremos hasta que sean 100 los pisos de la ciudad que puedan beneficiarse de
una nueva calidad de vida. Desde la Entesa, estamos a disposición de los vecinos
para ayudarles e informarles en relación al tema.

Un pressupost 
electoral
Sabadell està en campanya electoral
permanent. L’acció de govern ve deci-
dida no pel que és millor per als ciuta-
dans i ciutadanes, sinó pel que pot
donar més vots. I aquest pressupost
n’és una mostra: més crèdit, més
endeutament, més obres de les que es
veuen —totxos —, i poca inversió en
educació, en llars d’infants i en la
millora de la qualitat de vida de les
persones més necessitades.
Tampoc hi ha cap aposta a mig termi-
ni per a la ciutat. El dia a dia és el que
val i les previsions de futur o no exis-
teixen o es deixen en mans d’altres
sectors de la ciutat. El sector públic ha
perdut la iniciativa. L’Ajuntament
renuncia a la iniciativa quan no fa pro-
postes estratègiques, quan no obre
debats de idees, quan no incideix
directament en problemes que a tots
ens preocupen.
Governar una ciutat no es només ges-
tionar els seus problemes; és també
preveure el futur, amb els seus avan-
tatges i inconvenients, i preparar a les
persones per afrontar-lo de la millor
manera possible. 
Desgraciadament, això no dona vots. I
Sabadell, un any més, deixa la iniciati-
va més enllà del terme municipal. Un
pressupost perdut, un any que no
recuperarem.
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El passat dimecres 17 de gener, l’Entesa va organitzar una
xerrada sota el títol La Faràndula a Debat, per un Pla
d’Equipaments Culturals a Sabadell. Més de 60 persones es
van aplegar al Casal Pere Quart per debatre el futur de la
Faràndula i del conjunt d’equipaments artístics i culturals.
Josep Milà, gerent de l’Oficina de Dinamització del Centre,
Pau Monterde, director de l’Institut del Teatre i Xavier Oca,
regidor de l’Entesa, van intervenir com a ponents.
Durant l’acte, en Josep Milà va defensar la necessitat de
dinamitzar el Centre de la ciutat com a espai referent de pro-
gramació cultural, tal i com preveia el Mapa Cultural.
En Pau Monterde va reforçar aquesta idea, defensant la ciu-
tat europea, amb un centre viu i dinàmic, enfront del model
americà que concentra l’oci en zones comercials perifèri-
ques. Durant la seva intervenció, va remarcar la necessitat
de l’adequació dels equipaments a usos específics, com a
element de qualitat que permeti a Sabadell jugar un paper de
referència metropolità pel que fa a la programació cultural.
Per part de l’Entesa, en Xavi Oca va comentar, en primer lloc,
el tancament innecessari de la Faràndula per al teatre i la
música, ja que els problemes estructurals afecten tan sols a
muntatges amb forta càrrega escènica. És de lamentar,
doncs, que la mala gestió municipal hagi provocat pèrdues

tant econòmiques com de qualitat en relació amb la progra-
mació anual.
A continuació, es va defensar la necessitat d’un Pla
d’Equipaments Culturals per a Sabadell amb un triple objec-
tiu: fomentar de la producció artística, fer de la nostra ciu-
tat un referent quant a programació estable i de qualitat i
dinamitzar amb oferta cultural el Centre Històric. En aquest
sentit, l’Entesa defensa reprendre el fil del Mapa Cultural,
recuperant l’esperit de debat i de consens ciutadà i escoltant
la veu de les institucions culturals. Això no vol dir partir de
zero, ja que la feina feta permet apuntar alguns elements
claus d’aquest Pla: el Principal, jugant un paper primordial en
la programació teatral, el complex del Teatre del Sol per al
petit format, la Faràndula per a la programació musical i el
teatre infantil, l’Imperial, la Nau, l’Estruch, el nou Auditori de
la Biblioteca... És en aquest context en què caldrà debatre el
projecte del Centre de Cultura i Congressos de Sabadell i
analitzar els seus possibles usos.
Després d’un enriquidor debat, l’Entesa va obligar-se a
defensar en el Ple Municipal dues qüestions: el compromís
municipal de reobrir la Faràndula el proper setembre, en
segon lloc, l’obertura immediata d’un procés participatiu de
debat del Pla d’equipaments. 

El pressupost que ha elaborat l’equip de govern per al 2001 es caracteritza per quatre aspectes:
1. Un ampli programa d’inversions sense que s’identifiquin amb claredat prioritats estratègiques; al contrari, predomina “la pedrea”.
2. Un fort endeutament per finançar l’ampli programa d’inversions… quasi 4.000 milions de crèdit, una xifra molt elevada.

Preocupa, sobretot, que no es preveu que sigui un endeutament puntual, sinó el principi d’una política que situarà Sabadell
al mateix nivell d’endeutament astronòmic de les altres ciutats. Això sí que és un canvi !!! ... però cap enrera.

3. També dubtem (per no dir que n’estem segurs) que difícilment es podrà executar tanta inversió prevista. Potser millor ser més
prudent, però fer les coses ben fetes.

4. Les partides corresponents a Educació i a Serveis Socials i Cooperació no augmenten en la mesura que ho fan les altres.
Davant d’un augment general del pressupost de quasi un 25 %, aquestes partides pugen només entre un 7 i un 9 %.

Per contra, no s’han recollit propostes raonables fetes des de l’Entesa, com ara la creació d’un fons per a la pau en la nova
biblioteca central, mesures per facilitar la transició escola-treball o col˙locar ascensors a blocs de pisos per millorar-ne l’accés,
entre moltes altres.
“Digues-me de què presumeixes i et diré què et manca”. És a dir: capacitat i voluntat de diàleg. Ja ho veieu ... així està el pati.

Pressupost 2001 

La recuperació del riu Ripoll és una proposta estratègica per a
la ciutat. Disposar d’un espai per a esbarjo i lleure que recuperi
la història industrial de la ciutat, que faci compatible zones
industrials i d’horta amb un parc fluvial i un riu no contaminat ha
estat una aporta engrescadora per a la ciutat els darrers anys.
Però, darrerament, la impressió general ha estat que el Ripoll, no
interessava als partits que avui governen la ciutat. Que es deixava
sols a les persones i a les entitats que havien apostat per a la seva
transformació i, que s’alentia tot el projecte més enllà de petites
intervencions ja previstes en les zones d’horta. Quan la Generalitat
va denegar la tramitació de la modificació del Pla del Ripoll fins i
tot hi va haver qui és va alegrar de la seva paralització.
Afortunadament per a la ciutat, des de l’Entesa, vam tocar l’a-

larma i vam fer un debat públic exigint a l’Ajuntament que es reunís amb les parts afectades, que fes un calendari de tre-
ball, que fixés la persona responsable a nivell tècnic i polític i que donés garanties que el Ripoll no es paralitzava. 
La reacció a les nostres demandes va ser tan immediata que el mateix dia de la xerrada, el 14 de novembre, a les 10 de la nit,
els regidors responsables del Ripoll convocaven per primera vegada a les parts afectades per donar explicacions de tots
aquests temes. 
Ara, les converses i els treballs continuen. Desitgem que arribin a bon terme el més aviat possible, garantint les indústries i
els llocs de treball al Ripoll. Nosaltres, des de l’Entesa, haurem de continuar vetllant perquè la resta del programa del Ripoll
no perdi passada.

El Ripoll… porta plom a l’ala?

La Faràndula, a debat 
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El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el nou Reglament per a la
Concessió de Distincions de l'Ajuntament de Sabadell. Es
tracta d'afegir a les tres distincions ja existents (Medalla de la
Ciutat, Medalla de la Ciutat al Mèrit..., i Fill Adoptiu de la Ciutat)
una de nova, la Medalla d'Honor, que es destinarà al moviment
veïnal o l'associacionisme. Se'n repartiran deu anualment a
proposta dels Consells de Districte i de la Junta de portaveus
i es lliuraran el dia de l'Aplec de la Salut.
Des de l'Entesa, ens preocupa que tinguem dues categories de
medalles: les importants —se’n donen poques i escollides— i

les veïnals —se’n donen 10 cada any—; ens preocupa que la
proliferació de medalles faci perdre el sentit que tenen per
elles mateixes com a reconeixement molt especial; ens preo-
cupa aquesta dinàmica de dedicar-nos a repartir medalles. No
coincidim amb aquesta política d'anar institucionalitzant les fes-
tes populars en fer coincidir el lliurament de medalles amb
l’Aplec de La Salut i pensem que no és responsable portar
aquesta proposta al Ple sense abans haver-la debatuda amb
tots els grups municipals. Nosaltres, des de l’Entesa, seguirem
treballant per una ciutat de poques medalles i molts continguts.

El proppassat dia 30 de novembre l'Av. de Covadonga va organitzar, a l'Institut Vidal i Barraquer, un debat sobre el present i el
futur del barri.
Hi van participar representants de tots els Grups Municipals de l'Ajuntament que van coincidir en destacar la potencialitat del
barri i en expressar la voluntat que el barri vagi amunt. En certs aspectes, es va insistir en les mateixes reflexions que s'havien
fet ja en el Ple de juny passat quan, a petició de l'Entesa, es va celebrar un debat monogràfic sobre el barri. En aquell marc,
vam proposar crear un pol de desenvolupament basat en les noves tecnologies, el disseny i la indústria neta; vam recalcar que
aquest projecte s’havia d’estendre a tot el barri de Covadonga i que calia idear un Pla Cobertera-Covadonga, seguint la línia ini-
ciada amb el Pla del Centre. L’equip de govern, molt assenyadament, va apropiar-se de la proposta i en va fer la seva principal
iniciativa estratègica, el projecte Gran Via@. 
En aquesta ocasió, vam proposar que es tirés endavant un projecte d'ordenació de tot el barri que donés resposta a totes les
necessitats que s'havien apuntat al llarg del debat: el passeig en front del Ripoll, la barrera de la Gran Via, els equipaments de
barri, el futur de la Torre Turull, la reurbanització del carrer Covadonga, etc.... Vam suggerir que aquest projecte definís les fases
d'actuació i fixés un calendari concret. Vam demanar que l'equip de Govern constituís una comissió per fer aquest Pla que esti-
gués formada per l'Ajuntament i per representants del veïns. Estem convençuts que aquest pot ser un bon camí per millorar el
barri i seguirem treballant perquè així sigui.
Finalment volem aprofitar aquestes ratlles per felicitar i encoratjar l'Av. per la seva interessant iniciativa i per posar-nos a dis-
posició de tots els veïns i veïnes del barri per treballar amb ells per un futur millor.

El barri de Covadonga 

El dia 16 de novembre des de l’Entesa vàrem organitzar una
xerrada-debat sobre la globalització, amb la col˙laboració
del Centre d’Estudis sobre Política Exterior i Relacions
Internacionals de la UAB. Hi van intervenir l’Arcadi Oliveres,
una de les persones que més han fet pels moviments de soli-
daritat a Catalunya, professor d’Economia Mundial a la UAB
i president de Justícia i Pau; junt amb l’Estel Barbé i l’Arnau
Montserrat, dos joves del Moviment de Resistència Global
que van participar activament en la protesta a la Cimera del
Fons Monetari Internacional a Praga el setembre passat
L’Arcadi va fer una introducció al fenomen de la globalització
i als efectes que està tenint sobre el Sud econòmic, el que en
diem el Tercer Món. També va parlar del paper que juguen les
institucions econòmiques globals i de les dificultats de la nos-
tra societat de consum per afrontar amb ètica el present, i per
fer propostes de futur que siguin justes amb tothom. L’Estel i
l’Arnau van explicar la seva experiència a Praga, les protes-
tes, la repressió, la trobada amb gent de tot el món, i de com
els mitjans de comunicació i els governs, començant pel txec,
havien distorsionat la imatge de les mobilitzacions pacífiques
per presentar als qui hi participaven com a joves violents.
L’èxit d’aquesta xerrada-debat, amb la sala plena de gom a
gom i amb moltes intervencions al debat, ens ha animat a
continuar organitzant actes semblants sobre temes que sur-
tin de l’àmbit local. Ens agradaria fer-ho en col˙laboració
amb altres entitats o centres d’estudi, i amb l’ajuda de tot-
hom que hi tingui interès. Si voleu proposar temes o coope-
rar us podeu posar en contacte amb en Ferran Izquierdo a
través del telèfon del grup municipal.

La xerrada de l’Entesa sobre la globalització 

Medalles a dojo…

F
on

s:
 G

ab
i M

as
sa

na
F

on
s:

 G
ab

i M
as

sa
na



Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell
N

úm
. 1

0;
 fe

br
er

 2
00

1 

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. • Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • fax: 93 745 31 27 
a/e: gm-entesa@ajsabadell.es

El 10 de junio de 2000 la asamblea de la Entesa decidió abrir
un proceso constituyente que culminara en un congreso fun-
dacional de la Entesa. El congreso ya tiene fecha —10 de
febrero— y permitirá desarrollar con más fuerza nuestro
proyecto.
Un año y medio después de las elecciones, la Entesa, con-
tradiciendo a todos los que auguraban su desaparición una
vez celebrados los comicios, se mantiene presente, traba-
jando por Sabadell, ofreciendo alternativas y propuestas y
desempeñando una tarea activa y constructiva desde la opo-
sición. La Entesa es hoy un referente importante y reconoci-
do en la ciudad, que se quiere consolidar como un proyecto
de futuro fundamentado en dos ejes básicos:
-Una propuesta programática, iniciada con el programa elec-
toral y basada en la idea que, inmersa en el siglo XXI, Sabadell,
como todas las ciudades, tiene que responder a los retos que
la realidad social y los diversos cambios que se están produ-
ciendo imponen, si queremos construir una ciudad que facilite
la calidad de vida y la convivencia. Cohesión social, educa-
ción, cultura, sensibilidad medioambiental, solidaridad y res-
ponsabilidad son valores esenciales en nuestro programa.

-Una nueva manera de entender la acción política y social.
Hace muchos años que se habla de encontrar “nuevas for-
mas de hacer política” y de la crisis o insuficiencia de las for-
mas más tradicionales. En este sentido, creemos que la
Entesa (como otras experiencias en otros lugares) aporta ya,
modestamente, en su práctica, esta forma diferente e inno-
vadora de entender la actividad política.
La Entesa quiere ser un movimiento muy amplio, que, junto
a sus objetivos prioritariamente municipalistas, pretende
contribuir a la necesaria renovación y oxigenación de la
vida política. Un movimiento dirigido a todas aquellas con-
ciudadanas y conciudadanos que, desde una perspectiva
claramente progresista, quieran trabajar en este proyecto de
ciudad; abierto, por otra parte, a colaborar con proyectos
similares desarrollados en otras localidades.
Queda mucho por hacer en este sentido. Esperamos, por
tanto, que el congreso fundacional de febrero ratifique y
refuerce la Entesa como una herramienta útil y creativa para
trabajar por un presente y un futuro mejor.

La Entesa, un reto para Sabadell 

-Qui forma l’SCAI?

L’SCAI agrupa cinc entitats: Cáritas,
Servei Institucional i Social (UGT),
Drapaires d’Emaús, la Lliga dels Drets
dels Pobles i el Comitè Óscar Romero.
A més, comptem amb la col˙laboració
inestimable d’un grup de voluntaris.

-En què consisteix la vostra feina?

La nostra voluntat és solucionar tots
aquells problemes amb què un immi-
grant pot trobar-se pel sol fet de ser-
ho. Bàsicament, la nostra funció se
centra en informar als estrangers
sobre qualsevol aspecte i en tramitar
documentació. Estem molts satisfets
dels resultats aconseguits des de la
creació del servei al 1994. Cada cop
són més les persones que se’ns adre-
cen i, per tant, són més les que es
beneficien del nostre treball.
Per contactar amb l’SCAI, podeu diri-
gir-vos al C. Sant Pere, 3, o bé podeu
trucar o enviar un fax al 93.725.53.31 de
dilluns a divendres entre les 16.30 i les
19.30. 

Entrevista amb 

Babaka Mbaye, 
assistent del Servei Ciutadà

d’Acolliment a l’Immigrant (SCAI) 

E S TA LV I S  M U N I C I PA L S :

L’ A N Y  V I N E N T,  P E R  S A N T
A N T O N I ,  E L S  È Q U I D S  S A L U D A -
R A N  L’ A L C A L D E  P E R  L’ E S C A L A
D E L S  R E I S  M A G S


