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E d i t o r i a l100 ascensores al año, una demanda 
ciudadana y una campaña de la Entesa que está
haciendo reaccionar a todas las instituciones 
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En el boletín informativo del Grupo Municipal de la Entesa per Sabadell del
mes anterior ya escribíamos sobre la campaña que la Entesa per Sabadell
estaba llevando a cabo para conseguir el compromiso del Ayuntamiento de
Sabadell en la incorporación de ascensores en los bloques de pisos de la
ciudad que aún no tienen. A lo largo del último mes, la Entesa se ha reuni-
do con vecinos y vecinas de toda la ciudad informando sobre nuestras pro-
puestas y recogiendo firmas para apoyar la campaña. El pasado 7 de
marzo, el auditorio del Centre Cívic de Can Rull se llenó con más de 250
personas, para participar en una charla informativa sobre el tema que nos
atañe. En esa ocasión, Dolors Calvet y Àngels Santesmasses informaron
sobre las propuestas que la Entesa presentaría en el Pleno Municipal.
Además, la charla contó con la participación de Ignacio Flores, regidor de
EUiA del Ayuntamiento de Cornellà y Manel Clavillé, técnico del Ayun-
tamiento de Barcelona que explicaron los programas que sus municipios
están desarrollando, y del Sr. Antoni Quintana, de la Cambra de la Propietat,
que asesoró sobre la nueva ley de Comunidad de Propietarios.
La Entesa sigue hablando con multitud de ciudadanos y ciudadanas que
están interesados en el tema y ha canalizado esta problemática a través
de una moción presentada en el pasado Pleno Municipal de Marzo. La pro-
puesta que se hizo al Ayuntamiento pidio distintas medidas que incluyen
poner a disposición de las comunidades un asesoramiento específico sobre
el tema y que se ayude a redactar los proyectos específicos, que se inten-
te hacer un contrato tipo para que las empresas puedan ofrecer su servicio
en mejores condiciones económicas, que se subvencione el impuesto de la
licencia de obras, que se estab§lezca un programa de ayudas económicas
directas según rentas o número de pisos y, por último, que se tutele direc-
tamente a los bloques en los que viven personas con disminuciones para
garantizar que la comunidad llegue a acuerdos lo más rápidamente posible.
Las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, están
reaccionando a nuestra campaña con distintas propuestas. La Entesa segui-
rá luchando para garantizar que nadie se queda sin poder salir de su casa.

Sabadell, en transició
Sabadell, com qualsevol ciutat mitjana
situada a 20 km d'una gran urbs, s'ha de
replantejar per quin model de ciutat aposta
de cara al futur. Un model de ciutat que no
pot ser el mateix que es van plantejar els
primers ajuntaments democràtics, quan els
barris no tenien llum o caminaven entre el
fang; tampoc ens serveix el model aplicat
aquests últims anys de segle, on hem
estructurat la ciutat, urbanitzant, construint
habitatges o apropant serveis als ciuta-
dans. Sabadell no té més terreny per créi-
xer, s'ha d'acabar de construir el que falta i
s'ha d'intervenir en la qualitat de les cons-
truccions existents, però, fonamentalment,
el Sabadell que volem per als nostres fills i
filles ha de garantir la igualtat d'oportuni-
tats, la convivència entre totes les cultures
existents, l'accés de tothom a la nova era
de la informació, la qualitat del medi
ambient, l'adaptació a un món canviant, on
la riquesa de les ciutats no dependrà
només de la seva indústria com en el pas-
sat, sinó de la capacitat de construir un
entorn comú de coneixements. Sabadell,
ara per ara, sembla que està facilitant a
determinats polítics llocs de responsabilitat
en els seus partits. També està experimen-
tant per primera vegada una manera de fer
les coses diferent de la dels últims anys,
amb més màrqueting, amb menys reflexió,
on primen només els sentiments. L'Entesa
desitja, de tot cor, que s'acabi aquesta
etapa de transició que sembla que estigui
patint Sabadell i que l'equip de govern
comenci a reflexionar en veu alta sobre
com farem realitat la ciutat que volem. 
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Desde la Entesa, propusimos a los grupos municipales la pre-
sentación de una moción solicitando al Parlament de
Catalunya, al Síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo y a
los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados que
recurran la Ley de Extranjería ante el Tribunal Constitucional.
Otros ayuntamientos han aprobado mociones similares, ya
que esta ley vulnera absolutamente la Constitución, la
Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos al no reconocer a las
personas sin papeles derechos humanos y civiles tan elemen-
tales, como el derecho al trabajo, a la atención sanitaria, a la
vivienda o a la educación y al prohibirles el ejercicio del dere-
cho de asociación, de huelga y de manifestación. Pero aquí,
en Sabadell, prima la falta de diálogo y la voluntad de aislar
a la Entesa. Ante la seguridad de que la mayoría de votos del
equipo de gobierno serían contrarios a la propuesta, decidi-
mos retirar la moción por responsabilidad política. Des de la

Entesa, creímos que no nos podíamos arriesgar a que el Pleno
de Sabadell votara contra la presentación del recurso de
inconstitucionalidad a la Ley de Extranjería, pues la repercu-
sión de este voto habría sido enorme y el PP no hubiera duda-
do en utilizarlo. Por otra parte, pensamos que un tema tan deli-
cado no debe usarse de forma partidista ni debe servir para
dividir a la izquierda. Como contrapartida, el equipo de gobier-
no publicó una declaración, a la que nos sumamos, en la que
se tomaba el compromiso de abordar la problemática de la
inmigración, pero en la que no se mencionaba la Ley de
Extranjería. Así, las fuerzas políticas de nuestra ciudad que se
reclaman de izquierdas se han contradicho al oponerse a una
moción que promueven en otros municipios. Desde la Entesa,
creemos que esta materia debe trabajarse conjuntamente y
valoramos muy positivamente la aparición de una plataforma
ciudadana que contribuirá a proteger al inmigrante y a fomen-
tar en Sabadell la multiculturalidad y el antiracismo.

Sovint pensem que la millora de la qualitat de vida als nostres barris ha de venir donada per obres faraòniques dissenyades pels
arquitectes de moda. Un exemple ben clar que això no té perquè ser així és la proposta de l'AV de la Concòrdia sobre el Corredor
Verd, que des de l'Entesa considerem que cal tirar endavant. Es tracta d'un projecte proposat pels mateixos veïns d'acord amb
els resultats dels pressupostos participatius al districte 4t, que consisteix, bàsicament, a unir el Parc de Catalunya amb el barri
de Can Llong a través d'un eix de passeig al llarg de la Via Aurèlia i el carrer de Mauritània, millorant algunes zones verdes exis-
tents i, especialment, recuperant el Bosc de la Concòrdia. Vet aquí com sense inversions multimilionàries, però amb imaginació
i voluntat política, pot millorar-se la qualitat de vida d'un barri de més de 12.000 persones.

El Corredor Verd de la Concòrdia: una iniciativa per la qualitat de vida  

La ciutat es va tornar a unir, un any més, per commemorar un 8
de març reivindicatiu contra la pobresa, com una altra forma de
violència que afecta fonamentalment les dones d'arreu del món.
Un extens programa d'actes, organitzat per totes les entitats de
dones de la ciutat i per l'Ajuntament de Sabadell, ha demostrat
la riquesa de les aportacions de les dones en un món canviant
que encara pateix moltes injustícies.
De la demografia a la formació laboral, passant per la solidaritat
amb les dones sahrauís i afganeses, la violència de gènere i els
maltractaments, la marxa mundial de les dones, els aspectes
legals, la poesia, els contes, la literatura, la fotografia, el teatre,
l'economia, els mitjans de comunicació,...
Un any més, la ciutat ha demostrat que cal continuar lluitant per
la plena igualtat d'oportunitats de les dones en tots els àmbits
i a tots els indrets del món.

El 8 de març, les dones contra la pobresa 

El pasado 13 de marzo, después de un conflictivo encuentro
mantenido en el distrito VII con los vecinos afectados de los
bloques 3 y 5 y la Asociación de Vecinos de Torre-romeu, el
equipo de gobierno creyó que era el momento de contar con
la opinión del resto de los grupos municipales y nos convocó
a una reunión, en la que se volvió a poner de manifiesto, por
parte de todos, que lo prioritario es la seguridad de las per-
sonas y que es imprescindible actuar. Se aseguró que nadie
se quedaría en la calle y se acordó que se tienen que dar
soluciones según la situación de cada familia. No puede
tener el mismo trato una familia con derechos de propiedad
o con alguna documentación, que se ha integrado en el
barrio o en la escuela y que estaba inscrita en el censo que
se hizo en 1999 que familias en otras situaciones muy distin-
tas. La Entesa ha propuesto al equipo de gobierno que, al
estar calificado de zona industrial el terreno donde están

los pisos de la Odag -lo que supone más ingresos para el
Ayuntamiento-, se aumenten los 2.500.000 ptas. que se pro-
pone dar a los propietarios y las 500.000 ptas. que se propo-
ne para el resto de las situaciones.
Todos sabemos lo que ha incrementado el precio de una
vivienda en los últimos años, ya sea de alquiler o de nueva
construcción, y las dificultades para acceder a una vivienda
pública. La administración tendría que ayudar económica-
mente o con acompañamiento y asesoramiento desde servi-
cios sociales en los casos que sea necesario.
La Entesa está convencida de que los vecinos que viven en
los pisos de la Odag desde hace muchos años y que se sien-
ten del barrio no tendrán ningún problema en vivir unos
metros más arriba o más abajo si la solución que se les plan-
tea es acceder a una vivienda pública y si reúnen los requi-
sitos que se solicitan.

Los pisos de la Odag y el realojamiento de las familias 

Contra la Ley de Extranjería
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El passat dissabte, 10 de febrer, l'Entesa va celebrar el seu
Congrés "L'Entesa, l'alternativa ciutadana per a un Sabadell
progressista". A la jornada, que valorem exitosament, hi
varen assistir unes 250 persones i va comptar amb la valuo-
sa aportació de molts participants. El Congrés va debatre a
l'entorn de dues ponències: "Definició i model organitzatiu" i
"Model de ciutat i acció política". El Plenari va aprovar la con-
figuració de l'Entesa com a un moviment civicopolític pro-
gressista i d'esquerres per impulsar un projecte comú de
ciutat. L'Entesa és un moviment arrelat al teixit social saba-
dellenc, format per ciutadans i ciutadanes a títol individual, i
també, per les organitzacions, grups i col·lectius que s'hi vul-
guin adherir com a tals i entre els quals ja compta amb EUiA,
la CUP i el grup del Manifest, tots membres fundadors.
L'Entesa resta oberta a d'altres col·lectius que comparteixin
la nostra proposta ciutadana.

El Congrés també va aprovar un projecte de ciutat que plan-
teja quin Sabadell volem per al segle XXI. L'Entesa pensa que
cal anar més enllà d'un plantejament planificador i urbanís-
tic, un Sabadell de les persones, una ciutat amb quotes de lli-
bertat més elevades, on la integració social i les oportunitats
de la millor qualitat de vida arribin a tothom. Continuen
vigents les quatre línies fonamentals del nostre programa de
govern: la integració i la igualtat social, el desenvolupament
productiu, la sostenibilitat i l'actuació en el territori i l'impuls
cultural.
Al llarg del matí i de la tarda, la jornada va comptar amb la
intervenció de molts adherits que van exposar la tasca rea-
litzada al llarg dels dos anys de funcionament de l'Entesa. El
Congrés va escollir una Mesa de 47 persones i va ratificar a
Artur Domingo com a Coordinador de l'Entesa.

L’Entesa, alternativa ciutadana per a un Sabadell progressista, el congrés
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Al llarg de tot el dia, els assistents al Congrés varen poder escoltar les intervencions d'Artur Domingo, coordinador de
l'Entesa, Dolors Calvet, portaveu de l'Entesa, Xavi Oca, regidor de l'Entesa, Feliu Madaula dels Verds-Confederació Ecologista
de Cataluya, Antonio Diaz de CCOO, Manuel Navarrete de la USOC, Rosa Sandoval de la USTEC, Esteban Guerra de la
Coordinadora de Clubs d'Avis de Sabadell, Ernest Espinós, de la Federació d'Associacions de Veïns, Máxima Martínez de
l'SCAI, Alex Fenoll del Casal Independentista, Maties Serracant del Moviment de Resistència Global, Ignasi Riera, Antoni
Farrés, David López, regidor de Callús, Miquel Prat, alcalde de Castellcir, Ramón Muñoz dels Independents per Salt, Carme
Valls de Ciutadans pel Canvi, Sílvia Carrasco del Manifest, Roger Torras de la CUP i Jordi Miralles d’EUiA. A part de molts
comunicats i salutacions d'entitats ciutadanes, organitzacions polítiques i alcaldes de diversos municipis.

"L'Entesa ha de ser un pro-
jecte que sumi moltes
complicitats i col·labora-
cions i ha de continuar
éssent l'opció més trans-
versal i integradora". Artur
Domingo, coordinador de
l'Entesa

"...l'acció política és un
servei deinteressat cap al
conjunt de la societat, cal
que es procedeixi a una
renovació de les formes de
participació política" Do-
lors Calvet, portaveu de
l'Entesa

"L’experiència de Sabadell
anima atots els qui volem
construir una alternativa
nacional d’esquerres per
als Països Catalans.
Roger Torras, Secretariat
Nacional de l’AMEI-CUP

"Hem d'estimular la parti-
cipació ciutadana en polí-
tica i aprendre a construir
ponts entre la política, els
partits i la ciutadania..."
Carme Valls, diputada de
Ciutadans pel Canvi

"Feu-nos un favor: per dig-
nitat, guanyeu les properes
eleccions". Ignasi Riera

"...cal posar tots els mit-
jans que tinguem a l'abast
perquè les noves tecnolo-
gies no suposin una nova
fractura social..." Antoni
Farrés

"Les esquerres, per ser
més útils, hem de donar
respostes a la quotidiani-
tat de les persones. Això
vol dir que les polítiques
del PP i de CiU reclamen
de les esquerres diàleg,
col·laboració i unitat a
Sabadell i a tot Catalunya."
Jordi Miralles, coordina-
dor general d'EUiA
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En el barrio de Sol i Padrís hace muchos años que se está
reclamando la construcción del nuevo Centro de Atención
Primaria, pues el CAP Gaudí reúne pésimas condiciones y es
uno de los pocos que aún no está reformado. El barrio tam-
bién había reivindicado a la Generalitat la ubicación de un
Centro de Día y un Casal d'Avis en el mismo solar. Las gestio-
nes para que esto fuese posible siempre se habían hecho
colectivamente, entre el Club d'Avis de ronda de Bellesguard,
la AV de Sol i Padrís y el Ayuntamiento de Sabadell.
El actual equipo de gobierno ha desarrollado un proyecto que
construirá Vimusa y que incluye el CAP, el Centro de Día, el
Casal d'Avis, més de 100 pisos tutelados para abuelos y una
plaza pública interior. Como cualquier proyecto de esta enver-
gadura, hubiera sido lógico que se consultara a todos los
implicados, las distintas entidades del barrio, y que se discu-
tieran los desacuerdos en una mesa de debate. Pero en esta
ocasión, como empieza a ser habitual en la manera de hacer
de nuestro alcalde y del equipo de gobierno, las dudas se han
manipulado públicamente convirtiendo las opiniones divergen-

tes al proyecto en contrarias al bienestar de los abuelos y divi-
diendo al barrio sólo para satisfacer la voluntad populista de
algún político. El saldo de la gestión política de este conflicto
no ha sido el consenso ni el acuerdo, sino la fractura social del
barrio de Sol i Padrís y la persecución de algunas personas
que estaban dedicando mucho tiempo de su vida a los demás.
Mientras tanto siguen las dudas sin aclararse: ¿el Ayunta-
miento ha convenido con la Generalitat de Catalunya la cons-
trucción y el funcionamiento del Centro de Día y del Casal
d'Avis? ¿Se tiene que modificar el Plan General para construir
pisos en ese solar? ¿Es necesario construir més de 100 pisos,
5 plantas, aquí? ¿No sería mejor pequeños núcleos por la ciu-
dad? ¿Los equipamientos darán cabida a los abuelos del
barrio? ¿Por qué se hace una plaza interior que puede gene-
rar conflictos y no se intenta que el espacio verde esté de cara
al barrio? La Entesa espera que, en adelante, se replantee
esta forma de hacer participación ciudadana y que el equipo
de gobierno se siente con todos los implicados para llegar a
un acuerdo.

És intolerable que l'Ajuntament s'excusi en la Generalitat i no intervingui regulant les instal·lacions emissores de radiacions. Ho
ha de fer perquè té la responsabilitat de protegir la salut veïnal i perquè ha d'aplicar el principi de precaució. Fa anys que els ciu-
tadans estem sotmesos a múltiples radiacions no ionitzants. De moment, encara que ningú no ha demostrat clarament i científi-
ca efectes nocius sobre la salut, hi ha molta preocupació. És lògic: qui pot confiar en la "protecció de la salut pública i mediam-
biental" que fan els governs després de veure què els passa als ramaders i carnissers o les epidèmies de "Legionella" propaga-
des per aire condicionat... Atesa la complexitat del tema, els resultats d'un estudi endegat per l'Organització Mundial de la Salut
el 1996 no arribaran fins el 2006. Mentre, a Europa, existeix una normativa del juliol del 99 i a Suïssa, una ordenança del desem-
bre del 2000, més restrictiva que l’europea. Nosaltres, quan? Algú sap quantes antenes hi ha a Sabadell i amb quina normativa
s'han instal·lat? Un bon ajuntament ha de ser diligent i protegir la ciutadania. No és difícil fer una ordenança que, mentre no es
disposi del Decret de la Generalitat, reguli aquestes instal·lacions. Això es pot fer a l'empara de la Llei 7/85 que regula les com-
petències del ajuntaments en matèria d'urbanisme i medi ambient. L'Entesa, donant suport als veïns, va demanar per escrit a
l'alcalde que fes una ordenança. L’Ajuntament ha presentat una proposta d’ordenança sobre el tema, però no demana la moratò-
ria. L’Entesa la va sol·licità al Ple de març i va ser aprovada.

Les antenes del mòbils o com protegir els veïns de les "radiacions no ionitzants"

L'equip de govern va aprovar en el Ple de febrer la introducció de càrrecs de confiança en la coordinació dels programes de par-
ticipació ciutadana i associacionisme veïnal dels consells de districte. Els coordinadors, a banda de mantenir el contacte amb
les associacions de veïns, exerciran de secretaris dels plens de cada demarcació. Des de l'Entesa, pensem que aquesta mesu-
ra, presa precipitadament i sense consulta prèvia amb els presidents de districte, converteix la participació ciutadana en pro-
paganda ciutadana. La decisió pretén esborrar els presidents per transformar els plens dels consells de districte en mecanis-
mes de publicitat institucional. Precisament, dos dels districtes que presideix l'Entesa, el IV i el V, seran coordinats per una per-
sona, que formava part de la candidatura del PSC de les passades eleccions municipals.
La mesura evidencia les maneres de fer de l'equip de govern, que sembla embrancat en el nomenament de càrrecs de con-
fiança. Fins quan?

Càrrecs de confiança també als districtes  

El passat febrer, l'equip de govern va presentar el projecte de
complex esportiu de Sant Oleguer, que es construirà allà on hi
havia les piscines municipals. Ens va sorprendre molt desfa-
vorablement la pobresa del projecte, que es limita a poc més
d'una piscina de 25 metres, una sala de fitness i una sala de
gimnàstica dirigida. Ni tan sols hi ha un poliesportiu cobert, a
pesar de la saturació dels pocs que tenim a Sabadell. Un pro-

jecte que ja neix petit i que no s'aprofita per afrontar les necessitats esportives de Sabadell.
La poca ambició del projecte ens fa pensar immediatament en la manca d'una política definida d'esports, ja que no hi ha
planejament ni consciència de les necessitats. Cal el Mapa Esportiu que l'Entesa proposava en el seu programa i que hem
reclamat des del primer dia. La política erràtica de la regidoria d'Esports, sense consultar amb les entitats ni tenir en comp-
te les necessitats de la gent de Sabadell, suposa tirar endavant projectes que no tenen ni l'ambició ni l'abast que haurien de
tenir unes instal·lacions municipals. I, a més, amb quotes comparables a les de les instal·lacions privades.

El complex esportiu de Sant Oleguer 

Sol i Padrís: un conflicto provocado e innecesario 
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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

S'ha inaugurat una nova versió del web de l'Entesa. És un web que, a més de donar informació a la ciutadania sobre el pro-
jecte de l'Entesa, permet, sobretot, participar, ja sigui aportant opinió, debatent sobre temes de ciutat o plantejant continguts
d'interès. Aquest web vol ser un receptacle d'opinions i de propostes, perquè el sentit de l'Entesa –com a organització cívi-
ca i política– recau a ser permeable i estar oberta a la ciutadania. Participeu-hi; recordeu: www.entesa.org

El web de l'Entesa 

-Quan apareix i qui formeu el MRG? 

El MRG és una iniciativa de diversos col·lectius per
crear una xarxa de treball amb la finalitat de lluitar
contra la globalització. Va néixer amb motiu de la
reunió anual que el FMI i el BM van celebrar a
Praga entre el 26 i el 28 de setembre del 2000.
Sobretot, treballem noves formes de resistència
basades en la desobediència civil no violenta. 

-Què prepareu de cara al seminari econòmic sobre
desenvolupament que el BM organitzarà a
Barcelona el proper juny? 

Una plataforma integrada per diversos col·lectius,
entre ells el MRG, està preparant una cimera alter-
nativa. El dia 23, a la nit, celebrarem una festa-
concert; el 24, a les 12 del migdia, una manifesta-
ció i, entre el 25 i el 27, bloquejos, que s'acabaran
de definir en les assemblees generals que fem
cada dues setmanes a l'Espai Obert de Barcelona.
A més, enguany, tindrà lloc un seminari sobre glo-
balització i Unió Europea a Girona durant la
Setmana Santa que se centrarà en els actes de
juny a Barcelona. En aquest sentit, val a dir que
van reunir-se a Sabadell entitats i persones inte-
ressades en participar a la campanya. Tots aquells
que vulguin sumar-s'hi poden comunicar-ho a tra-
vés de l'adreça campanyasbd@elistas.net, o bé
poden assistir a la propera reunió al local de la
Federació d'Associacions de Veïns (Av. Onze de
Setembre, 65) el dia 6 d'abril a les 19.00h. Si voleu
més informació sobre el MRG o posar-vos-hi en
contacte, consulteu la pàgina
www.pangea.org/mrg

Entrevista amb 

Estel Barbé, 
membre del Moviment 

de Resistència Global (MRG)

Mumia Abu-Jamal es troba des de 1982 pendent d'execució
a la galeria de la mort als EUA, condemnat després d'un judi-
ci ple d'irregularitats. Atenent la petició del Col·lectiu de
Suport a Mumia Abu-Jamal de Sabadell, de les Unions
Comarcals d'UGT i de CC.OO, de la Lliga dels Drets dels
Pobles, del Fòrum Sabadell i de la FAV, des de l'Entesa, vam
proposar la presentació d'una moció conjunta sol·licitant
l'indult per a Mumia Abu-Jamal, ja que entenem que la pena
de mort suposa una vulneració flagrant dels drets humans.

La proposta, però, no va quallar: l'equip de govern va mostrar
molt poca receptivitat i nul interès. Malgrat això, com a res-
posta, la junta de portaveus ha elaborat una declaració con-
junta d'adhesió a la campanya internacional per la llibertat
de Mumia Abu-Jamal, en la qual es demana l'abolició de la
pena de mort arreu del món. A través de l'Entesa, la denún-
cia de diverses entitats ha arribat al consistori, que ha hagut
de pronunciar-se en un cas tan escandalós.

El cas de Mumia Abu-Jamal  


