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El solar de Sant Oleguer és un solar que el Pla General va reservar per fer equipaments
i des de fa molts anys els veïns i veïnes del barri han reivindicat un CAP (Centre
d’Assistència Primària), un Casal d’Avis i un Centre de Dia.

L’equip que avui governa la ciutat va considerar que com que el solar havia costat molts
milions caldria rendibilitzar-lo i aprofitar-lo per fer-hi pisos, i així ho va encarregar a
Vimusa. Avui ens trobem amb un projecte que preveu construir 11.186 m2 que es repar-
tiran així; Habitatges per a gent gran: 73 habitatges de lloguer i 28 habitatges tutelats
6.104 m2, aparcament: 1.879 m2, CAP: 1.425 m

2
, centre de dia: 700 m2, casal d’avis: 722 m2,

accessos: 356 m2.

I des de l’Entesa ens preguntem:
· A partir d’ara, a tots els solars de Sabadell reservats per a fer equipaments hi podem

fer pisos tutelats o protegits?
· Quants metres mínims hem de reservar per als equipaments previstos?
· Els pisos tutelats han de ser públics i de lloguer?
· Poden ser venuts per 50 anys conservant la propietat pública del sòl?
· En aquest cas han de ser venuts a privats o podem fer-ho a una empresa especialitzada?
· Els pisos tutelats han de ser per a gent gran o també podem fer pisos protegits per a

joves als solars d’equipament?

Segons la resposta a aquestes i d’altres preguntes ens podrem plantejar fer pisos per a
joves sobre les escoles i sobre els patis de les escoles per aprofitar els metres no edifi-
cats o potser podríem fer pisos per a esportistes sobre els camps de futbol o sota les gra-
des del Sabadell, per posar un cas.
I qui ens garanteix que els equipaments necessaris i reservats en el Pla General tindran
els metres necessaris o es deixarà espai per a ampliar-los, si cap normativa posa límits
ni condicions a la construcció de pisos en aquests solars?

I això mateix és el que demana l’Entesa. Una normativa que obligui l’administració a
explicar i justificar que al temps que fa els pisos, deixi prou espai per a fer els equipa-
ments previstos. Una normativa que permeti opinar en aquest cas i en tots els altres
sobre els metres destinats a cada equipament. 

En aquest cas, a Sant Oleguer, ens podem trobar que els equipaments tan necessaris i
pels quals tantes lluites han liderat els avis i els veïns es quedin petits només començar
i no tinguem cap possibilitat d’ampliar-los en el futur ja que haurem esgotat tota possi-
bilitat d’edificació en aquest solar. El Casal d’Avis i el Centre de Dia bè es mereixen algun
estudi més acurat i la previsió necessària perquè donin cabuda als avis que viuran als
pisos superiors i a tot el barri; no?

SABADELL,  CIUTAT AMB IDEES
L'ENTESA, UNA IDEA DE CIUTAT

Sant Oleguer: Pisos, d’acord
però, també els equipaments.!

El aumento de pre-
sión fiscal.
Sabadell, una
ciudad más cara
En Octubre se aprobaron, con nuestro
voto en contra, las ordenanzas que
regulan la subida de los impuestos
municipales para el año 2002. Ésta es la
mayor subida de impuestos que se ha
dado en esta ciudad en los últimos años
y esto aumentando considerablemente
la presión fiscal que sufrirán los ciuda-
danos y ciudadanas de Sabadell a lo
largo del próximo año.

La propuesta del equipo de gobierno
planteaba subir las ordenanzas un 4%
de media de subida, pero se olvidaba de
sumar a esta media la subida de
impuestos que significa la revisión de la
Contribución Urbana, situándose la
media real por encima del 6% de
aumento.

El año 2002, los impuestos en Sabadell
suben por encima del IPC previsto para
el mismo año y por encima del IPC real
(el interanual de octubre de 2001), men-
guando, por tanto, el poder adquisitivo
de la mayoría de las familias que veran
aumentar menos los sueldos o ingresos.

Esperamos que los incrementos de este
año sean una excepción, ya que el
Ayuntamiento, con los anteriores equi-
pos de gobierno democráticos, había
demostrado que se puede transformar
una ciudad con un bajo endeudamiento
y una baja presión fiscal. De momento,
este gobierno ha incrementado los nive-
les de endeudamiento considerable-
mente. Esperamos que con la presión
fiscal no ocurra lo mismo. 
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Arran de la situació creada a partir dels atemptats contra els EUA,
l’Entesa va copsar de manera immediata la necessitat de promou-
re la cultura de la pau i la cooperació davant l’augment de la tensió
internacional i la revifada del militarisme que apuntava a una nova
i dramàtica guerra.
Per aquest motiu, l’Entesa proposà al Ple Municipal de setembre
l’aprovació d’una moció que recollia 3 propostes concretes sorgi-
des dels col·lectius pacifistes de la ciutat i que ja vam defensar en
el debat dels pressupostos del 2001: la creació d’un fons de promo-
ció de la Cultura de la Pau a la futura Biblioteca Central, la creació
de la figura d’un animador de la pau encarregat de dinamitzar acti-
vitats de promoció de la cultura de la pau a escoles, entitats, etc, i
la utilització d’algunes de les campanyes publicitàries que
l’Ajuntament té contractades per donar difusió a les entitats i acti-
vitats que treballen en el món de la pau i la cooperació.
Fruit del debat amb la resta de grups, finalment la moció fou aprova-
da amb una modificació: l’Ajuntament no pren el compromís de crear
la figura de l’animador, sinó simplement de recollir i promoure les ini-
ciatives a favor de la cultura de la pau.
Caldrà, doncs, estar a l’aguait del compliment d’aquests compromi-

sos i seguir insistint i treballant per aconseguir el màxim de cons-
cienciació i implicació en la defensa d’un món basat en el diàleg, el
respecte, la justícia i la cooperació.
Dies més tard, el 4 d’octubre, l’Entesa organitzava una xerrada pre-
sentada per en Ferran Izquierdo, regidor, i que va comptar amb la
participació d’en Rafael Grasa, professor de la UAB i especialista en
Relacions Internacionals. L’assistència de més d’un centenar de
persones va confirmar l’inquietud ciutadana pel rumb que anaven
prenent les coses.
Malauradament, pocs dies després començaven els bombardejos
contra l’Afganistan i el món es veia de nou sotmès a una guerra
que no fa sinó castigar una població innocent i empobrida i ocul-
tar de nou les arrels d’injustícia social, política i econòmica que
generen els conflictes.
Des del primer moment, l’Entesa s’ha adherit a la Plataforma
Sabadell per la Pau - Aturem la Guerra – Un altre món és possible,
que està duent a terme campanyes de sensibilització ciutadana en
el sentit que el seu propi nom indica. Us animem doncs a continuar
participant en les concentracions i les activitats de rebuig a la gue-
rra i de defensa d’una pau justa i perdurable per a tota la humanitat.

L’Entesa per la Pau: Un altre món és possible

Hace una año que desde la Entesa estamos reclamando la puesta
en marcha de un Plan de Inmigración en nuestra ciudad que afron-
te las necesidades del presente y prevea los retos del futuro. El
crecimiento de las personas inmigrantes que llegan a nuestra ciu-
dad en busca de trabajo y de una vida digna para ellos y los suyos
nos debe hacer plantear políticas activas en este ámbito.
Sabadell ha sido y debe seguir siendo un lugar de convivencia,
donde la llegada de nuevos habitantes, con otras costumbres y cul-
turas y con necesidades sociales no debe ser un problema sino una
oportunidad para profundizar en esta sociedad intercultural que
todos deseamos. Para ello, las instituciones y las organizaciones
ciudadanas deben actuar conjuntamente y en consenso.

De momento, hace un año que el Ajuntament de Sabadell aprovó
por Pleno desarrollar un Plan de Inmigración y designó una res-
ponsable tècnica para ello. El mes pasado se organizó una reunión
interna para presentarnos dicho Plan y lo único que se presentaron
fueron los datos estadísticos del número de inmigrantes en nuestra
ciudad, sin ninguna línea política de actuación. La Entesa teme que
el equipo de gobierno no quiera trabajar este tema con el consen-
so político que sería necesario y, por otra parte, después de un año
seguimos sin tener nada. 
La ciudad merece que se trabaje por este tema y des de la Entesa
así lo seguiremos impulsando.

Un Plan de Immigración sin consenso?

En un dels primers números de la revista Ordint la Trama, que fa un
grup de joves de Sabadell i de la qual us recomanem la lectura,
deien que a la nostra ciutat s’ha escampat una dita popular per a
les persones que treballen molt: “fas més hores que el fotògraf de
l’alcalde”
I des de l’Entesa en podem donar fe. El dissabte 24 d’octubre, a

Sitges, en una de les sessions del II Congrés de Municipis de
Catalunya, per a deixar constància de la intervenció del nostre
alcalde hi havia fotògraf, cap de premsa i, evidentment, el xofer!
Afortunadament la resta dels alcaldes de Catalunya es van conformar
amb els serveis de premsa del propi Congrés i no varen col·lapsar
l’hotel.

Moltes hores per al fotògraf “municipal”

El seguici de l’alcade:

AUSTERITAT SABADELLENCA estampes de la “Modernitat”

El fotograf

La cap
de

premsa

El
xofer

1r.

El
xofer
2n.

La cap
de

protocol

El
pilota
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pilota
segon
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En acabar el Ple de l’Ajuntament del passat mes d’octubre
una Comissió de veïns i veïnes de Torreguitart va demanar
d’intervenir per a fer-nos conèixer la difícil situació que viu el
barri amb uns grups de joves que adopten comportaments
feixistes i perjudiquen la convivència al barri.
Des de l’Entesa volem animar la Comissió a continuar la seva

tasca de denúncia de les agressions de paraula i obra que hi
ha hagut a veïnes i veïns del barri i, sobretot, els volem enco-
ratjar a continuar en aquesta línia d’exigir mesures de
vigilància i presència policial, i reclamar alhora un local per
a joves al barri i més activitats juvenils com a única mesura
per abordar aquest problema.

Al darrer Ple Municipal, l'Entesa va presentar una moció que
demanava la retirada de la Llei d'Estabilitat Pressupostària
que el Govern del PP té previst aprovar properament. A la
pràctica, aquesta llei obstaculitzaria als municipis  poder
exercir les seves competències; representaria un pas enre-
ra en el municipalisme i faria més difícil a les ciutats plante-
jar projectes estratègics a llarg termini. En definitiva, la llei

delega en el Ministeri d'Hisenda una capacitat de control i
fiscalització sobre els municipis que, al nostre entendre, és
inacceptable.
Així mateix ho van entendre la totalitat dels Grups Municipals
que estan al govern de la Ciutat. Tot i que ho intentem sovint,
per aquesta vegada podem dir que vam assolir un acord
ampli amb l'excepció -com és lògic- del PP.

S'aprova una moció sobre la Llei d'Estabilitat Pressupostària
presentada per l'Entesa

Contra la Violència Feixista, Torreguitart s’organitza i intervé al
Ple Municipal
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De fet, el poc que passa al Centre comença a ser preocu-
pant. I el seu ritme també. L’ aspecte més simbòlic d'aques-
ta reflexió és el retard de les obres del Mercat  i la seva, sem-
bla, manca de calendari. Aquest fet a tots ens ha de neguite-
jar però es especialment preocupant pels veïns i comer-
ciants de la Plaça que estan aguantant una situació que cal
reconèixer com a molt difícil. Per això cal exigir un compro-
mís de calendari i una responsabilitat en el seu compliment.
Però al Centre estan passant altres coses que ens preocu-
pen. Ens preocupa que no s'hagi avançat més en la definició
del futur Passeig una vegada desaparegui el Mercat
Provisional perquè això ha de formar part d'un debat ciutadà
que ja hauríem de teninr. Ens preocupa l'oblit en que el
govern municipal ha sotmès l’Oficina del Centre quan en ser
una associació d'entitats s'havia demostrat molt útil com a
interlocutora de la reforma del Centre. Ens preocupa que no
s'hagi plantejat un debat seriós sobre el funcionament dels

carrers de prioritat per a vianants del Centre ara que hi ha
prou  experiència en el seu funcionament. Ens preocupa la
manca de diàleg d'aquest equip de govern que fa que no
siguem capaços de tancar amb una bona solució el proble-
ma dels autobusos i el carrer de l’Horta Novella;... I podríem
continuar preguntant-nos què passa amb el Vapor Pissit, i
amb l'Euterpe, i amb la Casa Duran... i en el, encara pendent,
Pla d'Equipaments del Centre.
Però, en definitiva, ens preguntem quin ès el projecte per al
Centre de la ciutat d'aquest equip de govern i també quin
són els interlocutors per fer aquest debat. Perquè la realitat
és que amb la dissolució de l'IDES i amb la manca de diàleg
amb l’Oficina del Centre, l’única realitat és que els veïns i els
comerciants del Centre s'han quedat sense interlocutors i
sense marcs de debat. I aquesta és la millor manera per
tenir un Centre descafeïnat i sense la força que necessita la
ciutat.

Què passa al Centre?...

Després que l’Associació de Veïns ho demanés durant molts
mesos, després de diverses assemblees de l’Entesa i des-
prés de les propostes de la presidenta del districte, es
posarà una oficina  de Vimusa al barri per estudiar la millor
manera de posar ascensors als pisos.
Des de l’Entesa estem cansats de dir que els ascensors són
indispensables per a facilitar que les persones de més edat
es quedin a casa seva si així ho desitgen. I a Can
Puiggener, com a d’altres barris de la nostra ciutat, calen
ascensors, però també cal un treball integral per ajudar les
persones i entitats que treballen per a la cohesió del barri,
per garantir la convivència i per fer possible que diferents
maneres de viure puguin compartir escola, places, activi-
tats, jocs i festes.

Can Puiggener: Compromís d’ascensors per fi
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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  www.entesa.org

Què és la FAV?
La FAV de Sabadell aplega gairebé totes les associacions de veïns de Sabadell, actualment 21. Avui dia, continuem treballant
amb un tarannà assembleari i reivindicatiu. Demostrem d’aquesta manera el nostre alt nivell organitzatiu i el poder de convo-
catòria que no ha decaigut i esperem que no decaigui mai.

Quins objectius de treball teniu?
En aquests moments tenim un debat obert sobre la participació de la ciutadania i les AV que cerquem com trobar solucions a
les noves situacions que afecten sobretot els més dèbils. Aquest debat ens permetrà continuar construint un moviment veï-
nal reivindicatiu i que gestioni les necessitats dels barris i de la ciutat en conjunt. Hem de ser capaços de crear àmbits de tre-
ball que permetin als socis torbar en les AV i en la mateixa FAV una eina eficaç per resoldre els seus problemes quotidians
(consum, assegurances,...) de lleure, de cultura, de formació,...

Entrevista a la FAV
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El passat dia 23 d’octubre l’Entesa va fer una xerrada sobre
les “Escoles Bressol i el paper de les administracions públi-
ques”. Vàrem comptar amb la presència de Eulàlia Vintrò,
avui catedràtica de la Universitat de Barcelona i durant molts
anys regidora a l’Ajuntament de Barcelona en representació
de Iniciativa per Catalunya.
Ens va parlar de la necessitat “d’una autèntica política públi-
ca de serveis adreçats a la petita infància..”, i que en la
majoria dels casos, els esforços els fan les famílies i els
municipis, mentre que la Generalitat ha fet una oferta que
Vintrò va qualificar de “immoral”, en oferir 80.000 pesse-
tes/any per  plaça quan com a mínim en costa 500.000.
Dolors Calvet, portaveu del Grup Municipal i Joaquim
Sanesteban en nom del Secretariat de l’Entesa, van parlar de
la realitat de Sabadell, dels esforços de les escoles bressol
públiques i privades per  donar un bon servei a la ciutat i van
obrir el debat sobre la necessitat d’ampliar aquests serveis i
d’estudiar altres possibilitats. 
L’Entesa farà aquest debat a diferents llocs de la ciutat, reco-
llirà propostes i opinions, i emplaçarà l’administració respon-

sable, la Generalitat, a assumir les seves responsabilitats. Al
mateix temps reclamarà a l’Ajuntament que treballi el Pla
d’Escoles Bressol, que digui les seves prioritats i que faci
pública les ofertes per als infants de 0 a 3 anys de Sabadell.

Els amics i amigues de l’Entesa es van reunir per a sopar al CEIP la
Floresta, a Can Deu. 170 persones varen compartir una bona estona i
varen escoltar l’ADENC, entitat convidada, que va explicar la situació de
la defensa de l’espai natural de Torrebonica. Va significar un bon inici de
curs per a l’Entesa. 

Isidre Soler és el nou coordinador de
l’Entesa per Sabadell en substitució
d’Artur Domingo. Felicitem, doncs, el nou
coordinador i l’encoratgem en la tasca de
consolidar l’Entesa com a alternativa ciu-
tadana per a un Sabadell progressista.

Una escola bressol a l’any, ens sembla una proposta raonable!

Sopar de l’Entesa
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