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El mes de febrer de l'any 2000, l'equip de govern de l'Ajuntament de
Sabadell va proposar contractar al Canal 50 TV un programa d'una hora
setmanal d'informació municipal; "Sabadell Actual". Segurament, en
algun moment, el deveu haver vist com a telespectadors i deveu haver
observat que la presència de l'Entesa en el programa es basa en un
espai de dos minuts -com si el treball de l'Entesa a l'Ajuntament de
Sabadell no representés els 26.000 vots- precedits d’"ara toca l'espai de
l'oposició". Per aquesta raó, l'Entesa va sol·licitar al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que analitzés si es contemplava la
pluralitat política real en el programa. Aquest organisme va investigar
i va confirmar que de 53 hores analizades, el 93,3% del temps es dedi-
cava a l'equip de govern i un 3,3% a l'Entesa i al Partit Popular.
Finalment, el CAC ha resolt que Sabadell Actual és un programa de
publicitat institucional i no informatiu com el defineix l'Ajuntament.
En publicitat institucional no existeix normativa específica però sí que la
Llei 18/2000 del 29 de desembre, diu que s'ha d'identificar clarament el
programa com a "publicitat institucional" per no confondre els telespec-
tadors donant publicitat en lloc d'informació.
L'Entesa reclama ara que es compleixi la resolució del CAC i que es
modifiqui la documentació corresponent (plec de clàusules, contracte,
decrets,...) explicitant clarament que l'Ajuntament de Sabadell contrac-
ta un programa de publicitat i no un d'informació.
En aquest sentit l'Entesa ha organitzat per principis de març un debat a
la ciutat sobre el pluralisme i els mitjans de comunicació locals, ja que
entén que els mitjans públics i els espais finançats amb diners públics
han de garantir la pluralitat democràtica expressada a las urnes.

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

Publicitat emmascarada
com a informació

La subtil distinció
entre informació i
publicitat
L'Ajuntament de Sabadell decideix contrac-
tar 60 minuts d'espai televisiu setmanal per
apropar l'administració al ciutadà, per
potenciar els mitjans de comunicació locals,
per cohesionar la societat sabadellenca i,
sobretot, per informar sobre gestions, pro-
jectes i debats a l'Ajuntament. I, des de
l'Entesa ens preguntem: per què de 60
minuts contractats que costen 15 milions de
pessetes l'any als ciutadans i ciutadanes,
només 2 minuts són per a l'Entesa?  
Per això l'Entesa demana al Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC), organisme
creat pel Parlament de Catalunya, que digui
si és just que una força política representa-
da a l'Ajuntament per 9 regidors i regidores,
només tingui 2 dels 60 minuts contractats en
aquest espai "informatiu" municipal. El CAC
fa els seus propis dictàmens i confirma l'exi-
güitat del temps dedicat a l'Entesa.
Lògicament caldria ampliar el temps. Potser,
segurament, permetre la participació de
l'Entesa en els espais de debat...
A la vista dels fets, el CAC resol que "es com-
pleixi l'obligació legal de senyalitzar,
durant tota l'emissió, l'esmentat programa
amb una transparència de publicitat institu-
cional, així com també les autopromocions
del programa que realitzi la cadena, a fi i
efecte de no confondre la ciutadania.."
Potser així les coses estaran més clares, no?
L'Entesa denuncia, una vegada més, la polí-
tica de comunicació i d'imatge de
l'Ajuntament de Sabadell, totalment parti-
dista i polititzada. Una política adreçada a
un únic objectiu: l'autopromoció de l'alcal-
de. I la informació plural que tant reclama el
seu grup polític al Parlament de Catalunya?
Quan convé, els principis es converteixen
en paper mullat. 

DISSABTE, 23 DE MARÇ, A LES 6 DE LA TARDA, A L'ÀGORA,
CENTRE CÍVIC DE SANT OLEGUER. VINE A BERENAR AMB
L'ENTESA AMB LA PRESÈNCIA d'Isidre Soler, coordinador
de l'Entesa, Dolors Calvet, portaveu de l'Entesa, i Antoni
Balagueró, vocal de l'Entesa al Consell de la Gent Gran
(podeu trucar i confirmar l'assistència al 93 745 31 27).

TROBADA D' AVIS I ÀVIES
DE L'ENTESA.
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L'Assemblea de l'Entesa per Sabadell del passat 2 de
febrer va aprovar una resolució contra el projecte del
Quart Cinturó i contra el model urbanístic que representa. 
El Quart Cinturó respon a les polítiques de desenvolupa-
ment dels anys 60 basades en el foment de l'asfalt i del
formigó com a únic paràmetre del progrés. Aquesta infra-
estructura ocasionaria un greu impacte ambiental i social
a Sabadell, afectant els boscos de Ca n'Argelaguet, de
Can Deu, del Torrent de Colobrers i de Togores, entre d'al-
tres. Provocaria l'augment de la contaminació atmosfèri-
ca i acústica, a més de potenciar la posterior ocupació

urbanística i l'especulació del sòl. Respecte a la mobilitat,
aquesta via no resol els problemes reals de la comarca.
L'Entesa es va comprometre a plantejar propostes que
cerquin solucions a curt, mitjà i llarg termini als problemes
de mobilitat, col·laborant amb les institucions, entitats i
organitzacions polítiques que comparteixin la recerca
d'alternatives per evitar la construcció del Quart Cinturó.
Per això l'Entesa proposà al Grup Municipal que presen-
tés una moció al proper Ple Municipal plantejant la pos-
sibilitat del consens polític per promoure solucions sos-
tenibles als problemes de mobilitat de la comarca.

El Quart Cinturó no és necessari per al Vallès

La Entesa ha canalizado una necesidad social y sanitaria de
nuestra ciudad y de los municipios de alrededor. Una necesidad
sentida provocada por la grave deficiencia de camas hospitala-
rias que cada año, en invierno, provoca que muchos ciudada-
nos no puedan recibir la asistencia sanitaria con la calidad que
se merecen.
Desde la Entesa pensamos que esta demanda podría ser resuel-
ta en parte en el Programa "Vida als Anys" del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya, con el
aumento de plazas concertadas, y en parte con la reapertura de
la Clínica la Alianza, con capacidad suficiente para dar cober-
tura tanto a las demandas de asistencia a los enfermos con difi-
cultades de soporte familiar (asistencia sociosanitaria) como a
enfermedades mentales, demencias y otras.
Ya hace tiempo que el movimiento de las asociaciones vecina-
les y otras entidades han manifestado su preocupación por la
falta de camas hospitalarias y solicitan un segundo equipa-

miento sanitario en Sabadell. Hoy en día, los datos nos indican
que hay un elevado número de personas mayores que viven
solas en nuestra ciudad y todo indica que esta problemática irá
en aumento.
Por estas razones, la Entesa presentó una proposición en el
Pleno Municipal del mes de enero solicitando que el
Ajuntament de Sabadell hiciese las gestiones necesarias entre
la Generalitat i la Alianza para que este equipamiento estuvie-
ra disponible para ofrecer servicios sanitarios públicos en
Sabadell y las poblaciones de alrededor en el menor tiempo
posible. La moción también solicitaba que el Ajuntament lidera-
ra todo el proceso, controlara la gestión del equipamiento y que
el proyecto se hiciese con la participación de las asociaciones
y entidades implicadas de la ciudad. Pero la proposición fue
votada en contra del equipo de gobierno con burdos argumen-
tos sobre la negociación. Otra oportunidad perdida de pactar
consenso en los grandes temas de ciudad. ¡Qué lástima!

La Alianza, un nuevo equipamiento sanitario
que la ciudad debe ganar

La ciutat de Sabadell disposa (teòricament) d'un Pla
d'Escultures fruit dels consens polític i ciutadà. Es pre-
tenia així, embellir la nostra ciutat amb uns criteris de
qualitat, de contemporaneïtat i, sobretot, de participa-
ció i seguiment per part del món cultural i dels ciuta-
dans en general, en la definició concreta de les obres a
instal·lar.
Ja l'any passat des de l'Entesa vam denunciar la
manca d'interès de l'actual equip de govern en aquest
tema, reflectida en la incapacitat de tirar endavant el
projecte de la plaça del Gas, quan aquest ja comptava
amb pressupost i aportació privada.
Aquest Nadal, el tàndem Manau-Reverter ens ha
sorprès amb una nova pífia: l'anunci de la instal·lació
d'una escultura a la plaça del Pi-Pi, prescindint com-
pletament dels criteris generals del Pla i, el que sorprèn
més, en contra de l'opinió dels artistes i les entitats de
la ciutat.
En queda alguna cosa del Pla d'Escultures? En queda
alguna cosa del Mapa Cultural? Ja n'hi ha prou d'arbitra-
rietats i poca-soltades en la política cultural a Sabadell!

Què en queda del Pla d'Escultures?
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El pressupost d'enguany de l'Ajuntament de Sabadell
és conseqüència de la lleugeresa econòmica que ha
caracteritzat la gestió dels recursos públics al llarg
dels últims dos anys. L'Ajuntament de Sabadell ha
augmentat considerablement la despesa corrent i ho
compensa mitjançant l'augment dels impostos als
ciutadans i ciutadanes de Sabadell. I des de l'Entesa
ens preguntem: En quins nous serveis es reflecteix
aquest augment desmesurat de la despesa? Hi ha
prou raons per anar limitant d'aquesta manera la
capacitat d'inversió a la ciutat? Podem permetre'ns
anar augmentant l'endeutament en una època de
recessió econòmica?
El capítol 1, despeses en personal, és el principal res-
ponsable d'aquesta descompensació econòmica. En
un any, el 2001,s'ha augmentat aquesta partida en 700
milions de pessetes. Una despesa que no estava pre-
vista i que s'ha suplementat a base de fer enginyeria
financera. Uns diners que no reverteixen en la millo-

ra de les condicions laborals dels treballadors de
l'Ajuntament ni en la millora dels serveis, sinó que
paral·lelament a les externalitzacions d'aquest ser-
vei s'ha inflat considerablement la plantilla en tas-
ques d'imatge i de comunicació.
La caiguda de la inversió repercuteix més o menys en
tots els departaments. És per això que preocupa
l’Entesa que no hi hagi una aposta estratègica a favor
d'una política social i de cohesió a la ciutat (manca
d'escoles bressol, ni un duro per al Pla d'Immigració,
no apareix el Pla de Biblioteques ni el d'Escultures, no
s'inicien noves rehabilitacions de barris i les que hi ha
són del tot insuficients, no hi ha una aposta clara per
la mobilitat,...) ni per als temes estratègics de la ciu-
tat del futur (Palau de Congressos, Gran Via Digital,...).
La política municipal  ens condueix cap a una ciutat
cada dia més cara, on la política pública pesa cada
dia menys davant l'augment de problemes socials
als quals fer front.

L'Ajuntament perd capacitat d'inversió

La Entesa se solidariza con los vecinos de Sabadell afectados
por las líneas de Alta Tensión que atraviesan la ciudad cerca de
sus domicilios y, en concreto, con los vecinos de la c. Sau de
Torre-romeu. Estos esperan con inquietud la urbanización de La
Serra (la construcción de 620 viviendas) para que se entierre
definitivamente la línea de alta tensión, pues mientras esta línea
siga atravesando la zona no se podrá empezar la urbanización.
A la Entesa nos preocupa la lentitiud del proceso  que se está
desarrollando entre la Generalitat i l'Ajuntament, que por cier-
to, ya habia firmado un convenio con Fecsa para soterrar líne-
as de otros barrios de la ciudad, del que Torre-romeu quedó al
margen.
Nos consta que desde la Asociación de Vecinos hace años se
está reivindicando este tema, preocupada por los índices cons-
tantes de enfermedades que se desarrollan en personas que
viven cerca de estos cables. Si el mandato pasado ya se ini-
ciaron trámites con FECSA y ENHER y se firmó un convenio
con fecha de inicio para proceder al entierro de la línea y si
además el coste de esta línea lo financian los promotores de
la urbanización no podemos enteder el porqué de este retraso.

¿Cuando se enterraran las líneas de alta tensión?

La preocupació per l'impacte de les antenes de telefonia
mòbil sobre la salut continua present a la societat, igual que
altres elements nocius per a la salut que van apareixent
constantment a la vida quotidiana; les vaques boges, la
pesta porcina, el peixos morts als rius, la legionel·la a les
torres d'aire condicionat, la cloració de l'aigua... És evident
que els veïns necessiten garanties de control, necessiten
que algú garanteixi la inoqüitat de tots aquests "nous pro-
ductes". L'Ajuntament té el deure de protegir la salut dels
seus veïns i des de l'Entesa demanem que a més de fer
complir la normativa, s'inverteixin més recursos en
vigilància i protecció de la salut pública. Potser partides
dedicades a publicitat institucional podrien passar a pro-
tecció de la salut, no us sembla?

L'impacte de les antenes mòbils
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Acudit: En dos anys de Pla Estratègic només comptem amb logotips i entrevistes
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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

Volem recordar que la plaça de Pere Calders ja existia a la nostra ciutat, concretament al barri de Sant Julià, al costat d'altres
escriptors catalans. A petició del veïnat i per recordar el lloc on havia estat l'antiga seu de l'AV va demanar el canvi de nom pel de
St. Julià. Des de l'Entesa vàrem acceptar la petició de canvi de nom amb la condició que, a la mateixa zona, es reubiqués el nom
de Pere Caldres, però després de més de mig any, veiem que aquest s'ha perdut pel camí. És admissible que Sabadell comenci el
nou mil·leni enretirant escriptors i lluitadors per la democràcia del seu nomenclàtor?

Què se n'ha fet d'en Pere Calders?

L'Ajuntament diu no a noves escoles bressol 
L'Entesa va iniciar el mes de novembre de l'any passat una cam-
panya per demanar noves escoles bressol públiques a la ciutat.
Una escola bressol per districte, de moment, i una per cada
barri de la ciutat com a projecte. La campanya ha inclòs con-
ferències, xerrades, recollida de signatures (més de 2.000 de
moment) i amb una proposició que el Grup Municipal de
l'Entesa va dur al Ple Municipal del mes de gener per aconse-
guir el compromís polític de tot el consistori.
La nostra sorpresa va ser veure que la resta de grups munici-
pals votaven en contra o s'abstenien en una proposta tan
necessària per a aquesta ciutat. L'Entesa també proposa que
l'Ajuntament doni suport polític, tècnic, estructural i econòmic
si cal, a les escoles bressol L'Heura (de la Concòrdia) i Torre
Verda (de Can Rull) per garantir la continuïtat de la seva tasca
social i educativa. I sobretot creiem que les forces que avui
governen l'Ajuntament haurien de complir els seus compromi-
sos electorals i s'haurien de comprometre a construir una nova
escola bressol l'any 2002 i una altra l'any 2003.
La campanya d'escoles bressol de l'Entesa per Sabadell conclourà
el proper diumenge, 3 de març, a les 12 del migdia amb una actua-
ció d'en Pau Tarruell i els Bufanúvols, al passeig de Manresa.
NENS I NENES APUNTEU-VOS-HO I VENIU

DIUMENGE, 3 DE MARÇ,
A LES 12 DEL MIGDIA,
AL PASSEIG DE MANRESA

Una molt bona acollida per la campanya d'escoles bressol
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Entrevista a l’Aula del Vallès
Quin és l'objectiu bàsic de la tasca de l'Aula d'Esplais del Vallès?
L'AEV té com a objectiu la formació d'educadors/es en el temps lliure, els/les monitors/es d'esplai. Es va crear
l'any 1979 a partir de la necessitat dels esplais de la ciutat i de la comarca de tenir una eina de formació i de dina-

mització del teixit socioeducatiu. Actualment ofereix la formació reglada (monitors i directors) i reconeguda per la Generalitat de
Catalunya i un ventall gran de formació no reglada inicial i de reciclatge (tallers, monogràfics, cursos específics...).

Quants esplais de la ciutat hi estan associats?
L'AEV és l'eina de formació del Moviment d'Esplai del Vallès, i per tant, adreça la seva oferta de forma preferent als esplais del MEV
(a Sabadell en formen part els següents: GE La Ganyota de la UES, GE La Llar del Vent de La Concòrdia, GE Xivarri del Centre, GE La
Masia de Can Rull, GE L'Esparver de la Creu Alta, GE Quatre Gats de Torre-romeu, GE Foc de Camp a Ca n'Oriac, GE Els Tabalots dels
Merinals, GE La Baldufa de Can Puiggener). Amb tot, els cursos per a educadors/es estan oberts a la resta d'entitats i col·lectius
implicats en l'educació en el lleure (esplais, agrupaments escoltes, menjadors escolars, activitats extraescolars...) i en el teixit asso-
ciatiu (esportiu, cultural, voluntariat...).

Quins són els projectes fonamentals de l'Aula del proper any 2002?
Fa temps que intentem consolidar una oferta estable de cursos reglats, amb un curs de monitors i un de directors per Nadal a
Sabadell, un de monitors a Terrassa per Setmana Santa, un altre el juliol o setembre al Vallès Oriental i un curs intensiu de monitors
i de directors  l'agost en una casa de colònies. A part, fem cada any una oferta d'activitats formatives i de dinamització, enguany des-
taquen una estada a la Catalunya Nord i el desenvolupament d'un programa informàtic per a la gestió d'entitats sense afany de lucre.


