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La primera setmana del mes de setembre, la ciutat va rebre la notícia de la pro-
posta de l'alcalde de Sabadell i de l'alcalde de Castellar d'oferir les finques de
la Torre del Turull i de Can Moragues per instal·lar-hi la part terrestre del Zoo de
Barcelona, que es trasllada fora de la Ciutat Comtal, arran de la rehabilitació de
l'espai del Parc de la Ciutadella. La possibilitat de situar-lo a les esmentades fin-
ques porta implícit un alt grau d'impacte al nostre entorn.
Sobre aquesta proposta s'ha presentat un document del tot insuficient per a
fer-ne una valoració acurada i genera molts dubtes. La ubicació és, si més no,
discutible per tractar-se d'un espai d'alt valor ecològic i forestal de 124 hectà-
rees. Ara, amb la proposta del Zoo, aquest espai es privatitzaria, es transfor-
maria i s'hi portarien espècies exòtiques i es foragitarien les pròpies.
Per això, l'Entesa, evitant la lògica imposada per l'alcalde d'estar a favor o en
contra del Zoo, creiem que cal aprofundir en les seves característiques i en les
seves conseqüències per tal de fer-ne una valoració que garanteixi una presa de
decisions que doni uns resultats positius per al global de la nostra ciutat.
És, en aquest sentit, que vam exigir obrir un debat sobre la proposta, amb tots els
elements sobre la taula, abans que la ciutat es posicioni en una o altra direcció:
quin és el dimensionat real del Zoo i les seves característiques, com garantirem
l'accessibilitat en transport públic o en vehicle privat, cal veure si aquesta pro-
posta es correspon amb el consens ciutadà sobre infraestructures, cal estudiar
l'impacte de contaminació d'aquesta instal·lació, quines són les fonts de submi-
nistrament d'aigua per a la instal·lació i com afecten els cabals ecològics del
Ripoll i del Torrent del Colobrers, quin impacte tenen les aigües residuals i el seu
tractament, quin impacte té sobre la vegetació, quines garanties tenim de man-
teniment del Torrent del Colobrers i el seu accés públic, com es mantindrà l'ús
públic de la font de Can Moragues, quins costos té la proposta per a la ciutat o
com intercedeix la proposta al consens ciutadà de protecció del Rodal.
Des de la nostra responsabilitat al govern local volem analitzar totes aquestes
qüestions de manera acurada per garantir que la proposta és viable.
Per altra part, creiem que el consens ciutadà calia buscar-lo també en un debat
i consens previ amb les entitats que formen part del Protocol del Rodal. En aquest
sentit, l'Entesa ha organitzat un debat per al proper dijous, 24 d'octubre, amb la
participació de l'ADENC, la FAV, la UES i la Unió de Pagesos.

El  ZOO A  SABADELL?
Sabadell, tres anys
després
El mes de juliol es varen complir tres anys
del govern multicolor del PSC, CIU, ERC i
el Grup Mixt a l'Ajuntament de la nostra
ciutat. L'Entesa ha editat un balanç com-
plet d'anàlisi del període. A banda d'inau-
gurar i gestionar projectes ja iniciats a
l'anterior mandat, les característiques
diferencials d'aquest nou govern han
estat: en primer lloc, la indiferència i el
menyspreu davant les opinions divergents
a les pròpies, pràctica amb la qual han
gestionat tots els descacords. I, en segon
lloc, els excessos en representació, imat-
ge i protocol, que han fet que passem
d'una política centrada en l'urbanisme a
una política d'aparadors. I, des de l'Entesa
ens preguntem: on ha quedat oblidada la
política social? S'ha aconseguit consens
en alguns projectes: el Pla Director
d'Infraestructures, la construcció de
noves escoles bressol, projectes com la
"Ocupació a mida",... però, des de l'Entesa
som molt crítics amb una política munici-
pal immediatista que sacrifica pensar en
el futur a costa de guanyar les properes
eleccions municipals.  Quin cost tindrà per
a la ciutat l'ambició política de l'alcalde?

SABADELL, CIUTAT AMB IDEES L’ENTESA UNA IDEA DE CIUTAT
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En el Ple Municipal del mes de juliol, els veïns i les vei-
nes del carrer del Vallespir i l'Associació de Veïns de
Ca n'Oriac van demanar intervenir en el Ple per exposar
el seu desacord amb les maneres i amb les decisions
que l'Ajuntament havia pres sobre la urbanització del
carrer i el pagament de les contribucions especials. 
Els veïns i l'entitat que els representa estaven d'acord
a pagar contribucions especials, com han pagat tots els
barris de la ciutat que han tingut millores; sols demana-
ven que es desglossés bé el Projecte d'Obres i se’ls
digués exactament quines partides els pertocaven i
quines havia d'assumir l'Ajuntament, ja que correspo-
nien a despeses generals de la ciutat.
Aquest debat ha durat molts mesos, però les partides

continuen sense concretar-se! 
L'Ajuntament ha convocat reunions amb una part del
veïns i ha intentat impedir l'entrada de la resta, i ara,
darrerament, ha decidit pactar individualment amb
cada veí i cada propietari.
Ni les assenyades paraules que Francisco Morales va
dirigir al Ple, com a president de l'Associació de Veïns
de Ca n'Oriac, ni les intervencions de la portaveu de
l'Entesa, M. Dolors Calvet per demanar que es fes un
nou intent d'arribar a un acord amb el conjunt dels
veïns han servit perquè l'equip de govern complís la
seva pròpia paraula: buscar l'acord entre tots els veïns
i d'aquests amb l'Ajuntament.

Vallespir. El conflicte de la incompetència

L'Entesa per Sabadell va fer una visita el passat 28 de
juny a Espronceda i Campoamor. Amb motiu del butlletí
sobre aquests dos barris, l'Entesa va voler comentar
amb els veïns i veïnes les necessitats que tenien. Entre
d'altres, ens van destacar diversos aspectes a treba-
llar: el nou CAP del sector, els equipaments per a la
gent gran, la instal·lació d'ascensors, l'ampliació del
Centre Cívic,...
La ciutadania també expressa com a un repte la segu-
retat ciutadana. En aquest sentit es reclamen més pro-
grames de dinamització sociocultural, de reinserció
laboral per a joves i d'inversió en habitatge públic. 
Un cop analitzades les necessitats, l'Entesa va plante-
jar al butlletí diverses propostes que ens semblen prio-
ritàries per a aquest sector. Un Pla Integral del Sector
Sud que inclogui aspectes urbanístics, culturals, edu-
catius, comercials i socials. L'exigència a la Generalitat
de la construcció del nou CAP. L'aplicació i l’ampliació
del programa d'instal·lació d'ascensors. La construcció
d'una escola bressol pública. L'aplicació de les mesu-

res corresponents per evitar l'impacte de l'Aeroport a
la zona. Continuar invertint al Parc Central del Vallès. I,
per últim, la necessitat de construir un equipament per
a la gent gran al solar previst.

Campoamor i Espronceda, molts reptes per a millorar la qualitat
de vida d'aquests dos barris.

El passat dijous, 26 de setembre, es va dur a terme una
trobada entre tots els vocals de l'Entesa als consells de
participació locals (territorials i sectorials). L'objectiu
de la trobada era fer un balanç del funcionament dels
consells al llarg d'aquests tres anys i elaborar propos-
tes per al futur en l'àmbit de la participació ciutadana.
L'opinió dels assistents va coincidir respecte a la poca
utilitat d'aquests òrgans i la formalitat que els caracte-
ritza. 
El fet que tots els consells siguin merament informatius
i que la documentació del que s'exposa no es tingui
amb anterioritat a les reunions, els converteix en
òrgans inhàbils per al debat. El poc interès de les qües-

tions tractades ha fet minvar l'assistència i ha fet que,
sovint, no es puguin aprovar ni les actes de les reunions
anteriors.
Des de l'Entesa hem plantejat sovint la necessitat de
repensar els òrgans de participació municipals, abolint
els Consells de Districte i pensant en instruments
menys formals que fomentin el debat. Ja fa molts mesos
que estem reclamant que l'equip de govern i la ciutat
facin un balanç del funcionament de tots els consells,
però per a l'equip de govern la mera existència dels
consells, tot i la poca assistència,  ja els justifica qual-
sevol proposta sense cap intenció d'obrir el debat a
postures diferents de les seves.

La participació en qüestió
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Visita a la ludoteca de Centre Cívic Rogelio Soto



El mes de juliol es varen complir tres anys de la tasca del Grup
Municipal de l'Entesa a l'oposició de l'Ajuntament. Han estat tres
anys de treball per exercir el control de la gestió del govern de la
ciutat i tres anys fent propostes per a millorar la ciutat i per ento-
mar els reptes de futur. 
Coincidint amb aquesta data, l'Entesa ha fet pública la tercera

Memòria del Grup Municipal de l'Entesa, la qual dóna comptes a la
ciutadania de la tasca desenvolupada. L'Entesa ha continuat cap-
davantera en el debat i divulgació de les idees a la nostra ciutat,
organitzant conferències amb ponents de gran renom, en temes
com la necessitat d'escoles bressol públiques, el deute extern, el
pluralisme als mitjans de comunicació, la immigració o la bioètica.
Per altra banda, s'han continuar plantejant demandes en campan-
yes com la de les escoles bressol o els ascensors. I no hem deixat
d'opinar a través
dels mitjans d'opinió sobre tots els temes d'interès ciutadà. 
També s'han editat sis butlletins bimensuals com el que teniu a les
mans, a banda dels butlletins temàtics (el Quart Cinturó, les esco-
les bressol, els equipaments de la gent gran), i els de barri (Districte
7è, Campoamor i Espronceda).
L'Entesa ha presentat diverses propostes a la ciutat en el Ple
Municipal i ha exercit la seva responsabilitat en el consistori de
manera responsable, votant a favor d'un 86% dels decrets presen-
tats. Tot i això, l'Entesa ha plantejat obertament el seu desacord en
l'augment excessiu dels impostos l'any 2002, en l'excés de despe-
ses protocol·làries i en l'abandonament de les polítiques socials. 
L'Entesa, responsable amb la representació de més de 26.000 vots,
continuarà exercint la seva funció al llarg del curs que ara s'ha iniciat.

Tres anys treballant amb responsabilitat

Passada la Festa Major potser convé reflexionar sobre el paper de
les institucions i dels organismes públics en la cultura, sobre com
s'inverteixen els diners públics i, més concretament, com fem això
en la programació de Sabadell.
La política cultural hauria de tenir tres eixos: les infraestructures de
producció i programació, el suport a les entitats i als agents cultu-
rals, i les mesures per fer arribar la cultura de qualitat al conjunt de
la ciutat. El Mapa Cultural pretenia posar ordre en aquest terreny,
intentant que el sector privat, el públic i el social apostessin per
una ciutat dinàmica, tant en la producció de béns culturals com en
llur socialització. Als darrers anys hem vist una desacceleració i
desvirtuació dels objectius que s'hi plantejaven. Aquest fre és més
evident quan parlem de les programacions i de les activitats orga-
nitzades des de l'Ajuntament.  
Segons el nostre parer, l'Administració no ha d'invertir els diners a
programar activitats que el mercat per si sol ja promociona i que
tenen tan sols valor mediàtic sense cap valor cultural afegit.
L'Administració tampoc no ha de malbaratar grans quantitats de
diner públic en activitats protocol·làries minoritàries que responen
tan sols a un interès polític d'institucionalitzar i instrumentalitzar
les festes populars.
En canvi, sí que seria tasca de l'Ajuntament preocupar-se per fer
arribar al conjunt dels ciutadans espectacles de qualitat que, per
simple lògica de mercat, no arribarien a Sabadell. També que
puguem gaudir de la producció cultural local, que ens fem més nos-

tra la pedrera artística
sabadellenca, ajudant a
millorar, alhora i dia a dia,
la qualitat d'aquestes pro-
duccions.
I desenvolupar una política
de corresponsabilització
amb les entitats
ciutadanes.
La darrera festa major ha
estat un exemple de com
gastar molts diners en
espectacles de dubtosa
qualitat i que el mercat
hauria cobert abastament,
conjuntament amb d'altres
propostes locals o convidades de gran qualitat i gran èxit de públic.
També els organitzadors de les barraques han donat una lliçó de
com amb pocs diners es pot crear un espai de convivència i d'oci
juvenil que doni també sortida a diferents expressions culturals, tot
i les traves que els ha posat l'equip de govern.
Tot plegat ens hauria de fer reflexionar que la política cultural a
Sabadell necessita diàleg i suma d'esforços per assolir un objectiu:
"apujar el llistó", i aconseguir una ciutat dinàmica en la producció i
en la programació d'espectacles culturals de qualitat.

Festa Major, Cultura i Diner Públic

Totes les organitzacions polítiques progressistes, en els seus
debats sobre política municipal han teoritzat la necessitat de pas-
sar de la política dels "totxos" a la política de les persones, volent
significar amb aquest canvi la necessitat de dotar amb més credi-
bilitat política i de prioritzar amb més recursos les polítiques dels
Serveis Personals. Les que treballen amb hàbits, cultura, educa-
ció,... i les que són més difícils d'avaluar a curt termini.
El nostre Ajuntament, lluny d'avançar en aquesta línia, sembla que
ha passat dels "totxos" a la política de la imatge. La politica adreça-
da a les persones sembla haver retrocedit als anys 80. S'ha passat
del Mapa Cultural a les actuacions de la Rosa d'Espanya i a
reforçar els ghetos culturals en lloc d'integrar cultures. S'ha passat

a prioritzar el finançament d'un sopar multitudinari a mil avis de la
ciutat en lloc de reforçar l'atenció domiciliària. S'ha oblidat la polí-
tica sanitària en un pou. S'ha passat del Projecte Educatiu de
Sabadell a la inèrcia que va aprofundint les diferències entre esco-
les públiques de la ciutat. S'ha signat la defunció de Sabadell
Solidari. I s'han posat totes les traves perquè no es posi en marxa
cap Pla d'Immigració. 
Quines prioritats polítiques es defensen? Des de l'Entesa creiem que
els fets ens demostren com hem avançat envers polítiques més libe-
rals i menys socialdemòcrates. O la influència de Convergència i
Unió al govern de la ciutat és de nota o el PSC de Sabadell ha per-
dut els seus principis ideològics.

Què se n’ha fet de la política dedicada a les persones?

Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell 
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A l'Assemblea del passat 4 de juliol, l'Entesa, coherent amb el seus principis de reno-
vació va aceptar la voluntat de M. Dolors Calvet de no tornar a encapçalar la prope-
ra llista electoral. Després d’una àmplia consulta als seus associats, va fer la pro-
posta que l'Isidre Soler, avui Coordinador de l'Entesa, fos la persona que encapçalés
la candidatura de l'Entesa a les properes eleccions municipals del maig del 2003.
L'Isidre Soler és una persona que ha treballat, participat i incidit en la vida política i
social de Sabadell des de molts àmbits. Fa uns anys com a veí de Can Deu, on es va
implicar en el moment més reivindicatiu per a les millores del barri i, més darrera-
ment, com a veí del barri de Gràcia i com a President de l'Associació de Pares i
Mares de l'Escola Teresa Claramunt.
També des de sempre ha destacat per la seva implicació en els moviments ecologis-
tes, ja sigui des de la Federació d'Associació de Veïns o des de la Campanya del
Quart Cinturó, de la qual ha estat un dels membres més actius.
L'Assemblea de l'Entesa li ha demanat que a més de ser el nostre líder sigui el nos-
tre candidat. Creiem que Sabadell es mereix el millor i que l'Isidre és la persona ade-

quada per defensar, d'ara en endavant, el projecte de l'Entesa per a la nostra ciutat.
L'Isidre Soler està a disposició de la ciutat, amb la millor predisposició per fer de l'Entesa una força política que permeti a la
ciutat avançar en qualitat de vida, en benestar i en solidaritat.

Isidre Soler. Un nou cap de llista per
l'Entesa

Ple Municipal del 23 de febrer del 2000. Acta textual.
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
Municipal d'Ordenació de Sabadell per a l'ordenació de l'an-
tic Casal de l'Estudi (Casa del Comú)
Sr. Oriol Civil: "Recorda que fa uns 6 anys es va portar al Ple
una sol·licitud de la propietat per enderrocar aquesta finca
per amenaçar ruïna, que no està ni estava protegida pel Pla
Especial de protecció del Patrimoni, però en aquell moment,
en nom del seu grup del PSC, va demanar que quedés el
tema sobre la taula, ja que hi havia una demanda ciutadana
per protegir aquest edifici. ... amb motiu de les converses de
tots aquests darrers anys, al final s'ha arribat a la proposta
que es presenta al Ple, comentada a la Taula de Patrimoni,

d'aprovar la modificació puntual del Pla General per mante-
nir la façana d'aquest edifici. ..."
Sr. Josep M. Civis: "...creu que s'han de felicitar totes aque-
lles persones i entitats que al seu moment van veure clar que
s'havia d'exercir una certa pressió i una demanda popular
per tal de salvaguardar aquest Patrimoni. ...ja és hora i ja és
bo que encarrilem aquest tema i puguem plarlar de manera
clara que es poden salvaguardar alguns elements que con-
sidera imprescindibles i que formaran part del nostre patri-
moni i milloraran el nostre paisatge urbà.... "
La Casa del Comú fou derrocada el divendres 20 de setembre
del 2002.

Per què no son conseqüents amb el que diuen?
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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

REHABILITACIÓ DE
PATRIMONI HISTÒRIC

SILENCI !
TREBALLEM !

CASAL DE L’ESTUDI

ENDERROCS I RÀPIDS CIVIS


