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Les alegries pressupostàries dels darrers anys fan que ara, amb la
nova llei d’hisendes locals, molt més restrictiva, sigui difícil mante-
nir la ciutat al ritme d’inversió i de manteniment dels anys ante-
riors.
El treball tècnic d’una comissió de persones de l’Entesa ens ha
permès fer una anàlisi acurat del pressupost que vàrem explicar
en el Ple de l’Ajuntament. Us fem un petit resum.
Hi ha una disminució notable de la inversió pública i, com a con-
seqüència d’això, no hi ha diners per a la rehabilitació de barris, ni
per la del Centre, ni pels nous poliesportius que necessita la ciutat,
el projecte del Museu Tèxtil s’ha oblidat, el Pla d’Escultures també
i els temes estratègics no compten amb cap inversió: Gran Via
Digital, el Parc de Salut, el Palau de Congressos, l’Eix Central,... 
La compra de sòl es redueix un 50% i, si no comprem sòl avui no
tindrem equipaments públics o habitatges protegits en el futur.
Aquesta alcaldia, en només tres anys, ha passat de tenir un
Ajuntament sanejat a tenir dificultats per afrontar el dia a dia.
L’Ajuntament en aquests tres anys ha perdut capacitat d’invertir i
la despesa corrent s’ha disparat. I L’Alcalde s’ha mirat l’Ajunta-
ment com una maquinària electoral permanent i no ha escatimat
recursos en activitats per aquesta finalitat. 
Per totes aquestes raons l’Entesa va votar en contra del pressu-
post i va reclamar una gestió responsable dels diners públics.

L’Ajuntament no té diners per invertir! E d i t o r i a l   El Zoo:
projecte estratègic
o demagògia?
La proposta de l’equip de govern de portar el
Zoo terrestre de Barcelona a un indret entre
Sabadell i Castellar del Vallès ha posat en
evidència una manera de governar que, des
de l’Entesa, no compartim. 
La proposta d’ubicació es fa majoritàriament
en uns espais naturals que gaudeixen d’una
especial protecció pels seus valors ecològics
i paisatgístics, i posa de manifest la poca con-
sideració que té el govern de la ciutat de la
funció ambiental i social que fan aquests
espais. A més, posa en alerta sobre l’incert
futur que poden córrer la resta d’espais prote-
gits del nostre municipi. Avui un zoo, i demà? 
La proposta s’ha plantejat sense cap consul-
ta ciutadana ni política prèvia, acompanyant
l’anunci d’una campanya mediàtica per
aconseguir suports incondicionals. Només
s’ha pogut donar el sí i s’ha desqualificat qui,
legítimament, ha manifestat el seu desacord.
La resta de forces polítiques, de manera dece-
bedora, han adoptat l’opció més fàcil, arren-
glerant-se de manera entusiasta a la proposta.
L’Entesa, a favor de la preservació i la inte-
gritat dels espais naturals del rodal i d’un
model de ciutat en harmonia amb el medi
ambient, ha manifestat el seu desacord amb
aquesta ubicació per al Zoo. L’Entesa recla-
ma que es cerqui un altre indret per construir
el zoo sense malmetre cap espai protegit.

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

Després de quatre anys de constant campanya electoral,
el pressupost de l’Ajuntament està ofegat

L’actual gestió del pressupost
municipal és una temeritat
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Des de l’Entesa fem una valoració crítica de la política de
l’equip de govern respecte al patrimoni històrico-arqui-
tectònic. Lamentem que s’hagi negat qualsevol àmbit de
reflexió i debat, i no hi hagi hagut voluntat ni capacitat de
redefinir i donar continguts a la Taula de Patrimoni. 
Cal recordar que no hi ha hagut capacitat de trobar alter-
natives a l’enderroc de la Torre Claramunt, no s’han donat
respostes de recuperació i reactivació de l’Euterpe ni cap
impuls a la gestió del patrimoni industrial del Ripoll, i s’han
continuat amb molta lentitud d’altres projectes. També cal
dir que s’han posat en marxa alguns projectes d’un interès
notable (masia de Can Rull o el Pla de Protecció del
Paisatge) però que no responen a cap política de patrimo-
ni sinó a actuacions personals o a respostes puntuals a
determinades situacions.
Aquestes mancances s’han posat de manifest darrera-
ment en dos casos que, segons el nostre criteri, conside-

rem especialment greus:
• La Casa Duran: “La Caixa” va cedir l’edifici a

l’Ajuntament, invertint 150 milions de pessetes, que no
són suficients per a la seva rehabilitació. El municipi
haurà d’assumir bona part del cost de rehabilitació quan
s’hauria d’haver exigit la seva totalitat a “La Caixa”.
Quants diners li costarà aquest equipament a
l’Ajuntament?

• La façana de la Casa del Comú: En el Ple de l’Ajuntament,
es va prendre l’acord per unanimitat de modificar el Pla
General Urbanístic per tal de conservar la façana. Un
temps després aquesta “va caure”. És que no es van
prendre les mesures tècniques adequades per tal de dur
a terme l’acord del Ple? Quines mesures disciplinàries
s’han portat a terme per penalitzar aquest engany al ple-
nari municipal? Qui és el beneficiari d’aquest despropò-
sit? La ciutat no, és clar.

Patrimoni: La Casa del Comú

La Entesa consiguió en el pasado Pleno municipal que el
Ayuntamiento solicitara formalmente la inclusión del Centre
de Dia y del Casal d’Avis de Sant Oleguer en los presu-
puestos de la Generalitat, o por lo menos, que la Generalitat
se comprometa a firmar el convenio correspondiente.
El Ayuntamiento de Sabadell está construyendo el Centre
de Dia y el Casal d’Avis del sector, pero estos equipa-
mientos, no cuentan con el compromiso de la Generalitat
de Catalunya para su posterior financiación. 
La Entesa llevó al Pleno una proposición para que el
Ayuntamiento pidiera formalmente a la Generalitat su
compromiso. La moción fue aprobada por unanimidad.

Los abuelos de Sant Oleguer
necesitan un Casal d’Avis y un
Centre de Dia: L’Entesa impul-
sa su financiación.

En el debat dels pressupostos del 2001, l’Entesa féu la pro-
posta de l’elaboració d’un Programa Transversal
d’Immigració amb el suport unànime del consistori muni-
cipal. El febrer del 2001, l’Ajuntament contractava una
persona per tirar endavant aquest pla i es proveïa d’un
limitat pressupost. Però, l’any següent desapareixia la
partida pressupostària i, finalment, la persona encarrega-
da cessava en les seves funcions.
Aleshores, l’Entesa va iniciar una feina constant de
denúncia de la situació, que culminà amb la presentació,
al Ple del mes d’octubre, d’una moció en què demanàvem:
• La posada en marxa d’un Programa Transversal
d’Immigració.
• Que el procés d’elaboració d’aquest Pla sigui obert i par-
ticipatiu al conjunt de la ciutat i es tinguin en compte
experiències precedents en d’altres ciutats.
• Que la posada en marxa del Pla es vegi reflectit en els
pressupostos del 2003.
En aquell Ple es va veure un debat surrealista en què l’al-
calde va arribar a afirmar que “l’important és fer coses

concretes i no Plans Transversals”, i quedà en evidència
quan, des de l’Entesa se li va llegir un escrit seu de l’abril
del 2001 adreçat als vocals de consell de districte de la
ciutat en què deia “…un marc per poder prendre les deci-
sions polítiques sobre el tema d’immigració a partir d’un
treball transversal. En definitiva, el Programa Transversal
d’Immigració, més que un Programa d’Ajuntament, ha de
ser un programa de Ciutat.”
L’Entesa va deixar sobre la taula la proposta amb la con-
dició que en un mes se’ns donés una explicació satis-
factòria. I els efectes foren instantanis: al cap de 15 dies
apareixia una partida per al Programa Transversal
d’Immigració en els pressupostos per al 2003 i al cap de 3
setmanes se’ns presentava la nova persona contractada
per tirar endavant el projecte, un document de treball del
pla i una voluntat de desplegar-lo d’acord amb les entitats.
Tenim doncs un nou exemple de com una oposició serio-
sa i responsable és capaç de dinamitzar per a la ciutat un
aspecte important per a la seva cohesió social.

L’empenta pel Programa Transversal d’Immigració

NOU DECRET DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA PER COMPENSAR 

ECONÒMICAMENT LES PERSONES
QUE VAN PATIR PRIVACIÓ DE LLIBERTAT

DURANT EL FRANQUISME.

SI POT SER EL TEU CAS O EL D’ALGUN
CONEGUT I VOLS INFORMACIÓ NO DUBTIS

A TRUCAR-NOS AL 93 745 31 27.

DES DE L’ENTESA T’INFORMAREM DE LES
CONDICIONS I T’AJUDAREM EN LES

GESTIONS A REALITZAR.

ÉS UN TEMA DE JUSTÍCIA.



Sota aquest títol, l’Entesa ha organitzat un seguit d’actes per
tractar diferents aspectes relacionats amb la proposta de
traslladar el zoo de Barcelona a la Torre Turull i Can
Moragues. Tots han servit per aportar informació i reflexio-
nar sobre diferents àmbits.
El primer debat va facilitar que algunes entitats vinculades al
Protocol del Rodal: l’ADENC; Manel Cunill, la Unió de
Pagesos; Josep Moreno, els Amics del Ripoll; Mercè Argemí,
la FAV; Ernest Espinós i la UES; Francesc Macià, expresses-
sin les seves opinions al respecte. Es va criticar la forma de
fer la proposta, per sorpresa i al marge de qualsevol debat
previ, i la manca d’informació. En l’acte es va reclamar més
informació sobre la proposta i la necessitat d’incidir d’una
manera més efectiva sobre la protecció del rodal.
En el segon debat es valorà si el zoo aportaria beneficis
econòmics a la ciutat o no, i va comptar amb la participació
de l’economista i sociòleg Josep Milà, Antonio Diaz; CCOO,
Angel Jiménez; UGT, Manuel Navarrete; USOC, i la Federació
d’Associacions de Comerciants de Sabadell; Marcial
Perelejo. Alguns ponents van qüestionar la viabilitat econò-
mica del zoo, ja que és una instal·lació deficitària i necessi-
taria una aportació constant de recursos municipals. Encara

que també es va plantejar  la possibilitat de la creació de
nous llocs de treball amb l’arribada del zoo.
En el tercer debat es valorà la compatibilitat del zoo amb la
flora i la fauna existent i es convidà a reflexionar sobre si
la captivitat dels animals ajuda a preservar les espècies o
no. Va comptar amb la participació del biòleg Jordi
Miralles, Carme Méndez, representant d’ADDA, i Feliu
Madaula, enginyer agrònom i membre dels Verds. Es va
remarcar la funció caduca dels zoos i s’alertà dels possi-
bles efectes d’introduir espècies foranes i exòtiques al
nostre rodal.
En el quart debat es van discutir els Plans Generals i els estu-
dis realitzats sobre el Torrent de Colobrers i el bosc de
Togores que demostren la incompatibilitat d’una instal.lació
zoològica amb la conservació d’aquests espais. L’acte va
comptar amb la participació de Xavier Pons, doctor en
Biologia del Departament de Geografia de la UAB; Juan
Martín, biòleg de l’ADENC; l’advocat Lluís Toldrà; i el geòleg
J.M. Mallarach. 
Tots els actes han comptat amb una participació nombrosa
de públic assistent, el qual ha agraït la realització d’aquests
necessaris debats.

El zoo a Sabadell?

Ya hace muchos meses que la Entesa está reclamando una
acción decidida del Ajuntament para recuperar la Aliança
como equipamiento sociosanitario para Sabadell.
Presentamos una moción en el pleno municipal de enero del
2002. En aquella ocasión, el equipo de gobierno la rechazó
alegando que ya se estaban haciendo gestiones. En
Noviembre, el Parlament de Catalunya aprobó un Plan de
Viabilidad para la Aliança que implicaba la venta del edificio
de Sabadell. Un Plan de Viabilidad que no tiene en cuenta
todo el dinero público invertido históricamente en la Aliança
y que propone volver a pagar lo que la Administración y los
mutualistas ya han pagado. 

En ese momento, la Entesa volvió a llevar una moción al
pleno. La moción pedía que el Ajuntament se comprometiera
a no recalificar el solar de la Aliança, para evitar así que se
pueda especular con él y que se pierda un equipamiento sani-
tario. Y, pedia que el Ajuntament hiciera todas las gestiones
posibles para recuperar el edificio para la sanidad pública. 
La moción consiguió, ahora sí, un año después de la prime-
ra, la unanimidad de todos los grupos políticos. Ahora nece-
sitamos que nuestros representantes estén a la altura y ges-
tionen el tema con la máxima diligencia. Así lo esperamos,
pues ya hemos perdido mucho tiempo y nos jugamos mucho
para nuestra salud.

Queremos recuperar el edificio de la Aliança para la sanidad
pública de nuestra ciudad. 

Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell 
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Treballar a favor de la unitat de l’esquerra ha estat un dels
principals propòsits de l’Entesa des de la seva creació. En
aquest sentit, abans de l’estiu, vàrem proposar a ICV mante-
nir converses per valorar les possibilitats de formar una can-
didatura unitària a l’esquerra del PSC per a les properes
eleccions municipals que tingués per objectiu aconseguir el
govern municipal.
L’acord electoral assolit entre ICV i EUiA a nivell nacional
podria ser una oportunitat per suturar anteriors discrepàn-
cies i iniciar una nova etapa de treball en comú entre ES i
ICV.
Aquesta ha estat una de les coincidències de les converses
mantingudes i també s’ha coincidit en els eixos programàtics
principals: la cohesió social, la democràcia participativa, la

cultura com a eina de convivència i d’identitat, la sostenibili-
tat, ... 
Des de l’Entesa defensem que la voluntat d’acord s’ha de
fomentar en uns objectius polítics clars perquè esdevingui
sòlid i que tingui com a objectiu únic garantir una política
d’esquerres que defensi amb fermesa els valors que ens per-
metin afrontar les necessitats actuals i de futur de la ciutat.
Defensem també que aquesta voluntat d’acord es visualitzi
dia a dia de manera efectiva en la política municipal i social
i que qui encapçali la candidatura unitària sigui una persona
de consens que equilibri les diferents sensibilitats polítiques
de la candidatura i que representi la imatge d’aquest acord. 
En aquest sentit, des de l’Entesa, continuarem treballant amb
la confiança de poder assolir aquest objectiu. 

Converses amb IC-V

¿¿QQuuéé  hhaa  ssuuppuueessttoo  llaa  ccaattáássttrrooffee  ddeell  PPrreessttiiggee??
Ha sido una catástrofe muy importante, no sólo para Galicia, sino que repercute en todo el país. Todos los medios y el dinero
que se está gastando en paliar sus consecuencias son en beneficio de todos.

¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  iimmmmeeddiiaattaass  ssee  ppuueeddeenn  ttoommaarr  ppaarraa  ppaalliiaarr  ssuuss  ccoonnsseeccuueenncciiaass??
Limpiar sin regatear esfuerzos y sin pensar en las ideas políticas de unos o de otros. Pensando en dejar a Galicia, y en con-
secuencia a todo el país, en buen estado, tal como se merece.

Entrevista al Grup Galego Nós sobre el Prestige

El passat divendres, 29 de novembre, l’Entesa per Sabadell
va dur a terme un sopar al CEIP Agnès Armengol i 200 perso-
nes que confien en el projecte de l’Entesa van assistir a l’ac-
te. El sopar va ser possible gràcies a la dedicació d’un bon
equip de treball. Els assistents varen compartir una bona
estona mentre sopaven. A l’esdeveniment hi van ser pre-
sents totes les sensibilitats que componen l’Entesa, des dels
grups polítics que en formen part fins a les persones que a
títol individual hi donen suport. 
Al final de l’acte la portaveu del Grup Municipal de l’Entesa,
Dolors Calvet, i el coordinador i candidat de l’Entesa, Isidre
Soler, van adreçar unes paraules al públic. La primera va
remarcar la tasca realitzada a la ciutat pel Grup Municipal i
les propostes que s’han proposat i que han estat desenvolu-

pades. Facilitar la construcció d’ascensors als pisos que
encara no en tenen, la inversió en  escoles bressol, el tema
de la clínica l’Aliança,... També es va comentar la situació
actual de la ciutat i les deficiències econòmiques del pres-
supost actual. 
L’Isidre Soler va explicar el procés de converses amb altres
forces polítiques d’esquerres de la nostra ciutat i la situació
actual dels debats amb IC-V. La nostra voluntat d’arribar al
màxim d’acords possibles, però també la nostra disponibilitat
a presentar-nos a les eleccions si no hi ha condicions per
aquest acord.
L’acte va afirmar la consolidació de l’Entesa com a alternati-
va ciutadana per a un Sabadell progressista.

El sopar de tardor de l’Entesa
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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

La Entesa se solidariza con todos los gallegos y les desea una pronta recuperación
de toda la riqueza de su país

NNUUNNCCAA  MMÁÁIISS


