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Entesa per Sabadell està en contra
de la taxa de residus que l’equip de go-
vern vol imposar. Hi està en contra per
l’objectiu que persegueix i per la mane-
ra que s’ha plantejat.

És cert que a Sabadell, com a la
resta de pobles i ciutats, el volum de les
deixalles domiciliàries i el de les que
produeixen els comerços i les indús-
tries s’incrementa progressivament. És
un fet preocupant i insostenible, que
comporta dues conseqüències, l'una
ambiental i l’altra econòmica. 

Amb la nova taxa que vol aplicar, l’e-
quip de govern intenta resoldre tan sols
el problema econòmic, fent que el cost
de la recollida i l’eliminació dels residus
el paguin directament els ciutadans,
sense cap criteri ambiental. La finalitat
d’aquesta taxa és purament recaptatòria.

Des de l’Entesa hem denunciat repe-
tidament que l’Ajuntament estava gas-
tant més del que podia, que estava ges-
tionant molt malament els recursos muni-
cipals. Sembla que ara, després de les
eleccions, els fets ens donen la raó: no hi
ha diners a l’Ajuntament. Però la propos-
ta que ens presenten no és la millora de
la gestió dels recursos municipals, sinó

l’increment de la pressió fiscal. No satis-
fets amb l’increment d’ingressos que sig-
nifica la pujada de l’IBI (7,63%), proposen
aquesta nova taxa. Tot plegat fa que
l’augment de la pressió fiscal que els ciu-
tadans i ciutadanes de Sabadell suporta-
rem estigui molt per sobre de l’IPC.

A l’Entesa ens preocupen les conse-
qüències que pel medi ambient té
aquest increment de les deixalles. Per
això demanem a l’equip de govern que
aposti clara i decididament per una po-
lítica encaminada a aconseguir la re-
ducció, la reutilització i el reciclatge
dels residus. Que elabori un pla, creïble
i consensuat amb els ciutadans i que
s’apliqui durant un temps prudencial. I
és, en tot cas, més endavant, quan es
podria proposar d’aplicar una taxa sota
els criteris ambientals, més justa, trans-
parent i incentivadora de la reducció i
del reciclatge: bonificant els comporta-
ments cívics i penalitzant els incívics,
en el cas que aquests es mantinguin. 

Molt ens temem que, tal i com es vol
aplicar, aquesta taxa en comptes d’esti-
mular el reciclatge servirà per inhibir el
conjunt de la ciutadania de la necessi-
tat col·lectiva de reutilitzar i reciclar.

No aprovem com s’ha plantejat la
proposta de creació d’aquesta nova
taxa: per sorpresa de tothom i dins les
Ordenances Fiscals per l’any 2004, en-
lloc d’haver estat discutida prèviament
en els espais de debat previstos i amb
els diferents agents socials i econòmics.

Finalment, des de l’Entesa reclamem
coherència a l’equip de govern, que
compleixi els programes del Pla d’Acció
per a la Sostenibilitat, aprovat pel Ple de
novembre de 2002, que plantejava estu-
diar la possibilitat d'establir la taxa a par-
tir de 2008, i oportunament oblidat tot just
l’endemà de les eleccions municipals. 

L’Entesa, únic grup polític 
que s’oposa a la taxa de residus

E d i t o r i a l
La posada en escena del nou

equip de govern no podia ser més
preocupant. Hauríem d’anar a èpo-
ques anteriors als ajuntaments de-
mocràtics per trobar un clima polític
i social de malestar entre amplis sec-
tors de la ciutadania semblant a l’ac-
tual, generat en aquesta ocasió per
la pròpia acció de l’equip de govern. 

El greus errors polítics comesos
arran dels fets de la nit del 26 al 27 de
setembre i la posterior negativa per a
clarificar-los i assumir-ne les respon-
sabilitats, han posat de relleu un au-
tisme polític de conseqüències im-
previsibles; els acomiadaments i les
depuracions d’aquells treballadors
municipals que els resulten incòmo-
des; la manca de diàleg amb col·lec-
tius de ciutadans com és el cas del
carrer Vallespir o a la Plaça Farell; o
la imposició d’una taxa d’escombra-
ries sense haver establert un ampli
debat previ amb els agents socials i
econòmics, són alguns dels exem-
ples més punyents de la manera de
governar la ciutat.

Aquestes actuacions han eviden-
ciat la cruesa d’una majoria absoluta
que governa sota un tarannà autorita-
ri, prepotent i poc dialogant, que pena-
litza i criminalitza tota discrepància.

Sembla que el partit majoritari del
govern municipal ha confós governar
amb l’autoritat que dona haver rebut
un ampli suport, amb governar amb
autoritarisme i ho fa comptant amb la
complicitat incomprensible i el be-
neplàcit de la resta de socis de govern. 

Des de l’Entesa per Sabadell as-
sumim de bon grat el paper que ens
toca fer gairebé en solitari: denunciar
els excessos i els errors del govern
municipal i donar suport a aquelles
persones i col·lectius que se senten
desatesos o menystingudes pel corró
majoritari. Amb aquest panorama
l’Entesa és més necessària que mai.

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista



Un altre Vallès és possible
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En els darrers mesos han tingut lloc diverses reunions entre representants de grups cívico-polítics de l’es-
querra alternativa del Vallès, que tenen representació en els respectius consistoris: Entesa per Sabadell (ES),
Alternativa d'Esquerres per Badia (AEB), Col·lectiu Obrer i Popular de Ripollet (COP), Participació i Acció
Social de Cerdanyola (PAS) Alternativa Ciutadana per Rubí (ACR).

Per tal d’intercanviar experiències, coordinar l’acció respecte inquietuds i qüestions comunes – i no cal dir
per conèixe’ns – celebrarem una trobada el proper dissabte 24 de gener del 2004, al Centre Cívic de Sant
Oleguer de la nostra ciutat. 

En aquesta trobada que hem anomenat "Un altre Vallès és possible" ens distribuirem en quatre tallers:
Democràcia participativa; Mobilitat; Habitatge digne; Lluita contra les agressions urbanístiques, territorials i
ecològiques. Hi haurà també sessions plenàries, de presentació dels cinc col·lectius, i de debat sobre les
perspectives de treball conjunt i de futur.

Us animem a assistir i participar en aquesta trobada. Tan sols cal que ens ho comuniqueu prèviament per
poder fer les oportunes previsions logístiques i de material documental.

Cultura desafina el Conservatori
El Conservatori Municipal de Música es troba immers

en una seriosa crisi com a resultat de les actuacions de la
regidoria de cultura, que ha provocat que alumnes, pro-
fessorat i pares i mares visquin una situació d’incertesa i
de preocupació. Aquesta crisi ha coincidit amb el nou
cartipàs que ha desvinculat el Conservatori de la regido-
ria d’educació i per tant de la política municipal en matè-
ria educativa, tot i tractar-se d’un centre d’ensenyament.

La regidoria de cultura ha endegat una mena de croada
contra el professorat, reestructurant la plantilla i reduint la
dedicació horària de la major part dels professors i profes-
sores. A tot això cal afegir-hi l'acomiadament de la directo-
ra el passat 22 d’octubre, mitjançant un decret dictat per
l’alcalde i sense que cap òrgan de govern municipal hagués
pogut opinar prèviament, per un fet qualificat com molt greu
(?) (no haver informat dels motius de la petició de canvi d’un
professor per part d’una alumna) ocorregut el novembre de
l’any 2002, quan el desembre del mateix any l’Ajuntament ja
va tenir coneixement d’aquest fet i l’abril la directora va
informar al Consell Escolar en el qual, no ho oblidem, la
representant municipal era la mateixa regidora d’educació.

Com a conseqüència d’aquestes intervencions la resta
de l’equip directiu ha dimitit i ara el centre no te direcció,
s’han perdut dues places de professors especialitzats i
s’ha afavorit la divisió i el desànim entre la resta del
claustre. L’alarma per la pèrdua de la qualitat de l’ensen-
yament s’ha disparat. 

Malgrat aquesta greu situació en cap moment els res-
ponsables municipals han tingut en compte la comunitat
educativa, vulnerant els principis més bàsics de democrà-
cia i de transparència que han de regir en un centre edu-
catiu públic. Ni el Consell Escolar ha estat convocat, ni han

donat cap tipus d’explicació a pares, mares i alumnes sobre
les motivacions i els objectius d’aquest intervencionisme.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem inacceptable el
tracte envers el Conservatori i la seva comunitat educativa,
amb unes intervencions que semblen més dirigides a mal-
metre la seva ja precària situació que no pas encaminades
a millorar el seu futur, la seva qualitat i el seu prestigi.

Reclamem per al Conservatori una actuació urgent i
responsable de l’equip de govern, que afronti els proble-
mes reals que té: el seu finançament, la interinitat del pro-
fessorat, la falta de espai, la seguretat i la funcionalitat del
centre i la necessitat d’un nou edifici d’acord amb la nor-
mativa que exigeix la LOGSE. A més de les demandes de la
comunitat educativa, com la contractació de professors
especialistes, la necessitat de més personal administratiu
i l’ampliació de les hores de consergeria, entre d’altres.

Però el més urgent és recobrar la unitat i la confiança
del professorat, per fer possible que un nou equip directiu,
que compti amb el necessari suport de la comunitat edu-
cativa, encari els reptes que ha d’afrontar el Conservatori.
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Es fa difícil entendre que un problema de molès-
ties al veïnat, arran d’una festa per la clausura d’un
bar, el Bemba, acabés amb el trist balanç de destros-
ses, contusionats i onze joves detinguts, a qui el fiscal
sol·licita fins a tres anys de presó.

Tampoc no s’acaba d’entendre que cap dels res-
ponsables polítics i policials que van participar en la
intervenció no actués per a contenir i reconduir la si-
tuació i toleressin una indiscriminada i desproporcio-
nada càrrega policial. La presència dels regidors
Francisco Bustos i Josep Ayuso, responsables de la
Policia Municipal i de Recursos Humans respectiva-
ment, que van contemplar impassibles els excessos
policials contra els joves ha acabat per convertir-los
en testimonis inculpats.

Però el més preocupant i decebedor d’aquests
fets no ha estat l’actuació policial en sí sinó l’actitud
que ha mantingut l’equip de govern municipal. Davant
la situació creada calia aportar la màxima informació i
la màxima transparència per deixar palès que el go-
vern no tenia res per amagar i posar tots els mitjans
per evitar el més important: que uns fets semblants no
es tornin a repetir. 

Calia obrir un procés informatiu per conèixer què
va passar, qui es va equivocar i, en conseqüència, qui-
nes responsabilitats se’n derivaven i, donat el cas, qui
les havia d’assumir. L’Ajuntament hauria hagut d’ac-
tuar com a estament mediador entre les parts afecta-
des, amb l’autoritat i la credibilitat suficients per co-
rregir els possibles errors i recuperar la convivència.

La resposta de l’equip de govern malauradament
ha estat a l’inrevés. Des del primer moment s’ha tancat
en banda, en un mena d’autisme polític, fins el punt de
rebutjar tota petició per ampliar la informació sobre els
fets. 

Ni tan sols l’àmplia resposta ciutadana, amb mani-
festacions multitudinàries incloses, que ha denunciat
l’actuació policial i l’errònia resposta de l’equip de go-
vern i ha reclamat la depuració de responsabilitats, ha
fet variar l’actitud de tancament de l’equip de govern.

L’Entesa per Sabadell va reclamar des del primer
moment que s’escoltés també la versió dels afectats,
ja que tan sols es coneixia la versió policial. Va dema-
nar la creació d’una comissió d’investigació que estu-
diés els incidents i va sol·licitar la convocatòria del
Consell Local de Seguretat. Cap d’aquestes peticions
tampoc no va ser atesa. 

Arran d’aquesta negativa l’Entesa va presentar
dues mocions al Ple del mes d’octubre, sol·licitant l’o-
bertura d’un expedient informatiu instruït per una per-
sona independent i la convocatòria del Consell Local
de Seguretat per debatre el fets succeïts. Aquestes
mocions van ser rebutjades per la resta de grups mu-
nicipals. Tan sols s’aconseguí un acord de tots els
grups per tractar àmpliament els fets de la nit del 26 al
27 de setembre a la primera reunió del Consell Local
de Seguretat.

Tot aquest afer ha originat també algunes conse-
qüències polítiques. Encara que tímid, ha donat peu al
primer desacord en el sí de la majoria municipal, quan
el socis del PSC-PSOE -a contracor, a la vista del re-
buig de l’opinió pública per l’actuació de l’equip de go-
vern- han intentat desmarcar-se dels excessos re-
pressius i del greu error polític i per altra banda ha ser-
vit per posar de manifest als ulls de moltes persones el
tarannà autoritari i absolutista de l’Alcalde i del seu
entorn, que intenten criminalitzar tota crítica a la seva
acció de govern.

Des de l’Entesa per Sabadell hem reclamat amb
fermesa que es clarifiquin els fets i hem donat suport
als afectats i a les seves famílies. Hem reivindicat el
dret democràtic a la crítica i a la discrepància i hem
defensat que assumir les responsabilitats polítiques
no equivalia a un signe de debilitat per part de l’equip
de govern, sinó al millor camí per normalitzar el clima
polític, per retornar la confiança i per recobrar la con-
vivència ciutadana.

BEMBA: 
l’autisme polític del govern Bustos



pots veure les 

preguntes i mocions
presentades per l’ES a la nostra pàgina web
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En homenatge a un home senzill, 

un home del poble que va fer de poeta. 

Aquest desert també és una ciutat

amb avingudes, places i carrers,

i gent que hi viu, gent, més o menys, com tu.

Recorda això si vols comprendre algunes 

de les coses que et passen.

Quan s’acabi

l’hivern tornarà a ser primavera.

Tens el que tens, ja ho saps.

I doncs, aixeca’t

i, a poc a poc o de pressa, camina.

Un rei de

“BASTOS”
per a una ciutat 

amable

A

Miquel Martí i Pol       (Roda de Ter 1929 – Vic 2003)

SABIES QUE...?
Que l’equip de govern
es va gastar 81.000
euros (13,5 milions de
pessetes) de diners pú-
blics perquè la "Vuelta
a España" tingués un
final d’etapa a Saba-
dell, i així el Sr. Alcalde
pogués sortir a la foto
lliurant el maillot groc?

Que la regidoria de Cul-
tura vol suprimir la sub-
venció de 3.005 euros
que des de l’any 1998
concedia pel monitorat-
ge de les biblioteques
escolars del Pau Vila,
Roureda i Joan Mont-
llor? [la “Vuelta a Espa-
ña" equival a 27 bibliote-
ques]

Que el Mercat Central
és l’última gran obra,
projectada i gestiona-
da per l’anterior con-
sistori, i que ja no resta
cap més projecte per
inaugurar?

Que l’Ajuntament s’ha
gastat 3.480 euros
(580.000 pessetes) en
un anunci a El Perió-
dico, tan sols per felici-
tar-los amb motiu del
seu 25è aniversari?

www.entesa.org


