
Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell N
úm

. 2
4,

 m
ar

ç 
20

04

Al mes de febrer, l’Alcalde va ser escollit President de la Federació de Municipis. Coincidint amb aquest nomenament, va
redistribuir entre els membres de l’Equip de Govern algunes de les seves competències i d’altres que havia delegat entre la
resta de components de l’Equip de Govern.

És evident que el nou càrrec de President de la Federació de Municipis, afegit al d’adjunt a la presidència de la Diputació i als
que ostenta al PSC i al PSOE, li resten temps per a dedicar-se a la ciutat i portar amb eficàcia totes les responsabilitats que
comporta l’alcaldia.

Dos projectes, Gran Via Digital i Parc de la Salut, que depenien d’alcaldia passen a mans d’ ICV-EUiA (Paco Fernández) i CiU (Pere
Obiols) respectivament.

Sobta que aquests dos projectes, estrelles d’aquesta legislatura, passin a ser responsabilitat precisament d’aquestes dues
formacions. Aparentment, les dues delegacions són un premi a la fidelitat i una
manera de tapar alguna possible esquerda del pacte de govern, però també poden
convertir-se en dos regals enverinats a causa de la seva complexitat i manca de
concreció. Fins ara ningú no sap exactament en què consisteixen aquests projec-
tes, ni amb quins recursos es compta per fer-los realitat. De fet, fins ara, tan sols
han estat un desig de l’alcalde.

Pel que fa a la resta de canvis, esperem que no serveixin d’excusa per a incre-
mentar les retribucions dels regidors/es. Des de l’Entesa sempre hem considerat
que el nombre de regidors/es amb dedicació és excessiu, i que respon més als
interessos dels diferents partits que conformen un pacte innecessari que no pas a
les necessitats reals de governar la ciutat.

REMODELACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL

E d i t o r i a l
A FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA I DEL DIÀLEG

Els successius esdeveniments arran de l’o-
cupació de l’edifici del carrer Convent amb
la negativa del PSC-PSOE, CiU, ICV-EUiA i
PP d’intercedir entre propietat i ocupes; el
posterior desallotjament; els incidents al
Mercat Central amb agressions a alguns
regidors i la posterior ocupació d’un local
de titularitat municipal, han originat un
clima de crispació entre l’Equip de Govern
de ciutat i el col·lectiu ocupa i el seu entorn,
i per extensió a l’àmbit polític municipal.

Des del primer moment, l’Entesa per
Sabadell va criticar i condemnar pública-
ment les agressions i els incidents per
mitjà de declaracions, roda de premsa,
comunicats i un anunci pagat en un mitjà
de comunicació local. El portaveu del Grup
Municipal de l’Entesa va ser l’únic repre-
sentant municipal que va pregar als mani-
festants ocupes que respectessin l’acte

del Mercat i va ser qui va proposar i va
aconseguir una trobada entre els
Portaveus i una representació dels ocupes
amb l’ànim de trobar la via del diàleg per
resoldre el conflicte.

Sembla que de res serveix tot això. Des de
l’Equip de Govern tan sols es té habilitat per
administrar la intolerància. L’única proposta
que ha plantejat és un acord de la Junta de
Portaveus en el que, a banda de condemnar
els fets, barreja violència i ocupacions,
acusa de donar cobertura dels actes vio-
lents a no sé sap quins àmbits socials i polí-
tics i anuncia mà dura per resoldre el desa-
llotjament. Per posar més llenya al foc el
PSC-PSOE, el PP i un membre de la direcció
local d’ICV, han acusat públicament l’Entesa
d’estar al darrera dels actes violents. Tota
una demostració de tarannà democràtic
envers qui s’atreveix a discrepar i a pensar
que cal actuar de diferent manera.

Confondre l’opinió pública amb falsedats i
acusacions impedeix poder tractar de

manera objectiva els fets que s’estan pro-
duint a la nostra ciutat i plantejar propostes
constructives per resoldre’ls. Amb aquesta
actitud, probablement, l’únic que s’està fent
és posar de manifest la incapacitat política
per afrontar i resoldre situacions de conflic-
te. Governar no és rebre aplaudiments a
tota hora, ni treure el garrot quan les coses
no van com voldríem. Governar és tenir
capacitat per escoltar i comprendre la dis-
crepància, saber-la reconduir i, finalment,
convèncer el contrari amb propostes.

Des de l’Entesa per Sabadell apostem per la
via de la convivència i del diàleg per apro-
par posicions i resoldre les situacions de
conflicte. Però per això és bàsic crear un
clima de confiança i de respecte mutu que
entre tots plegats hem d’aconseguir. S’ha
d’eradicar qualsevol tipus de violència per
manifestar el desacord, però també s’ha
d’eliminar el recurs de criminalitzar i con-
demnar la simple discrepància.

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista
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QUÈ SE N’HA FET DEL PLA ESTRATÈGIC 2010 ?
L’Entesa ha adreçat a l’alcalde una sèrie de preguntes sobre el Pla Estratègic 2010 amb la finalitat de saber què se n’ha fet.
Aquest pla que semblava l’estrella durant la passada legislatura ha caigut en l’oblit. No se sap què ha passat amb el procés
de diagnosi ni amb el resultat dels diversos treballs que es van impulsar des de la regidoria creada especialment amb aquell
objectiu i desapareguda de l’actual cartipàs, i fins i tot, aquest Pla és absent en les previsions dels Pressupost del 2004.  

L’Entesa ha preguntat quin va ser el cost del projecte en els darrers quatre anys i quines actuacions se seguiran en la present
legislatura. Cal tenir present les expectatives que s’havien generat entre la ciutadania, les entitats i les empreses que hi van
participar.

PRESSUPOST MUNICIPAL 2004.
CONTINUA LA MALA GESTIÓ ECONÒMICA.
El Ple del 17 de desembre de 2003 va aprovar el Pressupost Municipal per a l’any 2004. Un Pressupost que segueix la matei-
xa tònica de l’anterior legislatura: gairebé tots els diners que entren a l’Ajuntament es destinen a pagar el personal, serveis i
manteniment. Un cop pagades aquestes despeses i retornat el deute financer pràcticament no queden diners per a inversions
reals.

En cinc anys, des de que governa l’actual Equip de Govern, l’Ajuntament ha passat de tenir una capacitat d’estalvi de prop del
15 % dels ingressos corrents a un 1,17 %. Això vol dir que es gasta molt i es té poca capacitat per aconseguir més diners,
sense augmentar els impostos ni endeutar-se encara més. 

En l’apartat d’ingressos es preveu un important augment dels impostos municipals, que compensa de llarg la rebaixa de l’IAE
decretada pel govern central, amb l’increment de l’IBI i la nova Taxa d’escombraries (5,4 M d’€). Es preveu recaptar 3,4 M d’€
en conceptes de multes de circulació i urbanístiques i pels recàrrecs dels pagaments dels tributs. Un altre ingrés important
previst correspon a la venda de sòl públic (7,6 M d’€). 

El Programa d’inversions va dirigit en la seva major part a obres de manteniment i de millora d’espais urbans i d’equipaments,
per a la compra d’equips i per a la redacció de projectes. Les obres amb una mica d’entitat es poden comptar amb els dits de
la mà: la rehabilitació del barri de Can Deu (amb un 20% de contribucions especials) ; la urbanització dels Parc de Can Llong
i del Parc del Nord;  continuar l’arranjament del Riu Ripoll; la construcció de l’Escola Bressol Andreu Castells i executar la
segona fase del Centre Cívic de Can Balsach.

Pel contrari no hi cap inversió prevista en altres sectors de la ciutat, com la rehabilitació del Raval d’Amàlia o per acabar la
del barri de la Serra Camaró, pel sector Salut-Creueta, ni per rehabilitar el Vapor Turull. Tampoc no es preveu cap inversió diri-
gida a consolidar els Parcs periurbans o el Parc agrícola.

En política cultural les inversions es destinen pràcticament a continuar les obres en marxa, com la Casa Duran i el Teatre
Principal, en canvi no hi cap previsió d’invertir en el Pla de Biblioteques perquè tots els barris de la ciutat en disposin. Es dedi-
quen molts pocs recursos a impulsar polítiques per avançar de manera efectiva cap una ciutat cohesionada com els progra-
mes de Joventut, el Pla d’immigració, Igualtat Home-dona.

El que havien de ser els projectes estratègics de ciutat que
fa quatre anys en parlen: Gran Via Digital, el Palau de
Congressos i el Parc de Salut no es passa d’encarregar-ne
la redacció dels projectes.

Un pressupost que reflecteix una mala gestió econòmica de
l’Equip de Govern. 

El dia a dia i una política de despeses que busca els rèdits
electorals immediats porta a l’Ajuntament a tenir cada vega-
da menys capacitat per a l’actuació estratègica. Per gene-
rar projectes que transformin la ciutat cap a les noves
necessitats i mantinguin el pes de Sabadell en el context de
les ciutats mitjanes.
Lògicament l’Entesa va votar en contra d’aquest Pressupost.



TROBADA COMARCAL DE LES CANDIDATURES
DE L'ESQUERRA ALTERNATIVA

El 24 de gener es va celebrar a Sabadell la trobada comarcal de les candidatures de l’esquerra alternativa Un altre Vallès és
possible, organitzada per Entesa per Sabadell (ES), Alternativa d'Esquerres per Badia (AEB), Col·lectiu Obrer Popular de
Ripollet (COP), Participació Activa i Social de Cerdanyola (PAS) i Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR).

La trobada, que va aplegar prop de 100 persones d’aquests col·lectius, però també d’altres de Santa Perpètua, Barberà o
Badalona, es va organitzar en quatre tallers de debat i una posada en comú final. Els temes dels tallers van ser habitatge,
mobilitat sostenible, agressions urbanístiques i democràcia participativa.

A banda de valorar molt positivament aquesta activitat pel fet de compartir experiències i trobar punts de contacte, en el ple-
nari es van presentar les següents propostes de treball conjunt:

• Mantenir una coordinació estable entre les organitzacions implicades.
• Convocar jornades temàtiques per aprofundir en aquells temes que ho requereixen, com ara democràcia participativa, habi-

tatge, món del treball, sanitat o immigració.
• Establir una coordinació institucional entre els nostres grups municipals que permeti l’intercanvi de mocions, propostes i

respostes a propostes dels governs municipals, així com la possibilitat de tirar endavant campanyes conjuntes.
• Afavorir l’intercanvi d’informació tant per mitjans convencionals com per correu electrònic.
• Col·laborar per difondre al Vallès campanyes globals supracomarcals.
• Expressar-nos de forma conjunta als mitjans de comunicació quan sigui convenient obtenir més ressò.
• Posar en marxa una campanya conjunta i simultània que consti d’acció social, de difusió i d’acció institucional en els nos-

tres municipis, a partir d’un tema concret, que podria ser l’habitatge o la sanitat.  

100 ASCENSORS A L’ANY? O 74 EN QUATRE ANYS?
L’any 2000 el Ple Municipal va aprovar la moció presentada per l’Entesa, fruit de
la Campanya “100 ascensors a l’any”, que pretenia impulsar la instal·lació d’as-
censors com a element de millora dels habitatges antics que no en disposaven. 

En aquests quatre anys, s’han instal·lat 74 ascensors, una xifra que mostra que
l’equip de govern no ha fet prou esforç per impulsar la mediació entre el veïnat-
ge afectat o l’actuació dels professionals especialitzats. Des de l’Entesa seguim
defensant que propostes com aquesta contribueixen a la rehabilitació d’edificis
envellits i a la millora de qualitat de vida per als ciutadans i ciutadanes.

Fotos: Tallers de la Trobada
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CONTRA LA VIOLÈNCIA NEONAZI
Darrerament s’han tornat a produir a la nostra ciutat diversos
actes violents protagonitzats per joves d’extrema dreta que
han causat lesions a varis ciutadans. Aquests esdeveni-
ments no són anecdòtics, sinó que s’emmarquen dins d’un
sinistre ascens de la ideologia nazi i de la xenofòbia en
alguns sectors de la societat que posa en perill la pau i la
convivència.

Ignorar el problema significa alimentar futurs conflictes. Cal
reconèixer l’existència d’aquestes agressions com a primer
pas per afrontar-lo de forma valenta i decidida, i cal denun-
ciar qualsevol agressió que es pugui produir.

Per a evitar que aquests fets es tornin a repetir és urgent
adoptar mesures de prevenció i de vigilància. Mesures con-
tra la violència física que exerceixen aquests grups i contra
l’apologia del nazisme o de l’odi racial. Fets tots ells castigats
per l’actual codi penal.

Cal al mateix temps analitzar les causes que porten a l’e-
xistència i el creixement d’aquests grups de joves i elaborar
un pla d’acció des del punt de vista educatiu, social i de lleu-
re per intentar resoldre aquest problema i evitar la seva
extensió.

EL 27-III-2004, CONGRÉS DE L'ENTESA PER SABADELL
D’ençà que l’Entesa per Sabadell es va constituir el 1999 han passat moltes coses, que els lectors coneixen prou bé.

Ara l’Entesa ja no és una coalició de partits, sinó una organització civicopolítica que mira cap al futur, cap als nous moviments
socials de tota mena d’àmbits (local, comarcal, nacional, estatal, global...), sempre que tinguin una pràctica política oberta,
participativa, no jerarquitzada ni professionalitzada.

Per tal de plasmar en els seus documents programàtics aquesta nova realitat, per tal d’analitzar les condicions polí-
tiques que es donen a la nostra ciutat a la llum de l’experiència acumulada després d’aquests anys d’exercici d’una oposició
responsable i ferma, i per tal de perfilar la nostra estratègica de futur, hem convocat el II Congrés de l’Entesa per Sabadell,
que tindrà lloc el 27 de març del 2004 en el Casal Pere Quart, a partir de les 10 del matí.

Els documents congressuals estan dividits en tres
ponències: 1) Què és i qui forma l’Entesa. Principis polítics;
2) Com participem a l’Entesa?; 3) Una altra manera de fer
oposició. En aquest Congrés s’elegirà la direcció col·legia-
da, que es responsabilitzarà de dur a terme els projectes i
les propostes aprovades en el Congrés.

S’espera també la presència i participació de
representants de diverses organitzacions civicopolítiques
de la comarca i d’altres llocs de Catalunya, amb els quals
l’Entesa per Sabadell ha començat a treballar conjuntament.

Les persones interessades a disposar dels docu-
ments abans esmentats poden adreçar-se, els matins, al
Grup Municipal d’Entesa per Sabadell (els telèfons i l’adreça
electrònica són a la darrera plana d’aquest Butlletí).



Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell 

SÍ A LES RONDES OEST I NORD; NO AL QUART CINTURÓ
L'Entesa valora positivament els plantejaments generals de l'a-
vantprojecte de Ronda Oest i de Ronda Nord, perquè aquestes ron-
des es plantegen com una via unitària, que connectarà l'actual sor-
tida de l'autopista C-58 i la N-150 amb la carretera de Matadepera
i la carretera de Castellar, possibilitant així que el trànsit que prové
d'aquestes carreteres eviti circular pel casc urbà de Sabadell.

En aquest sentit la construcció d'aquesta ronda ajudarà a minimit-
zar la pressió a favor de la construcció del Quart Cinturó que des
d'alguns sectors polítics i econòmics es plantegen per resoldre els
dèficits de mobilitat a la nostra ciutat i comarca. 

Aquesta proposta d'avantprojecte és fruit també de les aportacions i esmenes que en el seu moment van plantejar diverses
entitats de la nostra ciutat, entre elles l'Entesa per Sabadell, al document sobre el Pla d'Infrastructures Viàries proposat pel
Consell Comarcal.

El 22 de gener de 1998 la Junta de Govern dels Museus va aprovar
el projecte museístic de Sabadell. Paral·lelament es treballava la
proposta museogràfica del Museu de la Indústria Tèxtil llanera. Un
projecte de ciutat per a mantenir viu el llegat de la indústria tèxtil
sabadellenca, que havien de conformar els edificis del Vapor Pissit,
Buxeda Vell, Molí de Sant Oleguer i Despatx Lluch. La seva inaugu-
ració estava prevista pels volts del 2002.

Fa temps però que ningú no parla d’aquest projecte que va ser fruit
d’una llarga i intensa reivindicació d’amples sectors de la població.
Al pressupost d’enguany no hi ha cap partida destinada a invertir
en el Vapor Pissit, mentre que el Despatx Lluch, rehabilitat, serà
dedicat a oficines municipals.

Preocupats per aquesta situació, hem preguntat al Sr. Manau, res-
ponsable dels Museus, quines previsions hi ha per tirar endavant
aquest projecte i encara estem a la espera de la seva resposta. Hi
insistirem.

EL MUSEU TÈXTIL

L’ENTESA CRITICA EL PROCEDIMENT DEL NOMENAMENT DE LA
DIRECCIÓ DEL CONSERVATORI
L’Ajuntament ha nomenat una nova directora per al Conservatori incomplint la LOGSE. L’Entesa ha criticat que no s’hagi seguit
el procediment democràtic de convocatòria d’eleccions, presentació de candidatures del propi centre i elecció per part dels
membres del Consell Escolar.

Lamentablement, l’equip de govern ha estat pioner en l’aplicació de la modificació de llei impulsada per part del Govern
Central per eliminar la tria democràtica de direcció.

D’altra banda, la comunitat educativa del Conservatori es va assabentar per la premsa del nomenament, sense que l’equip de
govern es prengués la molèstia d’informar-los d’una decisió tan rellevant per al funcionament del centre.
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pots veure les 

preguntes i mocions
presentades per l’ES a la nostra pàgina web

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27 • a/e: grupmunicipal@entesa.org

SABIES QUE...?
Segons diu el diari El País –sempre ben informat pel que fa a les interioritats del PSOE– quan la direcció federal d’aquest
partit va sondejar la possibilitat de muntar a Catalunya un PSOE lerrouxista al marge del PSC es va adreçar als alcaldes
Corbacho (L'Hospitalet) i Bustos perquè animessin aquesta operació? Corbacho ha desmentit la iniciativa. Bustos no ha
obert la boca sobre aquest tema.

Ara que Bustos no té res per inaugurar, per tal de sortir a les fotos del Diari de Sabadell es dedica a assistir a les noces
d’or dels seus amics, acompanyat per l’inefable ex-edil  Simón Saura?
[Diari de Sabadell, 7-II-2004, pàg. 16]

www.entesa.org

L’ENTESA DEMANA EL PAGAMENT
DEL TEMPS REAL D'APARCAMENT
L'Entesa ha adreçat a l'equip de govern una petició per tal que es revisin els crite-
ris de les actuals tarifes dels aparcaments públics, que obliguen a pagar com a
hora sencera la fracció d’hora. És a dir, que els usuaris paguen per un servei que
no reben i les empreses concessionàries cobren per un servei que no presten.

La nostra petició té l’objectiu d’apropar al màxim les tarifes dels aparcaments
públics al temps real d'estacionament, tal com ja fan diversos ajuntaments cata-
lans i han reclamat diverses organitzacions de consumidors.

Zoo: Excuses Bustos, S. A.


