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L’Entesa ha manifestat reiteradament, tant en
el nostre butlletí com en els mitjans de comu-
nicació, la nostra opinió i les nostres propostes
sobre la imposició d’aquesta nova taxa.

L’única resposta i justificació que fins ara dóna
l’equip de govern és que si bé és cert que
pagàvem una quantitat inclosa al rebut de l’IBI
per a la recollida i l’eliminació dels residus, la
posta en marxa de la recollida selectiva ha
encarit molt tot el procés. 

Doncs bé, quan comprem qualsevol envàs o
embolcall que no sigui retornable, ja paguem
un tribut, l’anomenat punt verd,  per finançar el
reciclatge, i l’eliminació d’aquests materials.
Aquest import va a parar a les societats anòni-
mes Ecoembres i Ecovidrio. Aquestes empre-
ses que cobren per cada envàs venut, tan sols
abonen als Ajuntaments i a uns preus irrisoris
el valor dels envasos recollits en els conteni-
dors de reciclatge.

Per tal de complir les directrius europees en
matèria de residus aquest va ser el  procedi-
ment acordat, que no és obligat de seguir pels

LA NOVA TAXA 
DE RESIDUS: 
un nou error polític 
del govern municipal 

E d i t o r i a l
Transcorregut un any de l’actual mandat no podem fer un balanç positiu dels
trets bàsics de l’acció del govern municipal i de les seves conseqüències per
a la ciutat .

La renovació del quatripartit no ha estat positiva. No ha aportat cap valor afe-
git a la ciutat i ha maquillat el veritable tarannà del PSC i la seva manca de
projecte de ciutat, al mateix temps que ha afavorit la desmobilització social.

Sense obres per inaugurar s’ha fet palesa la manca de capacitat per ende-
gar nous projectes que generin expectatives de futur. Alguns com l’ABB, la
Gran Via Digital, el Palau de Congressos de l’Eix Macià o el Parc de Salut,
que han estat repetidament anunciats, es troben encallats, i un dels pocs
projectes “estratègics” de collita pròpia, el Zoo, ha estat sortosament ente-
rrat de manera irreversible.

Altres projectes que s’havien iniciat per dotar Sabadell de personalitat prò-
pia s’han abandonat definitivament: el Mapa Cultural, el Projecte Educatiu
de Sabadell, el Museu Tèxtil, els Pressupostos participatius o el mateix Pla
Estratègic. El que es va construir com una aposta a favor de les noves tec-
nologies i de la societat del coneixement, el CESTIC,  ha estat liquidat de
manera impròpia.

En canvi els actes amb finalitats propagandístiques pagats amb diners
públics, com sopars i dinars per a la gent gran, recepcions, repartiment de
plantes i visites multitudinàries a obres d’escàs interès, etc. continuen a
l’ordre del dia. La considerable despesa d’alcaldia en propaganda i protocol
també continua, així com l’estil personalista i protagonista de l’Alcalde i la
seva embafant presència en els mitjans de comunicació locals. 

En l’aspecte econòmic continua la baixa capacitat d’inversió real, tot i el con-
siderable augment dels impostos, que ha situat Sabadell entre els municipis
amb una major pressió fiscal de l’Estat. L’aplicació de la nova taxa de residus
és una mostra d’una mala manera de gestionar l’economia municipal. Es
recorre a l’augment dels ingressos recaptant més diners dels ciutadans
sense plantejar-se com administrar millor les despeses.

Els fets del Bemba, els enfrontaments amb el moviment ocupa, diversos con-
flictes veïnals i la poca decisió a l’hora d’afrontar la problemàtica de les agres-
sions de signe nazi, han evidenciat la poca capacitat per a resoldre els pro-
blemes i les situacions adverses, sobretot les que provenen de la gent jove.

El tarannà autoritari del govern manté la seva empremta en la política cap
els treballadors i treballadores municipals, fins el punt d’apartar aquelles
persones que no combreguen al cent per cent amb l’aparell del poder. 

Tanmateix s’ha posat de relleu la manca de cohesió del propi Grup munici-
pal del PSC, que ha obligat a realitzar modificacions del cartipàs en dues
ocasions, amb els canvis de responsabilitats d’esports i joventut i la marxa
del regidor Josep Asensio en circumstàncies poc transparents. 

L’anunci a darrera hora de la possible sortida de CiU del Govern municipal
ajudaria, al nostre entendre, a normalitzar en part el panorama polític local.

Un panorama no gaire afalagador per una ciutat com Sabadell que aspira a ser
la segona de Catalunya, però que governada com si d’un domini feudal es trac-
tés, que la porta cap a una progressiva pèrdua del dinamisme que sempre l’ha
caracteritzat i que va deixant de ser una ciutat de referència per altres ciutats.

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista
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L’ENTESA 
VETLLA PER LA
SALUT PÚBLICA
La creosota és una substància utilit-
zada per a tractar les travesses de
fusta dels trens, moltes de les quals
després s’han usat com a tanques o
graons a l’aire lliure. Resulta, però,
que la seva perillositat és alta, en
poder filtrar-se fàcilment i contami-
nar el sòl i les aigües, i també pot
resultar cancerígena en contacte
amb la pell. Una Directiva de la Unió
Europea les prohibeix en parcs i jar-
dins a partir de l’u de gener del dos
mil quatre.

Per aquesta raó, des del Grup
Municipal de l’Entesa es va dema-
nar al Govern municipal l’adopció
d'algunes mesures: la realització
d’un cens de totes les instal·lacions
municipals que compten amb aquest
tipus de travesses, un pla de substi-
tució de les mateixes amb prioritat
per a aquelles que estan en zones
usades per infants i facilitar infor-
mació de quins passos cal seguir en
cas de contacte amb aquesta subs-
tància.

Considerem que amb aquestes
mesures la ciutat guanyaria en salut
i en seguretat.

L’Entesa per Sabadell comparteix la preocupació
de molts ciutadans i ciutadanes i de nombroses

entitats pels efectes negatius que tindria la
construcció del Quart Cinturó.

Una autovia de la qual el Ministeri de
Fomento n’està redactant el projecte sense
haver-hi cap estudi rigorós que justifiqui la
seva necessitat i la seva utilitat real per
resoldre els problemes de mobilitat de la

comarca, i que forma part d’un model de
creixement basat en la construcció de més i
més carreteres, amb una il·limitada ocupació
del territori i la destrucció continuada dels

béns naturals.

Per aquests motius l’Entesa va presentar una pro-
posició al Ple municipal del mes de maig en la
qual s’instava a:

1. Sol·licitar al govern de l’Estat i a la Generalitat
la paralització cautelar de la tramitació del pro-
jecte del Quart Cinturó.

2. Reclamar al nou Govern de la Generalitat
un estudi acurat de mobilitat del Vallès,
amb alternatives viàries i ferroviàries com-
patibles amb la protecció efectiva dels
espais naturals.

3. Sol·licitar a la Generalitat la protecció dels espais lliures de la plana del
Vallès en el marc de les Directrius estratègiques per als espais protegits.

Els punts 1 i 2 no foren aprovats, en votar-hi en contra PSC, CiU i PP, i a favor
ES, ICV i ERC. El tercer punt fou aprovat per unanimitat.

Amb aquests resultats es feia patent quines organitzacions estan a favor d’un
model de mobilitat sostenible i respectuós amb el medi i qui no.

EL QUART CINTURÓ al Ple de maig

ajuntaments, entre el Govern Central i les organitzacions
empresarials, en funció dels interessos d’aquestes, i amb
la passivitat de la Generalitat i dels Ajuntaments.

D’aquesta manera, no només no s’ha  resolt el problema
de la recuperació dels residus, sinó que ha provocat la
producció progressiva de nous envasos i embolcalls per
a tot tipus de productes, i que amb la nova taxa en
paguem dues vegades l’eliminació.

S’ha plantejat en algun moment l’Equip de govern i l’alcal-
de com a President de la Federació de Municipis, una
negociació amb aquestes empreses per tal que paguin un
preu just, i que paguin per tots els envasos llençats en el
mercat?  Sembla ser que prefereix que siguem els saba-
dellencs i sabadellenques qui paguem amb una nova taxa.

Per fer front a les critiques i la impopularitat d’aquesta
taxa, el govern municipal s’ha tret de la màniga la con-
cessió d’una subvenció equivalent al 20% de l’import del

rebut pel sol fet de comprometre’s a reciclar, i l’anunci de
congelar els impostos per a l’any 2005. Unes insòlites pro-
postes del més pur estil populista de governar: calmar els
ànims sense anar al fons dels problemes, i defugint el més
mínim debat i diàleg.

L’Entesa ha demanat la retirada de l’aplicació de la 
taxa de residus per aturar el desgavell i la
confusió creats, i que es plantegi
l’elaboració d’un pla que tin-
gui com a objectiu reduir
la gran quantitat de
residus que generem,
al mateix temps que
s’aconsegueixi
recuperar a just
preu el tribut
que paguem
en cada
envàs.



Al Ple de setembre es presentarà per a
la seva aprovació la nova proposta de
Mapa Escolar fins l’any 2015. El mapa
anterior planificava les necessitats
educatives de la ciutat fins l’any 2000.
La proposta va ser presentada al
Consell Escolar Municipal i aprovada
amb la inclusió de les aportacions
fetes per part d’aquest organisme i el
vot favorable de l’Entesa.
Tanmateix hi ha dos aspectes que ens
preocupen: el retard en l’elaboració i pre-

sentació d’aquest mapa, que comportarà
així mateix l’endarreriment de la cons-
trucció dels nous centres necessaris en
uns moments de gran creixement de la
demanda, i la manca de concreció del
lloc on es faran alguns centres.
Fruit de la incompetència i manca de
previsió del govern municipal del
mandat anterior, ens trobem en el dia
d’avui sense proposta de solar per a la
nova escola del barri de Gràcia. La
necessitat d’aquesta escola va ser

exposada reiteradament al llarg dels
darrers anys pels representants veï-
nals i escolars del barri i per l’Entesa.
Així mateix, falta concretar el lloc on
es faran les noves escoles que caldrà
construir al Centre i al districte quart, i
el de la substitució de l’escola Riba-
tallada, a la Creu Alta.
Per a l’Entesa, si l’Ajuntament no dispo-
sa del terrenys i no els ofereix a la
Generalitat el més aviat  possible, a-
quest mapa escolar serà paper mullat.

Aquest primer any de mandat ha estat intens per al Grup
Municipal de l’Entesa.

Hem continuat exercint un paper d’oposició responsable,
opinant i plantejant propostes en consonància amb el nos-
tre programa de govern. Ho hem fet amb una actitud deci-
dida, fent palès que hi ha una altra lectura de la realitat
política, que hi ha altres maneres de gestionar la ciutat i de
resoldre els conflictes des d’una perspectiva d’esquerres.

Hem defensat i continuarem defensant els serveis públics
com a garantia per avançar envers la cohesió social, el
patrimoni natural i arquitectònic, l’austeritat i el rigor pres-
supostari, de manera que els diners públics siguin desti-
nats a finançar projectes i necessitats d’interès ciutadà,
eliminant despeses supèrflues, publicitàries i ostentoses.

Les activitats en aquest primer any de mandat han estat:

88  MMOOCCIIOONNSS AALL PPLLEE DDEEMMAANNAANNTT,,
- L’obertura d’un expedient informatiu sobre els fets

del cas Bemba.
- La convocatòria del Consell de Seguretat Local per

tractar els fets del cas Bemba.
- Un debat municipal sobre la política de joventut.
- La mediació municipal en l’ocupació del local al

carrer Convent.
- La creació d’un Servei de mediació comunitària 
- La renúncia a la instal·lació del Zoo i la protecció

definitiva d’aquells espais.
- Suport al Correllengua 2004
- La paralització del projecte del Quart Cinturó.

PPRREECCSS II PPRREEGGUUNNTTEESS AALL PPLLEE MMUUNNIICCIIPPAALL

- Sobre la retirada dels ajuts a les biblioteques de
centres escolars.

- Demanant el nom de Miquel Martí Pol per a un cen-
tre públic d’ensenyament.

- Reclamant el compliment de l’acord del Ple de 29
d’octubre de tractar els fets del   Bemba el Consell
Local de Seguretat. 

VVOOTTAACCIIOONNSS DDEE LL’’EENNTTEESSAA AALL PPLLEE

A favor 130
En contra 6 
Abstencions 22

AALL··LLEEGGAACCIIOONNSS PPRREESSEENNTTAADDEESS

- A la proposta de la Taxa de residus demanant la
seva retirada.

- A l’Ordenança de tramitació dels expedients urba-
nístics, reclamant una redacció no discriminatòria
per a les dones

- Al Pla Especial de regulació d’Usos recreatius i de
restauració del barri de Gràcia 

PPRREEGGUUNNTTEESS II PPRREECCSS EESSCCRRIITTSS AA LLEESS RREEGGIIDDOORRIIEESS:: 57

PPRREESSÈÈNNCCIIAA EENN EELLSS MMIITTJJAANNSS DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ

Rodes de premsa 8
Notes de premsa 49
Articles d’opinió 20
Anuncis als diaris 9
Sabadell actual de Canal 50 45
Sabadell a prop 8

MAPA ESCOLAR

L’ENTESA TREBALLA
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En el Ple de juliol el Govern municipal va aprovar, amb el vot contrari de
l’Entesa, una moció d’urgència d’alcaldia a favor de la dissolució del CESTIC
(Centre d'Estudis i Serveis de i Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació Avançades).
Amb aquest acte l’Equip de govern posava fi a un projecte en el qual mai no
havia cregut. Un projecte que era una aposta decidida a favor de les noves
tecnologies de la informació i de la societat del coneixement, en la qual el
CESTIC constituïa un primer pas en aquest sentit.
Les raons del tancament donades pels responsables municipals apel·lant a
la crisi de les empreses del sector no són de rebut, i en cap cas justifiquen
el seu tancament. Menys quan no hi ha cap projecte alternatiu definit per tal
d’impulsar la societat de la informació a Sabadell.
Aquesta decisió posa en evidència, una vegada més, la manca de projecte
de ciutat de l'equip de govern i contrasta amb els esforços que altres ciutats
realitzen a favor de les noves tecnologies.

Ara, fa pocs dies, s’ha fet pública la intenció de permutar aquest edifici del CESTIC amb la seu actual de la Cambra de Comerç,
posant-se de relleu quines són les veritables intencions del Govern municipal al plantejar la seva dissolució.
L’Entesa ja ha manifestat que no comparteix aquesta proposta, perquè la ciutat hi surt perdent. Per la pèrdua del patrimoni muni-
cipal que representa i perquè afavoreix que una institució important de la ciutat com és la Cambra abandoni el centre, donant-
se un pas més en la desertització del centre de Sabadell.

EL PLA ESPECIAL D’USOS 
DEL BARRI DE GRÀCIA
En el Ple de juliol el Govern municipal va aprovar, amb
el vot contrari de l’Entesa, una moció d’urgència d’al-
caldia a favor de la dissolució del CESTIEl Grup
Municipal de l’Entesa va presentar al·legacions al Pla
Especial de Regulació d’Usos recreatius i de restaura-
ció del barri de Gràcia, que el govern municipal va pro-
posar per adequar les activitats del barri i fer-les com-
patibles amb el descans veïnal. Les esmenes foren
acceptades quasi bé en la seva totalitat, a l’igual que
les presentades per l’Agrupació de Veïns. El Pla va ser
aprovat definitivament en el Ple del mes de juliol.

Aquest fet ens satisfà perquè reconeix els nostres
plantejaments i el treball en positiu realitzat, ja que
s’apropa la normativa del Pla als seus objectius per
tal de fer efectiu el dret al descans dels veïns i veïnes
del barri. Resumidament es sol·licitava:

- Que no s’ampliessin els usos amb un nou ús recre-
atiu lúdic.

- Que l’ús recreatiu no s’amplies a una zona d’habi-
tatges.

- Que la fàbrica Cubigel fos exclosa de l’ús recreatiu.
- La limitació de l’activitat en funció de l’aforament.

Tot i això som conscients que una eina de planeja-
ment com és un Pla Especial no pot garantir per si sol
el descans de les persones. Ha d’anar acompanyat
d’una tasca d’inspecció i de vigilància per assegurar
el compliment de la normativa i en última instància del
dret al descans veïnal.

urt perdent. Per la pèrdua del patrimoni municipal que
representa i perquè afavoreix que una institució
important de la ciutat com és la Cambra abandoni el
centre, donant-se un pas més en la desertització del
centre de Sabadell.

El govern municipal impulsa
el projecte de promoció pú-
blica que modifica els parà-
metres urbanístics que el
Pla General d’Ordenació
preveu per a l’illa delimitada
pels carrers de Vilarrúbies,
del Convent, de Sant Hono-
rat i de la Soledat.

Els trets bàsics d’aquesta
modificació són un augment important de l’àmbit d’actuació del Pla i
en conseqüència de l’increment en 4.047 m2 del sostre edificable, fins
arribar als 7.026 m2, i permetre edificar edificis de planta baixa i dos
pisos en el què ara son patis particulars de diverses finques.

Aquests fets comporten un greu perjudici per a molts veïns afectats,
que veurien la pèrdua de bona part dels seus patis per ser edificats per
uns blocs d’habitatges a tocar de les seves cases. A més, obren un
greu precedent de cara futures actuacions urbanístiques a la nostra
ciutat al permetre construir edificis de nova planta a l’interior d’illa.

Tot i que el govern municipal ha presentat el projecte com una impor-
tant millora urbanística pel centre de Sabadell, es tracta en realitat
d’una operació que afavoreix l’especulació immobiliària, que perjudi-
carà als veïns de l’illa i al conjunt de la ciutat.

L’Entesa per Sabadell, que ja va votar en contra d’aquest projecte en
el Ple municipal del passat mes de juny, ha presentat al·legacions al
mateix, sol·licitant que es mantingui els paràmetres urbanístics que
preveu el Pla General d’Ordenació i que per tant que no s’afectin els
patis particulars, que no s’augmenti el sostre edificable i que es plan-
tegi de manera diàfana quins són els objectius reals que persegueix
la proposta.

Edifici CESTIC a l’Eix Macià.

Carrer del Convent.

L’EQUIP DE GOVERN ES VENTILA EL CESTIC

OPERACIÓ VILARRÚBIES
Un perjudici pels veïns 
i una pèrdua per la ciutat



En el marc dels Debats de l’Entesa, el 10 de juny vam comptar amb la
presència de l’arquitecte Manel Larrosa, que en els darrers anys s’ha
especialitzat en els estudis sobre mobilitat i infrastructures. Amb el títol
Ferrocarrils al Vallès: Balanç i propostes de noves línies, Larrosa va
presentar una diagnosi sobre la manca de xarxa ferroviària a la comar-
ca, i una bateria de propostes per convertir el tren en una alternativa
sòlida al transport per carretera.

Larrosa també ens va obsequiar amb l’estudi Barcelona: la metròpoli
dual –que tot just havia presentat aquell matí a Barcelona–, basat en la
comparació entre les xarxes de les àrees metropolitanes de Madrid i
Barcelona, que mostra que Madrid ha desenvolupat un model de
transport ferroviari molt extens i complet sota la denominació de
“Metro”, mentre que Barcelona ha concentrat la inversió majoritària-
ment a la ciutat, i la segona corona pràcticament no ha crescut en
xarxa.

Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell 

Des de l’Entesa desitgem els millors èxits esportius per al
Centre d’Esport Sabadell (CES), tot i això veiem amb preocu-
pació els fets extraesportius dels darrers mesos.

Les informacions dels mitjans de comunicació sobre el paper
de l’Ajuntament en tot el procés, juntament amb el fet que la
nova Junta fos encapçalada per un regidor, no ha deixat de
confondre la ciutadania.

Tothom podia entendre que l’Ajuntament es feia responsable
del CES, tot i que l’Alcalde afirmava al Ple que el Sr.
Piedrafita actuava a títol particular i que l’Ajuntament no
destinaria diners públics per resoldre els problemes del CES.
Afirmacions que, per cert, no van ser recollides pels mitjans
de comunicació.

Per altra banda, l’Ajuntament ja ha destinat prop de 200.000
euros per a millorar les instal·lacions de l’Estadi Municipal,
malgrat no haver-se fet públiques quines inversions pensava
dedicar-hi per resoldre les deficiències que determina una
auditoria.

L’Entesa va sol·licitar una còpia d’aquesta auditoria, del con-
tracte de concessió de l’Estadi Municipal a la Societat
Anònima CES, i de la relació d’inversions que es pensen dur

a terme a les instal·lacions. A més mantenim un seguit d’in-
terrogants respecte del procés i de la situació actual:

¿Què s’amaga darrera l’interès de l’Alcalde de controlar el
CES, seguint l’exemple dels Ajuntaments de Badalona i de
Cornellà?

¿Quants diners més costarà a la ciutat el manteniment d’unes
instal·lacions que corresponen al club que les té cedides?

¿Es pensa traslladar l’actual estadi a un altre indret? I ¿quin
seria el futur de les actuals instal·lacions?

¿La resta de clubs esportius de la ciutat tindran un tracte
semblant al que rep el CES?

¿Per què el Sr. Piedrafita va cessar com a Regidor d’esports
i va ser nomenat adjunt a l’Alcaldia per tal de liderar l’opera-
ció que l’ha portat a la presidència del CES?

La darrera pregunta va ser resposta per l’Alcalde al Ple de
maig. Va afirmar que si el Sr,. Piedrafita fos regidor d’esports
no seria ètic que presidís el CES.

Com a Sabadell al final tot se sap, de ben segur que, tard o
d’hora, tindrem la resposta a aquests interrogants.

QUÈ PASSA AMB EL CENTRE D’ESPORTS SABADELL?
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DESPATX LLUCH
Dilluns de Festa Major es va inaugurar el
Despatx Lluch, rehabilitat com a oficina d’in-
formació i atenció ciutadana.

Recordem que aquest despatx formava part,
juntament amb el Vapor Pissit, el Buxeda Vell
i el Molí de Sant Oleguer, de la proposta del
que havia de ser el Museu de la Indústria
Tèxtil llanera de Sabadell, i del qual mai més
no hem sentit parlar.

Durant la inauguració d’aquesta oficina,
l’Alcalde va remarcar l’esforç del seu equip
per recuperar el patrimoni de la ciutat. El que
no va explicar, però, és que la recuperació de
l’edifici és fruit d’una operació urbanística i
immobiliària, i que bona part de la seva reha-
bilitació és gràcies a l’aportació privada de
240.000 euros per part d’una empresa que,
per cert, està situada en una zona on no és
permesa l’activitat industrial.

Dimarts va començar a funcionar aquesta ofi-
cina, i tot i que, segons els responsables,
estava pensada per a atendre al públic d’una
manera àgil i confortable, les innombrables
consultes sobre la taxa de residus va fer que
l’endemà aquest servei quedés col·lapsat.

MOBILITAT I INFRASTRUCTURES EN 
ELS DEBATS DE L’ENTESA



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

Ja tens la Loteria de l’Entesa ?
Com ja és tradició, l’Entesa per Sabadell ha fet participacions de la Loteria de Nadal. 

En aquesta ocasió juguem al 

nnúúmm.. 0022883377
Participant amb la loteria, a més de repartir una mica d’il·lusió, col·labores amb l’Entesa.

Si encara no tens les participacions pots demanar-les a: Grup Municipal, 93 745 3127, o al Rafa López.
No et quedis sense!

Aquest any ens toca la grossa!

VISITES TERRITORIALS: 
SIMULACRES 
DE PARTICIPACIÓ
El passat dissabte 19 de juliol, l’equip de govern va
organitzar, programada com una activitat de “participa-
ció ciutadana”, una visita a diversos equipaments
municipals i obres en marxa, a la qual van ser convida-
des desenes de persones.
Ens preguntem si el cost d’aquesta visita, amb un
important dispendi d’autocars, esmorzar i dinar per a
tothom, ha comportat realment una participació més
gran. Una vegada més l’equip de govern municipal con-
fon la participació amb la propaganda.
Des de l’Entesa defensem una participació real i no
simulada, en la qual els ciutadans i les ciutadanes
puguin exposar les seves inquietuds, opinar sobre les
prioritats de les actuacions a realitzar, i que la seva opi-
nió sigui tinguda en compte.

ÈTICA I POLÍTICA 
LA GESTIÓ 
DELS RECURSOS MUNICIPALS
Darrerament l’Alcalde, amb el suport de l’equip de govern, ha
manifestat la seva voluntat d’establir unes relacions disteses
entre els diferents representants municipals, i també entre
aquests i els representants de les empreses que col·laboren
amb l’Ajuntament. Proposen fer-ho de l’única manera que en
saben: organitzant dinars i sopars.

No tenim cap objecció envers la voluntat d’enfortir aquestes
relacions, i hem manifestat la nostra disposició a assistir a
aquests actes, amb la condició que el cost d’aquests àpats no
vagi a càrrec dels diners dels ciutadans i ciutadanes, que arri-
ba a l’Ajuntament a través dels seus impostos.

Des de l’Entesa defensem una altra manera de fer política i
l’austeritat en la gestió dels diners públics és un dels nostres
principis fonamentals.

www.entesa.org

SOLUCIONS BUSTOS

al problema d’habitatge, 

edificar blocs en pati d’lla.

primera promoció: Vilarrúbies/Convent


