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L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell progressista
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EDITORIAL: Canvi de govern?

En una ciutat normal, la sortida de CiU del govern municipal hauria obert expectatives de canvi en l’acció de
govern. A Sabadell no ha estat així.
A Sabadell, hem assistit a un lamentable espectacle de
continuisme tant pel que fa a les formes com al fons. Lluny
d’aprofitar la sortida de CiU per iniciar una política d’austeritat, de racionalització i planificació de l’acció municipal i la seva despesa, de diàleg amb la ciutadania, de
noves perspectives socials i polítiques, la resposta de la
resta de membres de l’equip de govern ha estat més pròpia d’una colla de competidors que es volen repartir un
pastís, que dels dirigents d’una ciutat.
El resultat: un repartiment de tasques sense solta ni volta,
amb l’únic objectiu de mantenir la relació d’agraïda
dependència a la figura l’alcalde.
No ens enganyem. Si l’equip de govern ha fet fins ara la
política que ha fet, no ha estat per la presència de CiU. CIU
va perdre tot el protagonisme quan va propiciar l’elecció
de Manuel Bustos i va acceptar la submissió als seus dictats, exactament en les mateixes condicions que ERC i
ICV-EUiA: recursos per mantenir els seus regidors i els
seus aparells polítics.

Ara, mentre CiU rectifica a empentes, més per la pressió
externa que no pas per la voluntat majoritària dels seus
regidors, ERC i ICV-EUiA opten per aprofundir en el rol de
còmplices d’una acció política diametralment oposada a la
que aquestes organitzacions diuen defensar, de cogestors
d’un govern que sembla voler dur Sabadell a la fallida
econòmica, la disgregació social i la misèria ètica i cultural.
Resulta paradigmàtic que aquestes organitzacions renovin
el pacte sense fer el més mínim balanç d’aquest any i mig
de mandat, ni cap mena de crítica a actuacions com ara el
cas Bemba, el fracassat projecte del zoo, la imposició de
la taxa de residus, la repressió laboral a l’Ajuntament, etc.
Precisament quan estem assistint a un cert despertar de
la ciutadania davant el malson que suposa l’actual equip
de govern, les organitzacions de l’esquerra oficial s’enroquen en la defensa d’uns estils i unes polítiques contràries
als seus suposats ideals. En aquestes condicions es fa
difícil imaginar-les com a motor de canvi de la ciutat.
És per això que l’Entesa pot i ha de jugar un paper clau en
la construcció d’una Alternativa de Ciutat. El pensament
d’esquerres i les actituds socials que se’n deriven tenen
entre els ciutadans més pes del que ens han volgut fer
creure. La societat civil es mobilitza i reclama una alternativa, una eina de participació política transparent,
democràtica, independent dels poders econòmics, bastida sobre uns principis ètics de defensa del bé comú per
sobre dels interessos personals o partidistes.
Bufen vents de canvi, encara incipients. Però és responsabilitat de totes les persones progressistes de la nostra
ciutat anar creant, des del teixit social i des de l’acció política, les condicions necessàries per al canvi. Aquest és el
compromís de l’Entesa i en aquest terreny haurem de confluir totes i tots els qui, des de la base, treballem per una
societat i per una ciutat més lliure, més justa, més culta i
més solidària.

Hi ha qui no coneix VOLTAIRE
L’Entesa per Sabadell ha pogut comprovar com la llibertat d’expressió a la
nostra ciutat ha patit darrerament un
retrocés considerable. Un fet que afecta també a altres entitats. Algunes
persones no han entès encara el valor
de la pluralitat ideològica com a fona-

ment de la nostra democràcia i responen la discrepància restringint la llibertat d’expressió amb atacs buits de
contingut.
Pensem que això és greu i hauria de
tenir una reacció àmplia, fins i tot de
qui a vegades puguem criticar. Avui

som nosaltres però demà potser qualsevol altra entitat o partit.
Com diu la frase atribuïda a Voltaire
“No estic en absolut d’acord amb les
vostres idees, però em barallaré fins a
la mort per que les pugueu defensar”.

LA TAXA DE RESIDUS: suma i segueix
frenar l’allau de crítiques, com ara bonificar amb el 20% a aquells ciutadans i
ciutadanes que marquessin una creu,
tot comprometent-se a reciclar.
L’Entesa es va oposar a la taxa des del
començament, perquè és una taxa
injusta i imposada sense el necessari
diàleg.
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El 2004 passarà a la història local com
l’any de la implantació de la polèmica
taxa de residus. Aquesta taxa va ser
justificada per l’equip de govern municipal a partir de l’elevat cost que implica
l’eliminació de la gran quantitat de residus que genera la ciutat. I, certament,
no es pot negar que a Sabadell produïm
massa residus, però cal explicar també
l’altra cara d’aquesta realitat.
A la ciutat cada dia tenim més residus i
això vol dir que els responsables municipals potser no han fet prou bé els deures. No han aconseguit els objectius
fixats per les normatives de les diferents administracions: reduir els residus, implantar íntegrament la recollida
de la fracció orgànica i fomentar de
manera efectiva el reciclatge.
El Govern municipal ha tractat el problema dels residus només des del punt de
vista econòmic i ha traslladat a la ciutadania el seu cost, en forma de taxa,

sense impulsar cap mesura paral·lela
de reducció de residus. Ha considerat
els sabadellencs i sabadellenques com
a mers contribuents, i ha menystingut
les entitats veïnals i ecologistes.
Lluny d’impulsar el debat ciutadà que
requeria una problemàtica tan greu com
la dels residus, per tal de trobar solucions i mesures de manera participativa, l’alcalde i el seu equip han tirat pel
dret i han fet gala d’un estil prepotent i
poc dialogant. No van acceptar cap de
les al·legacions presentades per intentar millorar la taxa, van intentar desacreditar les entitats que s’hi oposaven, i
fins i tot van irrompre en una assemblea
convocada per la FAV amb actitud provocativa.
Les mobilitzacions, encapçalades per la
FAV, i la batalla política presentada per
l’Entesa no han estat obstacle per al
govern Bustos per mantenir la taxa. Això
sí, amb peculiars “rebaixes” per intentar

Per intentar reconduir el problema cap
a la greu problemàtica dels residus,
l’Entesa va proposar al Ple municipal
del mes d’octubre una moció que instava al govern municipal a elaborar un Pla
de reducció de residus municipals, que
concreti els objectius, el terminis i les
accions necessàries per avançar amb
caràcter prioritari en la prevenció i la
minimització dels residus a la nostra
ciutat. Aquesta moció va ser aprovada
per tots els grups municipals.
Ara cal que l’equip de govern elabori
aquest pla, que no és només un pla de
gestió, sinó que ha d’aconseguir el
compromís ciutadà, d'implicar la ciutadania al màxim. D’acord amb el text de
la moció, l'Ajuntament ha d'elaborar
aquest Pla treballant amb la complicitat
de les entitats ciutadanes i dels representants dels comerços i les indústries
perquè els objectius del pla es puguin
assolir al màxim. Tot i així, les ordenances fiscals de l’any 2005, recentment
aprovades, mantenen la taxa de residus
sense introduir cap modificació rellevant. Caldrà, doncs, seguir treballant
per fer entendre els nostres arguments
i aconseguir una gestió més eficient
dels residus, així com la redefinició
d’una taxa que ara és purament recaptatòria.

LA TRANSPARÈNCIA DEMOCRÀTICA
Des de fa mesos l’Entesa per Sabadell
ve denunciant per diferents mitjans l’opacitat informativa que practica el
Govern municipal. Aquest nega sistemàticament determinades informacions que li reclamem per tal de dur a
terme la nostra tasca de control i fiscalització, tan necessàries en democràcia. Estem parlant de dades com subvencions municipals a entitats, informes, estudis, despeses en actes de
representació i protocol, etc. Aquestes

informacions són públiques i la pròpia
normativa autonòmica i municipal
estableixen l’obligació de facilitar-les
en un termini de quatre dies.
L’Àrea d’Alcaldia però bloqueja, endarrereix o distorsiona les peticions que
li realitza l’Entesa. En moltes ocasions
s’espera que passi el Ple municipal
per a donar la documentació demanada. En altres ocasions la informació és
incompleta o triga més d’un mes a lliurar-se.

Aquesta política d’obstrucció no tan
sols perjudica la tasca de l’Entesa
com a grup municipal. Perjudica
també el funcionament democràtic a
nivell municipal i, per tant, a tots i
totes. Per aquesta raó ens sorprèn el
silenci d’ICV, ERC i CiU davant d’aquests actes que no s’avenen pas
amb el nou tarannà que s’està predicant des de les direccions d’aquestes
organitzacions polítiques.

PRESSUPOST 2005. Un pressupost d’esquerres?
Els Pressupostos són el reflex de la gestió dels diners
públics que fa el govern municipal, de la seva habilitat per
aconseguir els recursos necessaris i de les prioritats que
estableix en la distribució d’aquests recursos.
L’Entesa defensa uns pressupostos basats en valors de
l’esquerra: participació, redistribució de la riquesa, priorització de despeses de millora social, austeritat, etc. etc..
Uns valors que no visualitzem en el Pressupost municipal
del 2005.
Novament, l’equip de govern ha presentat els Pressupostos sense deixar prou temps perquè les organitzacions
polítiques i les entitats poguessin estudiar-lo amb un
mínim deteniment i fer les seves aportacions.
El Pressupost ha estat marcat per l’anunciada congelació
d’impostos i taxes municipals. Una mesura populista que
l’Alcalde va utilitzar per apaivagar el descontentament
general per la imposició de la taxa de residus. Una mesura amb un contingut social regressiu, ja que qui més té,
enlloc d’aportar més al fons comú, és qui més s’estalvia.
Congelar impostos implica menys ingressos i, per compensar-ho, el govern municipal preveu obtenir 15,48
milions d’euros (el 10% dels ingressos) amb la venda de
sòl públic, del que només una petita part es vendrà a
Vimusa per fer-hi promocions públiques.
Aquest recurs de venda del patrimoni -s’ha passat d’1,03
milions l’any 2001 a 15,48 milions l’any 2005- és veu agreujat per la quasibé nul·la compra real de sòl públic i per
l’esgotament de sòl obtingut amb les cessions obligatòries
dels plans parcials. Aquesta pèrdua de patrimoni és greu
perquè hipoteca el futur de la ciutat, tot reduint la disponibilitat d’espais per a futurs equipaments i habitatges
públics.
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7.645.210 15.479.670

Evolució dels ingressos pressupostats previstos amb la venda solars

Un altre aspecte negatiu de la gestió econòmica municipal és la poca capacitat d’estalvi, passant d’un estalvi net
de gairebé el 15% dels ingressos corrents el 1999, a
l’1,14% de l’any 2005. Això indica que pràcticament tots els
ingressos ordinaris es destinen a cobrir despeses ordinàries i a retornar crèdits.
Això és especialment greu, perquè la Llei d’Estabilitat
Pressupostària limita la capacitat d’endeutament de
l’Ajuntament a la quantitat de crèdit que s’amortitza
anualment. Per això és important generar estalvi, per
incrementar la inversió destinada a noves actuacions
estratègiques i a noves dotacions i equipaments per a la
ciutat, element que no es dóna en aquest pressupost.

El capítol d’inversions s’ha anunciat a bombo i platerets
que pujava de manera significativa. És cert que hi ha més
diners que el 2004, però algunes d’aquestes inversions
són obres ja previstes i no realitzades: rehabilitació del
barri de Can Deu, Parc de Salut,.. Una bona part també
són partides per redactar projectes (que no obres) d’alguns equipaments: Palau de Congressos, Pista d’atletisme
coberta, Pavellons esportius,... i obres de manteniment,
reformes i millores que, encara que tècnicament corresponen a inversions, difícilment es poden considerar inversions estratègiques.
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35%

51%

64%

72%

58%

82%

84,3%

Evolució del % de l’aportació municipal al capítol d’inversions (pressupostat)
Aquesta tendència a l’alça reflexa la disminució de l’aportació de les
altres administracions a la inversió municipal

Paral·lelament, trobem a faltar la concreció de partides
destinades al Rodal i a impulsar el Parc Agrícola, així com
previsions per dotar de Biblioteques els barris de la ciutat
i l’habilitació d’espais destinats a activitats dels col·lectius
juvenils.
Per altra banda no hi ha cap previsió relacionada amb el
futur Museu Tèxtil i a l’impuls versemblant del Campus
universitari. Dos projectes que haurien de donar un potencial de capitalitat a Sabadell.
Tot i això celebrem la previsió de construir dues Escoles
Bressol en dos anys -una ja clàssica reivindicació de
l’Entesa- i la finalització d’equipaments com ara el Teatre
Principal, el Safareig de la Creu Alta, Can Balsach, i la
rehabilitació dels barris a l’eix del Ripoll.
També valorem positivament el lleuger augment de despeses destinades a Programes de Joventut, Serveis
Socials, Educació, Cooperació i Convivència Intercultural.
Malgrat tot, per donar continuïtat a aquest tímid increment, l’Entesa per Sabadell continua apostant per l’austeritat i per reduir al màxim les despeses supèrflues de marcat caire protocol·lari i propagandístic, per destinar més
recursos per cobrir necessitats i projectes amb finalitats
socials.
Per tot això, i des d’una perspectiva progressista i d’esquerres, considerem que en els Pressupostos municipals
hi ha més aspectes negatius que positius a l’incorporar
mesures pròpies d’una política lliberal. Tanmateix planteja actuacions més fruit de vole

CULTURA: la resistència dels oasis
“Eppur si muove”, deia Galileu amenaçat pel Sant Ofici a retractar-se de
les seves idees, envoltat del fanatisme religiós que el condemnà pel crim
de voler treure la humanitat de les
tenebres de la ignorància.
“I tanmateix, es mou” podria dir qualsevol sabadellenca o sabadellenc
identificat amb el món de la cultura i
de l’associacionisme, durament flagel·lat per l’actual equip de govern
municipal.
No ens esplaiarem de nou en les descripcions de la política cultural del
govern Bustos. Hem repetit moltes
vegades que aquesta ha estat sempre supeditada als interessos clientelars, amiguistes i electorals, que
s’ha basat en la banalització de la
vida cultural, en el sotmetiment als
aspectes més barroers de la llei del
mercat, que ha posat pals a les rodes
pel que fa a la socialització dels béns
culturals, que no ha fet res per esti-

mular la creació, que s’ha caracteritzat per la persecució de les persones
i col·lectius que tenen la capacitat de
formar opinió i de formar ciutadania
activa, que en lloc d’apostar per la
catalanitat com a eina de cohesió, ha
recorregut al provincianisme com a
eina de divisió...
El que volem avui constatar és que,
malgrat tot, a Sabadell continua existint un entramat cultural actiu, continua havent-hi persones que creen i
que difonen productes culturals, continua havent-hi entitats que formen
ciutadans crítics.
La desaparició del Pla de Biblioteques als barris, l’enterrament del
Mapa Cultural de Sabadell, la volatilització del Projecte Educatiu de
Sabadell, les agressions constants al
Patrimoni, la manca de diàleg amb
els col·lectius, la marxa enrera pel
que fa a l’ús del català... han trobat
una inusitada resistència: al desert

cultural somniat per Bustos i Manau,
hi comencen a florir els oasis.
I aquests oasis floreixen amb nova
saba. Arreu de la ciutat cada dia són
més les persones (i sobretot les persones joves) que aixequen el cap,
que elaboren projectes, que tiren
endavant iniciatives, que prenen protagonisme social i cultural. No les
citarem aquí perquè som conscients
del magre favor que, en un ambient
repressiu com l’imposat per l’equip
de govern, els faríem.
Però això no ens impedirà de felicitar-les, de donar-los i tot el nostre
suport i de pregonar l’esperança que,
amb el seu treball i amb un canvi polític que foragiti del nostre ajuntament
determinades actituds i concepcions
que res no tenen a veure ni amb la
democràcia ni amb el progrés social,
Sabadell esdevindrà un bosc espès
de vida cultural que ens faci oblidar
el malson del desert.
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LA CREU ALTA i l’arbitrarietat municipal

Malgrat les inversions previstes per al barri per a l’exercici 2005 (rehabilitació final dels antics Safareigs, obres del futur Centre Cívic de Cal
Balsach, millores del Mercat Municipal...) algunes actuacions de l’equip
de govern continuen demostrant un tarannà poc dialogant i, per tant, autoritari, com ho és el fet de condicionar com a zona blava d’aparcament un
solar municipal destinat a equipaments, ubicat al carrer de Pi i Margall,
just al costat d’un gran centre comercial.

Amb aquesta mesura unilateral s’ha trencat el consens amb els agents socials de
la zona, els quals reclamaven aquest
espai com a lloc d’esbarjo provisional per
a vianants, abans que no es decideixi el
seu ús definitiu com a possible estació
dels FGC (quan s’escometi l’ampliació de
la línia) o bé la ubicació d’una Escola
Bressol, atesa la seva proximitat al CEIP
“Creu Alta”. A més, aquesta imposició
municipal contrasta amb d’altres decisions ben diferents, ja que no s’actua de la
mateixa manera en zones públiques de
similars característiques, com el solar
propietat municipal de l’antic cinema
Cervantes, sense un ús concret a hores
d’ara, i tapiat amb molta diligència pels
serveis corresponents.
Tot plegat posa en dubte la voluntat política de l’Ajuntament d’impulsar i garantir un
model realment democràtic de participació ciutadana, ja que sovint no es tenen en
compte les opinions de les entitats i associacions veïnals quan aquestes són divergents de la postura oficial.
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El sopar de L’ENTESA
foto: ES

El passat 26 de novembre va tenir lloc en el CEIP Amadeu Vives el
sopar de tardor de l’Entesa per Sabadell. En un ambient fraternal i
entusiasta, més de 200 persones (limitades per la capacitat del recinte) ens reunírem per sopar amigablement i comentar els esdeveniments de la vida política local que hem viscut durant el darrer any.
Al llarg del substanciós sopar varen tenir lloc breus intervencions de
Joaquim Sanesteban, coordinador de l’Entesa, i dels nostres regidors a l’Ajuntament, Isidre Soler i Neus García, els quals varen posar
de manifest l’important paper que està jugant l’Entesa per Sabadell
en la defensa dels valors cívics i democràtics fonamentals, avui
amenaçats per una política intolerant. Aquesta constant presència
de les nostres propostes i alternatives tan sols és possible -tal i com
varen destacar els oradors- gràcies al nombre de persones que
dóna suport, col·labora i assessora al Grup Municipal.

Per acabar d’arrodonir la vetllada va tenir lloc un excel·lent i alhora internacional recital de la soprano sabadellenca
Maria Hinojosa, acompanyada a la guitarra per Manuel Guisado, els quals ens varen delectar amb obres del brasiler
Heitor Villalobos, de la xilena Violeta Parra, de l’andalús Manuel de Falla i d’en Lluís Llach.

Els Debats de l’Entesa tenen com a fina-

Aquest any vàrem considerar oportú obrir el
curs acadèmic amb un tema de fons i d’actualitat al
mateix temps, posant sobre la taula el fet migratori i
algunes de les seves conseqüències: el vel islàmic en
les noies en edat escolar.
El primer debat es va intitular: Vel i minifaldilles; una
qüestió de llibertat o laïcitat. La conferència va anar a
càrrec de Lídia Puigvert, professora de la universitat de
Barcelona, experta en temes de sociologia de l’educació.
Puigvert va fer una revisió de les principals tendències i
teories al respecte de l’educació intercultural i en va
valorar els pros i contres. La seva aportació es va centrar
en la idea que podem ser iguals des de les diferències.
Val a dir que el debat, iniciat a la sala, va posar en evidència que aquest és un tema obert que necessita de
molta més reflexió i oportunitats per a fer-la.
El segon debat es va centrar en un tema molt més local
i que ha remogut la ciutat de dalt a baix: La taxa de resi-

dus: com s’ha plantejat, què hem de pagar, quina gestió
dels residus hem de fer? Els ponents d’aquest debat van
ser Ernest Marco, membre de l’ADENC, Antonio Trives,
exregidor de l’Ajuntament de Sabadell i Isidre Soler, portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell. Cada
un d’ells va exposar, des de la seva perspectiva, aspectes tan rellevants com els diferents models de recollida
selectiva i el tractament que se n’ha de fer. El tema tam-
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litat principal donar l’oportunitat per a
l’intercanvi d’idees i la reflexió.

Debat Vel i Minifaldilles.
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Debat La taxa de residus.

poc no va quedar tancat, però sí que ens van proporcionar elements per a uns criteris més fonamentats. En el
que sí que hi va haver unanimitat va ser en la manera
tan poc competent i democràtica com s’ha portat
aquesta qüestió a Sabadell.
El tercer debat està previst pel 19 de gener i abordarà el
tema de la Constitució europea. Amb el títol: De què va
aquesta Constitució? a càrrec del filòsof Josep Maria
Terricabras. Estem segurs que suscitarà molt d’interès i
polèmica.

Diari de L’ENTESA

Sabies que ...
• Males llengües diuen que al darrera de l’accés del PSC a la presidència del Centre d’Esports Sabadell hi han interessos econòmics,
com la possible requalificació dels terrenys de l’Estadi per construirhi pisos.
La veritat és que ens costa creure semblant disbarat, però el Sr.
Josep Manel Piedrafita, fins fa poc regidor d’esports i ara President
del CES, ens fa dubtar amb les seves declaracions: Havíem de gene-

rar il·lusió entre la gent i aconseguir que les institucions tornessin a
confiar en el Sabadell. Estem aconseguint suports, sobretot en el
sector de la construcció. (el Periódico 1-11-04).

Amb el títol L’Oposició treballa, l’Entesa va editar al novembre un diari
que feia balanç del primer any de
mandat.

• L’Alcalde Sr. Bustos va
presentar el sabadellenc
David Meca com amic
seu, moments abans que
aquest nedador de renom realitzes el pregó de
la Festa Major d’enguany
i per la qual cosa va
cobrar la quantitat de
2.900 €.
Des d’aquí li volem demanar a l’Alcalde que
busqui uns amics més
generosos amb la ciutat
per als propers pregons.

• La regidora de l’Entesa per Sabadell
Nieves García va comentar que

l’Ajuntament podria cedir als okupes, i
a d’altres col·lectius de joves, espais
municipals que ara no tenen cap ús
concret com el del carrer Jardí o el de
la plaça del Gas”. El Tinent d’Alcalde
Paco Fernández d’ICV-EUiA, una mica
enfadat, va respondre dient que... si

l’Entesa es vol posar al costat d’un
col·lectiu que aposta per la desobediència civil que ho diguin clarament.
Carai!. Sort que es diu ser d’esquerres
i és responsable de Convivència i cooperació

La publicació, que va ser distribuïda
porta a porta a tota la ciutat, recull els
diferents temes que han estat tractats
pel Grup Municipal de l’Entesa, incorpora propostes de l’Entesa i mostra
l’activitat de l’organització.
Des de l’Entesa valorem satisfactòriament aquest recurs que ens ha
permès fer arribar a tota la ciutadania
la nostra tasca i el nostre treball per
Sabadell.

* Totes aquelles persones
que per un motiu o altre no
l’hagueu rebut, si ens ho feu
saber us el farem arribar.

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

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

www.entesa.org

