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La recent notícia que Terrassa ha superat Sabadell en nombre d’ha-
bitants no hauria de tenir més significat que el d’anècdota si partim
de la base que el que és realment important d’una ciutat no és la
seva mida, sinó la qualitat de vida de què gaudeixen els seus ciuta-
dans i ciutadanes.
Que Sabadell ha perdut vitalitat, que ha deixat de ser una ciutat de
referència per la seva capacitat d’innovació i pel seu dinamisme, no
és només una crítica de l’oposició, és una realitat que està en boca
d’un gran nombre de sabadellencs i sabadellenques i en la cons-
ciència de molts més. 
Els efectes negatius de gairebé sis anys de govern municipal situat
en el llindar de la mediocritat política, amb una capacitat que no va
més enllà de la de gestionar la rutina i el dia a dia, s’han començat
a visualitzar.
Un govern municipal, la composició i l’acció política del qual respo-
nen tan sols a l’oportunisme de les possibles rendes electoralistes
per sobre dels interessos i de les necessitats reals dels seus conciu-
tadans, difícilment tindrà un projecte de ciutat col·lectiu mínimament
engrescador per a una àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes.
Una ciutat en la que el màxim representant polític ha confós el lide-
ratge amb el populisme, que el porta a fer de jardiner en qualsevol
plantació d’arbres; a inaugurar la posada de la primera, de la sego-
na i, si cal, de la tercera pedra d’una mateixa obra per augmentar
l’àlbum de fotos; a passejar-se enmig de la cavalcada de reis com si
fos el quart rei, ... fa que la ciutat estigui òrfena de direcció política.
Aquest dèficit, de manca de projecte de futur i de capacitat de lide-
ratge, unit a una actitud bel·ligerant del govern municipal cap a
aquelles persones i entitats que s’atreveixen a fer pública qualsevol
actitud o opinió crítica, ha generat un clima de temença i de males-
tar i ha fet perdre tota il·lusió col·lectiva.
És una situació social i política que cal redreçar de manera urgent.
No es tracta tan sols de recuperar un sentiment, que també, sinó
d’establir les bases polítiques que facin possible un canvi real del
destí de la ciutat.
Un canvi de direcció política que, entre altres qualitats, tingui l’èti-
ca personal i col·lectiva com element principal. Que la seva acció es
basi en l’eficàcia, l’austeritat i la transparència. Que doni un verita-
ble impuls a l’ensenyament i a la cultura com a garantia d’una socie-
tat cohesionada, no depenent, crítica i democràtica. Que confiï en la
capacitat social de la ciutadania, potenciï la seva participació i
reforci el seu teixit associatiu. Que impulsi el desenvolupament de
la ciutat a partir de criteris basats en la sostenibilitat i el respecte al
patrimoni i la identitat col·lectiva. 
Un repte que les organitzacions polítiques actualment instal·lades en
el poder municipal difícilment podran encapçalar. Caldrà el treball
coincident de totes aquelles persones, entitats i organitzacions dispo-
sades a construir una alternativa democràtica, plural i participativa,
amb capacitat per dirigir un veritable futur de progrés per a Sabadell.

EDITORIAL: 
No cal ser més, però sí millors

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

Darrerament, l’Equip de Govern municipal ens ha volgut
sorprendre en matèria de joventut. Diríem que per pri-
mera vegada, des de que dirigeixen el nostre consisto-
ri, han fet cas a una de les reivindicacions més antigues
del teixit associatiu juvenil de la nostra ciutat: la cessió
d’espais municipals gestionats per les entitats. Fins aquí
gratament sorpresos i contents.

Podríem dir que aquesta proposta coincideix amb la rei-
vindicació de l’Entesa de la necessitat de crear Casals
de Joves a Sabadell, en els que es faciliti l’autogestió
per part del teixit associatiu. Però al mateix temps sor-
geixen tota una sèrie de dubtes al voltant d’aquesta pro-
posta municipal i la forma com s’ha portat a terme.

Un dels primers dubtes són les formes. D’un dia per l’al-
tre l’Equip de Govern ha descobert l’existència d’espais
municipals fins ara negats i la possibilitat de cedir-los
amb rapidesa a determinats grups de joves, unit a una
disponibilitat total de col·laboració, potenciant la crea-
ció d’un òrgan de representació juvenil: el Consell de
Joventut de Sabadell. Aquí és on comencen a clarificar-
se els dubtes i a convertir-se en problemes. 

Problemes, no perquè no s’estigui d’acord amb la ces-
sió de locals, sinó pels mètodes. En el procés de crea-
ció del Consell de Joventut s’ha obviat un problema de
fons, la manca d’un debat públic amb tot el teixit juvenil
de la nostra ciutat sobre necessitats i models d’actua-
ció juvenil. 

La creació, sense un debat previ i ampli, d’un Consell de
Joventut, pot portar d’aquí poc temps a una dinàmica
d’haver creat un òrgan que actuï de manera burocràtica

Joves, equipaments i debats

Local al c. Emprius, 11.
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Els Centre Cívics van començar a ser crear-se fa anys
amb la voluntat de què cada barri de la ciutat disposés
d’un equipament proper, en el que tothom pogués par-
ticipar d’activitats culturals i socials. La seva gestió la
portava directament l’Ajuntament.
L’excepció va ser la del Centre Cívic de Sant Oleguer,
un dels darrers centres posats en funcionament. Les
diferents entitats del barri constituïdes en ”Taula d’en-
titats” van acordar amb l’Ajuntament la gestió compar-
tida d’aquest equipament.

com a únic interlocutor d’un sector de la
joventut de Sabadell amb el Consistori,
comportant a la pràctica l’exclusió de la
resta de grups que no hi participin.
Tanmateix, no s’ha valorat la possibilitat
de crear una estructura de funcionament
diferent, no s’ha innovat en el model,
sense considerar que potser el model del
Consell de Joventut ja no és operatiu si
observem les noves formes d’actuar dels
moviments socials de joves existents.

Novament l’Equip de Govern ha pecat
de precipitació per tal de tancar un pro-

blema latent a la nostra ciutat: la manca
de polítiques municipals encarades a la
joventut. El nerviosisme per no saber
donar resposta a les noves necessitats
plantejades pels joves ha portat a la
precipitació, sense voler reconèixer els
errors derivats d’actuacions municipals
autoritàries relacionades amb els joves.
Cal recordar fets com ara el Bemba o
els ocupes?.

Ara més que mai és necessari potenciar
un debat ampli i participatiu sobre polí-
tica juvenil. Cal escoltar i actuar en ba-

se les necessitats i les noves formes de
gestió i autoorganització existents en el
sí de molts col·lectius, en aquest cas de
joves. Cal reforçar el teixit associatiu
juvenil, perquè son les úniques vies de
realització personal del jovent, d’auto-
organització i de participació social.

Obviar aquestes necessitats només
demostra la manca de visió política en
un tema que representa el futur de la
ciutat, la realització dels joves com a
elements actius de transformació i par-
ticipació social.

Joves, equipaments i debats (continuació)

Els veïns i veïnes afectats per les contribu-
cions especials de les obres d’urbanització
dels carrers de Budapest i Nord de Ca
n’Oriac es varen veure obligats a recórrer
als tribunals per poder aconseguir la infor-
mació necessària, davant la manca de
transparència dels responsables munici-
pals i contrastar així si les contribucions
aplicades eren les correctes.
El procediment judicial està posant en
evidència diverses irregularitats i false-
dats. Per exemple, el document que
suposadament estava signat per la
majoria d’afectats conté signatures de
persones que no són afectades. Un altra
irregularitat és que el projecte inclou
partides atribuïdes a un pressupost de
FECSA que no existeix. 

El cas de les signatures té un significat
especialment greu. L’Entesa per Saba-
dell, en el seu dia, va presentar una
moció al Ple municipal reclamant més
diàleg amb els veïns afectats. Finalment
la moció va ser retirada perquè l’Alcalde
va al·legar que la majoria de veïns i veï-
nes havien signat un document manifes-
tant el seu acord amb els imports de les
contribucions especials. Una decisió de
l’Entesa presa a partir de la confiança
amb la paraula de l’Alcalde, que ara s’ha
vist qüestionada una vegada més.
Tanmateix, no és d’estranyar que amb
aquestes actituds el clima de recel i de
desconfiança dels afectats s’hagi estès a
la resta de partides de l’obra. Al mateix
temps que es pregunten qui garanteix

que en altres obres no es repeteixin irre-
gularitats semblants. Aquestes situacions
tan sols es poden evitar si l’administració
manté una actitud de total transparència
i si els veïns i veïnes afectats poden fis-
calitzar les obres i els seus costos des
d’una comissió de seguiment.

Cas Vallespir: poca transparència i moltes irregularitats

CAP A UN NOU MODEL DE CENTRES CÍVICS
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Davant la propera obertura del Centre Cívic de la Creu Alta,
l’Associació de Veïns i altres entitats del barri han manifestat la
voluntat de què el nou centre funcioni de manera similar al de
Sant Oleguer.
Des de l’Entesa hem donat suport a aquesta demanda, ja que
coincideix amb la proposta que defensem en el nostre programa
de govern. Creiem que el funcionament del Centres Cívics s’ha
vist superat per la maduresa de les entitats dels barris que han
demostrat, abastament, tenir responsabilitat i capacitat de ges-
tió, d’organització i d’iniciativa per programar les activitats més
convenients per als seus veïns i veïnes i per a fer partícips de les
seves activitats a la resta de la població.
La gestió directa o la cogestió és una de les millors maneres de
que els veïns sentin aquests equipaments com a propis, i al
mateix temps, una bona manera de garantir l’èxit del seu funcio-
nament. Tanmateix, l’Entesa no comparteix la idea d’un funciona-
ment uniforme. Pensem que cada barri, en funció de les seves
característiques i les de les entitats presents, ha de poder decidir,
en cada moment, el funcionament més adient a la seva realitat. 

Centre Cívic Sant Oleguer.

C. de Budapest.
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RONDA SÍ.  Ni autovia ni Quart Cinturó !
El Govern de la Generalitat ha iniciat la tramitació administrativa per a la cons-
trucció de la Ronda Oest/Nord que ha d’enllaçar la carretera de Castellar del
Vallès, la carretera de Matadepera i la N-150 amb l’ autopista C-58.
L’Entesa per Sabadell sempre ha mantingut una posició favorable a la realit-
zació d’aquesta nova via per evitar el trànsit de vehicles de pas per l’interior
de la ciutat. Al mateix temps ha defensat que ha de tenir característiques de
ronda urbana, amb uns mínims efectes sobre el territori i la trama urbana per
on passa.
La Generalitat, però, en l’Estudi informatiu que ha presentat, planteja la
construcció d’una autèntica autovia, amb un disseny per a una velocitat de
100 km/h, una ocupació de més de 80 metres d’amplada, la previsió de fins a
deu carrils de circulació en alguns trams i unes rotondes de connexió de 100
m de diàmetre. En definitiva, proposa una obra sobredimensionada, molt poc
integrada a l’espai per on passa i amb uns elevats impactes.
Al mateix temps s’ha conegut la possible tramitació encoberta d’un tram del
Quart Cinturó. Efectivament, des de la rotonda de Mas Canals fins la carre-
tera B-124 de Castellar del Vallès, el tram de la Ronda Nord coincideix com-
pletament amb traçat del Quart Cinturó dibuixat en una documentació de
l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya GISA, del mes de gener
d’enguany. El plànol es pot trobar a l’adreça d’internet:
http://www.gisa.es/gisa/documentos/especificos/Planols_13658086.pdf  
Aquesta coincidència clarifica el sobredimensionament del disseny, secció i
nombre de carrils, que la Generalitat planteja per a la nova Ronda. A més,
comporta un encobriment de la informació, i per tant un fet polític i adminis-
trativament greu, fins el punt de condicionar la totalitat de l’Estudi informatiu.
L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions a la proposta de la Ge-
neralitat, tot reclamant que es desvinculi el projecte de la Ronda Oest/Nord
del projecte del Quart Cinturó, per tal d’evitar la lesió dels drets dels adminis-
trats i la indefensió de la ciutadania, que portaria a la nul·litat de la tramitació. 
Tanmateix, reclamem que les Rondes tinguin un caràcter urbà  i plantegem
tot un seguit de propostes per ajustar al màxim el dimensionat de la via, aug-
mentar la seva permeabilitat, cobrir el tram de Can Llong, eliminar l‘enorme
rotonda sobre els camps de Mas Canals, adequar-la a les característiques
del territori al seu pas pels camps de Ca n’Ustrell facilitant el pas de les rie-
res i dels camins històrics, optar pel pas soterrat entre Can Deu i la Planada
i millorar de l’enllaç amb la carretera de Castellar del Vallès.

Unes propostes per aconseguir una Ronda
totalment integrada a la realitat urbana. Una
via que uneixi, i que no separi, els diferents
barris que travessa, amb una superfície con-
vertida en parc lineal, amb zones enjardina-
des, arbrades i de jocs. A la zona entre Can
Deu i la Planada, la Ronda ha d’esdevenir una
oportunitat per unir aquests barris i per millo-
rar les actuals instal·lacions i equipaments.

Uns plantejaments que són facti-
bles si l’estalvi de les expropia-
cions del sòl que la Generalitat
tindrà, per ser la major part de
titularitat municipal, repercuteix
en la qualitat de l’obra.

Sabadell necessita una Ronda.
Una Ronda que resolgui els pro-
blemes de mobilitat de la ciutat i
de la comarca. Una via ajustada
a les necessitats reals i a l’espai
per on passa, respectuosa i de
qualitat. Des de l’Entesa pensem
que és possible si hi ha la volun-
tat política necessària i la sufi-
cient capacitat de gestió per
aconseguir-ho i, sobretot, si hi ha
prou pressió ciutadana per
reclamar una Ronda coherent
amb l’entorn urbà, social i natu-
ral que ha de travessar.

Reserva Ronda Oest, entre Can Llong i Castellarnau.

Ronda Oest. Tram contruït entre la C-58 i la N-150.

Proposta de l’Entesa al pas de la Ronda entre la Planada i Can Deu.

Can Deu

Parc del Nord

Plana del Pintor
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Sant Pau de Riu-sec
El darrer acte dels Debats de l’Entesa va estar dedicat a analitzar el futur de l’à-
rea de Sant Pau de Riu-sec, i va comptar amb la participació de Màrius Navazo,
geògraf i especialista en mobilitat, i de Joan Carles Sallas, arquitecte.

Màrius Navazo va plantejar la necessitat d’actuar en aquesta zona amb crite-
ris de desenvolupament sostenible, és a dir, amb l’objectiu de consolidar el
model de ciutat compacta i preveient l’increment de la mobilitat. Per la seva
ubicació prop de diferents infrastructures, Sant Pau de Riu-sec permetria pla-
nificar la mobilitat prioritzant la intermodalitat (combinació de la xarxa d’auto-
busos i tren), les bicicletes i els vianants.

Joan Carles Sallas va contextualitzar la situació de Sant Pau de Riu-sec en
relació la ciutat i va defensar que aquesta zona aculli un projecte singular que
esdevingui referència de centralitat al Vallès i al conjunt de la Regió Metropo-
litana. Per definir el futur d’aquest espai és imprescindible dissenyar prèviament els seus usos i encara hi ha l’oportunitat de fer-
ho amb participació pública, buscant acords amb altres municipis, i fins i tot convocant un concurs d’idees. En canvi, l’equip de
govern està delegant el projecte en promotors privats.

Constitució Europea
El passat 19 de gener va tenir lloc un nou Debat de l’Entesa. Amb el títol: La
Constitució europea: de què va aquesta Constitució?, amb la participació del filò-
sof i catedràtic de la Universitat de Girona, Josep Maria Terricabras. Tal com ens
té acostumats, Terricabras va arribar, va parlar i va suscitar la polèmica. El seu
NO a aquesta Constitució es va fonamentar en tres arguments fonamentals: el
primer NO el va articular al voltant dels greus dèficits democràtics que presenta
el text del tractat europeu. Per al segon NO es va referir al poc contingut social
que hi quedava reflectit i al perill que això pot comportar en un futur proper. I en
el tercer NO va qüestionar la manca de representació dels pobles i dels ciuta-
dans que els integren enfront dels estats, i més concretament la manca de repre-
sentació de Catalunya a les institucions europees. 

El debat va ser molt interessant, el públic va adreçar a Terricabras preguntes i
comentaris respecte de la importància històrica del moment i de l’oportunitat de
ser europeu. El debat va acabar amb una pregunta més o menys retòrica: vostè
no vol ser europeu? A la que respongué: i tant que sí, per això votaré NO, perquè
n’hi ha poca d’Europa en aquesta constitució i jo en vull més!

Entesa per Sabadell 
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L’ assemblea d’ENTESA per Sabadell

El passat dissabte 19 de febrer Entesa per Sabadell va celebrar la seva
assemblea anual. Després d'efectuar un balanç de les activitats del Grup
Municipal, l'Assemblea va analitzar la conjuntura política de la ciutat i va
debatre les línies estratègiques per al bienni 2005-2007.

Es va valorar molt positivament el treball del Grup Municipal, que realitza una
oposició ferma, coherent i constructiva, gràcies a la qual cada dia són més les
persones i els col·lectius que recorren a l'Entesa per a fer-nos arribar les seves
inquietuds i demanar-vos col·laboració en la resolució dels seus problemes.

La remodelació del govern municipal no ha com-
portat la més mínima modificació de la seva políti-
ca ni del seu “tarannà”. La ciutat segueix estanca-
da per la manca d'idees i d'embranzida d'una
cúpula municipal que, en lloc d’encarar els proble-
mes, prefereix complaure’s amb una asfixiant pro-
paganda institucional i amb l’orfeó dels seus amics
agraïts. Per això l’Entesa ha de reforçar el seu tre-
ball d'impuls i de construcció d'una Alternativa de
Ciutat, basada en una proposta política transpa-
rent, participativa i democràtica, independent dels
poders econòmics, defensora de principis ètics
clars, que faci realitat el projecte d'una ciutat més
justa, solidària, culta i sostenible.

El debat va ser molt animat, i les persones assis-
tents van renovar la seva confiança en el Secre-
tariat, que va quedar encarregat d'anar preparant
les línies de treball futures i, entre elles, el procés de
configuració de la nostra candidatura per al 2007.
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Debat Sant Pau de Riu-sec. 15 març 2005.

Debat Constitució europea. 19 gener 2005.

Assemblea de l’Entesa. 19 febrer 2005.
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Amb la participació de més de cinquanta persones, el dia 12 de març
es va celebrar a Badia una jornada comarcal sobre gestió de residus
amb el lema: Residus i taxes, un tema a debat.
La Jornada, convocada per sis grups locals de l'esquerra alternativa
del Vallès: Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d'Esquerres per
Badia, Col·lectiu Obrer i Popular de Ripollet, Entesa per Sabadell, Par-
ticipació Activa i Social de Cerdanyola i Plataforma Cívica Ciutadans a
l'Ajuntament de Santa Perpètua, comptava amb la participació d’enti-
tats com ara l’ADENC, el CEPA, o la FAV de Ripollet. A més hi va parti-
cipar també el regidor de medi ambient de Castellbisbal i membres de
la CUP de Terrassa.

A la jornada va quedar palès el fracàs de l'actual política de gestió dels residus en origen, en la recollida i en el tractament
posterior. En deu anys la generació de residus ha augmentat en un 80% i en els últims anys ha augmentat de manera desme-
surada el percentatge dels residus corresponent a envasos. 
També es va posar en comú la realitat de la recollida de cadascun dels municipis participants, concloent que, en general, els
percentatges de recuperació estan estancats en valors molt per sota dels objectius fixats per la Generalitat, sense que els
governs municipals tinguin una preocupació real pel tema. En aquest sentit s'ha exposat el cas de Castellbisbal on han asso-
lit uns nivells de recuperació molt superiors a la mitjana, gràcies al model de recollida "residu mínim" i a campanyes de cons-
cienciació contínues.  També va ser presentat el model alternatiu de gestió de residus elaborat per l’ADENC.
Per últim es va projectar una filmació sobre l'Ecoparc-1 que il·lustrava la denúncia del que són en molts casos aquestes ins-
tal·lacions: simples plantes de transferència de residus.
Una segona jornada servirà per debatre i acabar d’aprovar un document marc que reculli el model alternatiu al que proposen
les administracions, amb propostes concretes per a aplicar a nivell global i local.
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Jornada comarcal sobre la gestió dels RESIDUS
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Josep Xinxó: la vida heroica d’un home corrent
El passat 14 de març va tenir lloc la presentació del llibre Josep Xinxó Bondia i les JSUC de Sabadell,
"autobiografia" de Xinxó redactada per Jordi Serrano Blanquer. Xinxó relliga la història de la ciutat
entre la II República i la democràcia recobrada. No són solament les memòries d'un militant comu-
nista, sinó l'intent de recuperar de l'oblit a tota aquella generació de joves de la Guerra Civil, la gene-
ració de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya. El llibre és, a més, una contribució a la recons-
trucció de la memòria militant de la resistència sabadellenca des de 1942 fins a 1977, sota la forma de
les memòries d'un ciutadà treballador normal i corrent empès per un gran ideal. Xinxó representa al
grup de persones que, lluitant contra el franquisme van mantenir el cap alt amb paciència i perseve-
rança, amb la confiança que noves generacions s'incorporessin a la lluita per la llibertat i la justícia.

En la introducció del llibre, Serrano ens recorda que "l'oblit és una forma de complicitat", denun-
ciant la injustícia i el greu error polític comesos per l'esquerra quan va adoptar un "gran silenci cul-
pable" en relació a la resistència al franquisme. Per això ens calen molts llibres com aquest, que
recomanem vivament.

[Sobre la memòria històrica de la lluita per la democràcia a Sabadell, també us recomanem la web www.memoriademocratica.org]

Jornada comarcal sobre residus. 12 de març 2005.

Portada del llibre.

Si bé la Constitució de 1978 va assegurar
formalment la llibertat religiosa i la laïci-
tat de l'Estat, en la realitat aquests dos
principis no s'han materialitzat encara
en tots els àmbits socials. La societat, la
política i el dret arrosseguen per diver-
sos motius, encara, un cert contingut
religiós, catòlic en concret. Un exemple
seria el tema de les anomenades cerimò-
nies de pas. En molts moments impor-
tants de la vida, naixement, matrimoni o
decés, la societat no ha sabut substituir
els ritus catòlics per d'altres de laics.
Una excepció n'és el matrimoni civil, el

qual està del tot normalitzat i tots els
Ajuntaments tenen cura de donar a les
cerimònies matrimonials la solemnitat i
la bellesa que es mereixen.
No passa el mateix en el cas dels fune-
rals. A manca d'una cerimònia civil, mol-
tes persones laiques, no creients o fins i
tot enfrontades amb l'Església acaben
acceptant en uns moments dolorosos, la
cerimònia catòlica que s'ofereix per part
de les funeràries. 
Per això des l'Entesa hem proposat a
l'Equip de Govern que funerària ofereixi
cerimònies laiques per a totes aquelles

persones que vulguin acollir-s’hi en un
moment tan delicat. No es tracta d'en-
frontar el ritus laic al religiós, sinó d’ofe-
rir la possibilitat d'escollir i que els ciu-
tadans i ciutadanes se sentin recolzats
si decideixen optar per una cerimònia
no religiosa.
D'aquesta forma, l'Ajuntament, com a
institució d'un Estat definit constitucio-
nalment com a Estat aconfessional,
col·laboraria a fer efectiu materialment
un dret, el de la llibertat de creença,
que en alguns espais vitals només exis-
teix formalment.

LAÏCITAT I CERIMÒNIES FÚNEBRES



Entrevista amb 
l'Associació Vallès Amics de la Neurologia (AVAN)

Què és i a què es dedica l’AVAN?

L’AVAN és una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 1993 es dedi-
ca a la difusió i a la divulgació de la neurologia, així com a la millora de la
qualitat de vida dels afectats per les diferents malalties relacionades amb
aquest camp.

A qui agrupa i quins objectius té l’Associació?

L'associació vol agrupar a totes les persones amb malalties cròniques del
sistema nerviós, per reduir i resoldre aquells problemes comuns, sense
oblidar les necessitats concretes i específiques de cada grup de malalties.
Està oberta als malalts i als cuidadors (familiars i voluntaris), així com als
professionals i a tots els interessats en les afeccions neurològiques.

Darrera de l'AVAN trobareu un equip de professionals i de voluntaris que
treballen per fer possible els diferents programes d'actuació que avui ofe-
reix AVAN.

Quins projectes entre mans teniu?

Un dels projectes que treballen amb més il·lusió és el Centre AVAN. Un
centre sociosanitari, situat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament al
carrer de l’Estrella núm. 110 de la nostra ciutat, que funcionarà a partir de
5 mòduls: Informatiu, assistencial, ocupacional, docent i social. Per fer-lo
possible podeu col·laborar comprant la totxana del Centre AVAN.

AVAN Sabadell: c. de Joan Amades, 1 - 08206 Sabadell.  Tel. 93 726 85 29 

www.amicsdelaneurologia.org 

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

Breus

www.entesa.org

• Sabies que l’acte d’inauguració de la
reforma de l’antic CAP de Can Deu
va comptar amb la presència de l’Al-
calde i 8 regidors i regidores del Par-
tit Socialista ?
I que a la inauguració de l’exposició
de l’obra del pintor Manuel Rallo al
Museu d’Art no n’hi va assistir cap ?
Desinterès per la cultura? Deferèn-
cia envers els possibles votants?
Totes dues coses?...

• Al Ple del mes de novembre i coinci-
dint amb la remodelació del cartipàs
municipal, que entre d’altres coses
suposava un increment de la despe-
sa pública, l’Alcalde ens va sorpren-
dre anunciant que renunciava al sou
municipal de 75.173 euros bruts
anuals que fins ara cobrava, per pas-
sar a cobrar de la Diputació (no va
dir quan cobrarà però és de suposar
que no sortirà perdent) en funció del
càrrec d’adjunt a l’Àrea de Presidèn-
cia. Alhora va comunicar que aquests
diners que deixaria de cobrar es des-
tinarien a beques per a estudiants.
Amb aquest gest podria semblar que
el preocupa l’educació de la nostra
joventut. Ens preguntem però si con-
sidera educatiu que la joventut ac-
cepti com a bo que es rebin alegre-
ment diners públics per un càrrec
que ningú té constància que exercei-
xi, o al que com a mínim no dedica
gaire temps, ja que en aquests gaire-
bé dos anys no l’hem vist en cap foto-
grafia exercint aquesta ocupació.




