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Entesa per Sabadell
L’Entesa procurarà que Sabadell no perdi pas-
sada
Quina llàstima no aprofitar el debat de pressu-
postos a l’Ajuntament, per fer un debat de ciu-
tat!
Quina llàstima que les prioritats socials, educa-
tives i culturals que té Sabadell no es vegin
reflectides en el pressupost municipal per al
2000. 
Tot i que el pressupost augmenta considerable-
ment (un 12 %) és, en part, perquè es va a bus-
car més crèdit. Les grans actuacions a la ciutat
–Ripoll, Centre, Instal·lacions esportives- algu-
nes depenen de subvencions foranes que
encara no estan confirmades. 
De moment, amb aquests pressupostos tindrem
uns quants policies més que, possiblement,
calien; però no tots els problemes ni totes les
solucions de Sabadell són policials: les actua-
cions integrals a Can Roqueta, a Can Puigge-
ner, a la Plana del Pintor o a d’altres llocs de la
ciutat han perdut l’oportunitat.
Mentre la mitjana d’augment del pressupost de
despeses corrents és del  7 %, les partides per
a serveis socials es mantenen amb les matei-
xes quantitats que el darrer any. Això vol dir
que si algunes augmenten, altres disminueixen.
I si les partides dedicades al món de les
minusvàlues augmenten considerablement,
cosa de la qual ens en alegrem, vol dir que hi ha
moltes altres partides de serveis socials que
disminueixen.
L’Entesa creu que la ciutat necessita nous
objectius i fites concretes que  contribueixin a
l’educació i la cohesió social, perquè Sabadell
encara té molts reptes en aquests camps. Per
això, proposàvem un augment significatiu d’a-
questes partides.
Però el pressupost de la ciutat de Sabadell per
al 2000 és pla. No té puntes, no té prioritats, no
marca tendències. És un pressupost de reparti-
dora. Quina llàstima ...  l’Entesa treballarà per-
què l’any vinent el panorama sigui més engres-
cador.
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UUnn  pprreessssuuppoosstt  ddee  ccoonnttiinnuuïïttaatt,,  sseennssee  aappuunnttaarr  pprriioorriittaattss  nnii  llíínniieess  eessttrraattèèggii--
qquueess  ddee  ffuuttuurr
El Pressupost de l’Ajuntament de Sabadell per l’any 2000 té una caracte-
rística clara, la de la continuïtat respecte als últims anys. 
Amb una primera anàlisi de les inversions previstes, és a dir, de les obres
de transformació urbanística de la ciutat, en podem deduir una excessiva
dispersió en partides petites, per atendre, segurament, les moltes prome-
ses electorals. 
Però no s’identifica ccaapp  aappoossttaa  nnoovvaa  ddee  cciiuuttaatt,,  ccaapp  mmooddeell  ddee  cciiuuttaatt.. La
definició de línies i prioritats estratègiques brillen per la seva absència, tot
i l’alt nivell d’inversió (4.290 milions) que augmenta notablement el nivell
d’endeutament aprofitant que la situació actual de l’Ajuntament de
Sabadell, efectivament, ho permet perquè té una economia molt sanejada. 
Però observem:
Un augment de l’endeutament general de l’Ajuntament de Sabadell amb
una petició de crèdit anual a l’entorn dels 2000 milions, sense el compro-
mís explícit de l’equip de govern que l’any 2004 l’estat financer de
l’Ajuntament serà, almenys, tan bo com l’actual.
Un fort increment de les partides que podríem qualificar “d’aparador”: 40%
de protocol, un 27% (14 milions) del Gabinet d’Alcaldia i un 118% (13
milions) de la partida de Premsa, ràdio i TV.
Un augment de capítol 1 preocupant, 142 milions per a la creació de 43
noves places, la qual cosa suposa consolidar una despesa fixa dedicada
al funcionament de l’Ajuntament que resta marge de maniobra per a futurs
pressupostos.
Moltes partides que depenen d’una inversió prevista amb subvencions no
confirmades (la Diputació, la Generalitat, els Fons de Cohesió, etc) com per
exemple els 740 milions per equipaments esportius i els 425 del Ripoll.
Cal assenyalar, també, que s’ha previst ingressar 114444  mmiilliioonnss  ddee
CCoonnttrriibbuucciioonnss  EEssppeecciiaallss. Déu n’hi do tenint en compte que algun dels par-
tits que ara estan a l’equip de govern hi havia estat sempre en contra. Per
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altra banda, hi ha una proliferació de partides que s’obren i
generen compromisos, però que són del tot insuficients, ééss
uunn  pprreessssuuppoosstt  ddee  ““ccaaffèè  ppeerr  aa  ttootthhoomm””.
Per tal de fer més explícits els números, s’exposa a conti-
nuació la comparativa entre el pressupost d’inversions del
1996 al 2000 per conceptes de despeses i, per altra banda, la
comparativa entre l’origen del finançament del 1996 al 2000.
Davant de la proposta definitiva de l’equip de govern, la nos-
tra portaveu, Dolors Calvet, va explicar en el marc del Ple
Extraordinari de Pressupost del 27 de desembre les raons del
vvoott  dd’’aabbsstteenncciióó  ddee  ll’’EEnntteessaa  ppeerr  SSaabbaaddeellll..

El discurs va apujar el llistó de les intevencions que fins al
moment s’han pogut sentir al Ple. Calia, efectivament, una
reflexió global sobre el present i el futur de la ciutat, que
apuntava les preocupacions que l’Entesa per Sabadell ha
recollit d’un col·lectiu divers de ciutadans i ciutadanes. 

Les línies de l’anàlisi de la portaveu de l’Entesa per Sabadell
foren les següents:

• El Pressupost del 2000 és l’expressió de la
manca d’objectius, de la manca d’idees sobre la
ciutat i de la manca de planificació de l’actual
equip de govern.

• El PSC, grup majoritari en l’actual equip de
govern, va prometre a la ciutat un canvi. En
aquest pressupost, el canvi no es veu per enlloc. 

• El Pressupost del 2000 hauria de donar més res-
posta a les prioritats que la ciutat necessita:
programes de cohesió social, l’educació i la cul-
tura i temes estratègics de ciutat per rellançar
Sabadell amb força cap al proper mil·lenni.

• Aquest govern ha rebut un Ajuntament sanejat
econòmicament i amb importants projectes ini-
ciats. Tot i que el pressupost recull els compro-

misos anteriors, hi trobem mancances impor-
tants com el Parc de les Clotes. 

• Més atenció al conjunt de partides dedicades a
la cohesió social: no hi ha un increment en el
global d’aquestes partides sinó que algunes dis-
minueixen, com el programa de gent gran, les
prestacions socials assistencials o les presta-
cions d’infància en risc.

• Una ciutat de forta tradició productiva hauria de
conèixer i actuar en el camp central de la inte-
gració social com és la formació i l’ocupació.
Per aquestes raons, des de l’Entesa pensem que
és un error la reducció en 83 milions de les par-
tides de desenvolupament local. 

• Creiem que és imprescindible el desenvolupa-
ment de plans integrals de barri com a element
de cohesió i equitat social.

• Continuem pensant que és indispensable l’ela-
boració del Mapa Esportiu; manca visió integral
i integrada.

• Quant a política cultural, sembla que el nostre
Ajuntament s’estigui convertint en una “cadena
de franquícies”, comprant packs culturals a
entitats “proveïdores de cultura”. No veiem
enlloc la necessària recuperació i  desenvolu-
pament del Mapa Cultural ni el diàleg amb les
entitats culturals.

• Lamentem que la ciutat perdi un any amb tots els
reptes de futur que té pendents. Avui, amb
aquest pressupost, la ciutat no avança, SABA-
DELL PERD PASSADA. Des de l’Entesa procura-
rem fer tot el que estigui al nostre abast per
pal·liar-ho.

Aquest govern que s’omple la boca dient que és dialogant i
participatiu ... i això no és veritat, tot i que cal diferenciar
entre les actituds del govern com a tal de l’actitud d’alguns
regidors o regidores. Fixeu-vos: l’Entesa va fer un conjunt de
propostes de modificacions al Pressupost en la línia del que
hem defensat i cal dir, que la resposta rebuda va ser taxati-
va: considerar una despesa addicional de 7 M PTA per a 5
actuacions diferents (pot ser seriós això ?) finançada amb un
corresponent d’ingressos de 7 M PTA provinents dels
Impostos de Tracció Mecànica (joc de mans).
Davant de les nostres propostes, l’equip de govern ens va
respondre amb les següents modificacions respecte al
Pressupost Global de més de 17.000 milions de pessetes:
Aquestes modificacions del Pressupost Global com podeu
veure són “peixet”, ridícules respecte a la voluntat política
de l’equip de govern d’apostar per un diàleg ampli amb
l’Entesa. Nosaltres no parem d’intentar-ho; ens agradaria
que algun dia, no llunyà, aquest diàleg fos més fuid i fàcil.
NNoo  eessppeerraarreemm  aall  pprreessssuuppoosstt  ddee  ll’’aannyy  vviinneenntt  ......  eennss  ttiinnddrraann
ffeenntt  pprrooppoosstteess  sseerriioosseess,,  rreeaalliisstteess  ii  bboonneess  ppeerr  aa  SSaabbaaddeellll
dduurraanntt  ttoott  aaqquueesstt  aannyy..
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P r o u  d e  v i u r e  a t e m o r i d e s ,  P r o u  d e  m o r i r  a s s a s s i n a d e s
El passat dijous, 6 de gener, a la nostra ciutat, va ser assas-
sinada Josefa García Torres en mans del seu “company”.
L’Entesa per Sabadell vam ser presents a l’enterrament i en
la concentració de condemna que es va fer el dilluns 10 de
gener a la plaça de Sant Roc. Per altra part, vam denunciar i
denunciem que calen més recursos institucionals i més sen-

sibilització ciutadana per evitar aquest tipus d’agressions.
Per aquesta raó, l’Entesa vam fer públic un comunicat en el
qual expressàvem el nostre condol als familiars de la víctima
i demanàvem la creació d’una Comissió contra la Violència
Domèstica en el si del Consell Local de Seguretat. 

A c t e s  d e  N a d a l :  m o l t  s o r o l l  d e  c a n v i  p e r  a  n o  r e s  

L’equip de govern ens havia assegurat, a nosaltres i a tota la
ciutat, que el CANVI es veuria en els actes de Nadal i en la
Cavalcada de Reis ... no sabem ben bé a quin canvi es refe-
ria: al canvi de mil·lenni (que no és tal), al canvi de prioritats
polítiques, al canvi en el nombre de tinents d’alcalde ?
On sí que  hi va haver canvis fou en el pressupost ... espe-
cialment en algunes partides significatives: mai l’Ajuntament
de Sabadell s’havia gastat tants diners en personal, en infra-
estructura per fer anar la màquina i, especialment, en la difu-
sió de dos actes, la Festa de Fi del Mil·lenni i la Cavalcada. 
La Festa de l’anomenat “Nou Mil·lenni” es va celebrar la nit
de cap d’any, de tres quarts de dotze de la nit, a dos quarts
d’una de la matinada. Els mitjans de comunicació parlaven

d’una assistència de 500 persones, els assistents no en van
veure més de 250. La Festa fou molt bonica: llum, foc i salsa
... però sabeu quant va costar als ciutadans i ciutadanes de
Sabadell?: Un total de 8 milions de pessetes ! Calia organit-
zar un acte com aquest ? L’any vinent, quan sí que  canvia-
rem de mil·lenni, tornarem a fer la mateixa Festa ? ... o enca-
ra la farem més grossa” ?

Algunes dades, a tall d’exemple:
• 8 milions de pessetes per 500 assistents = 16.000.-

ptes per cada assistent.
• 8 milions de pessetes per 250 assistents = 32.000.-

ptes per cada assistent.
• Pressupost total de la Festa Major de Sabadell = 40

milions.
• Pressupost total de la Festa del Mil·lenni (3/4 d’hora)

= 8 milions + hores extres de personal.
• Import de les subvencions a entitats de cultura

popular = 18 milions.
• Import de les subvencions per a suport a l’associa-

cionisme = 15 milions.
• Import de les subvencions a AV i Clubs d’Avis = 10

milions.
• Cost de la “Festa del Mil·lenni” = 8 milions  de ptes.

(45 minuts) !!!
Per altra banda, la Cavalcada de Reis, que havia de ser,
sobretot, DIFERENT de les anteriors, fou una mica més llarga
i bastant més kitch, amb 40.000 banderetes de plàstic que
van constituir una agressió al medi ambient. Això sí, els Reis
Mags van tenir una recepció oficial per part de l’alcalde de
Sabadell, a la plaça de Sant Roc, institucionalitzant, un cop
més, els actes populars. L’Entesa per Sabadell pensa que
aquesta festa ha de continuar essent popular i no és neces-
sari acaparar protagonisme a tot arreu. Per aquesta raó no
vàrem assistir a la recepció oficial i vàrem veure els Reis
passant pel carrer, com tota la resta de  ciutadans i ciutada-
nes.
Apostem clarament per repensar i dinamitzar, si cal, els
actes culturals de les Festes de Nadal,  però no criem en el
“Molt soroll per a no res” i opinem que millorar la programa-
ció cultural no es basa a col·lectivitzar banderetes de plàstic
(què hi diu la nova regidoria de Medi Ambient?) sinó a digni-
ficar estèticament les festes populars, implicant-hi el nombre
més gran possible d’associacions, i a ajudar a crear hàbits
culturals. 
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. / Telèfon: 93-745.31.27 / a/e: gm-entesa@ajsabadell.es

P o l í t i c a  a d r e ç a d a  a l  P a r l a m e n t
La portaveu de l’Entesa per Sabadell, Dolors Calvet, ha
adreçat una carta al Sr. Pasqual Maragall, president del Grup
Parlamentari PSC-Ciutadans pel Canvi amb motiu de la propo-
sició no de llei d’ERC al Parlament de Catalunya per evitar la
construcció de l’enllaç entre l’A-18 i la N-150. La carta informa
que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell va aprovar
per unanimitat oposar-se a l’esmentada carretera i sol·licita al

Sr. Maragall que el seu grup voti favorablement a la suspensió
de les obres de la carretera de la Serra de Pedralba. 

Per altra banda, també s’ha adreçat una carta al Sr. Manuel
Bustos, alcalde de Sabadell, per tal que defensi al Parlament
de Catalunya l’acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de
Sabadell i anteposi així els interessos de la ciutat per sobre
de qualsevol altre. 

E n t e n d r e ’s  é s  d e  s e n t i t  c o m ú  . . .  
s e m p r e  q u e  e s  v u l g u i  o  c o n v i n g u i
Us heu assabentat que les “Enteses” estan a l’ordre del dia ! ...
al Senat de  Madrid n’hi haurà una ... de sonada. De veritat, ho
celebrem. Fixeu-vos-hi, la proposta de l’Entesa per Sabadell és
un projecte amb sentit comú, lògic, raonable, bo per Sabadell

... que fins i tot els que la critiquen la imiten en un altre context.
És clar, diran que no té res a veure, que és una altra cosa; pos-
siblement perquè la de Sabadell és una entesa de convenci-
ment i les altres potser només són de conveniència.

“ P e r  N a d a l  c a d a  o v e l l a  v a  a n a r  a l  s e u  c o r r a l ”
Com han informat abastament els mitjans de comunicació, en
Paco Fernández , un dels tres militants d’Iniciativa-Verds que
formava part dels deu regidors i regidores de l’Entesa, ha dei-
xat el Grup Municipal i ha passat a integrar Grup Mixt per
decisió d’iniciativa per Catalunya; també, aprofitant l’avinente-
sa, s’ha integrat al govern de la ciutat com a Tinent d’Alcade.
Per a ell s’ha modificat el Reglament Municipal i ara és al
grup mixt que té un sol regidor. També, per voluntat de l’al-
calde forma part de la Comissió de Govern al lloc que fins ara
ocupava un dels representants de l’Entesa.
Evidentment, aquesta decisió compta amb el suport polític
de l’equip de govern a la ciutat i això es tradueix en mit-

jans econòmics de tota mena. Companys i companyes,
tranquils! que l’OPA de l’Entesa va molt més cara del que
molts s’havien pensat ! ... és més, ni pretenem sortir a
borsa.

Quan tots els partits fan declaracions d’ètica i de compromís,
a Sabadell, per alguns, les normes ètiques deuen ser unes
altres. Nosaltres, des de l’Entesa, sols volem recordar que
els membres de la llista vam prendre un compromís davant la
ciutadania signant un Codi Ètic, i que continuarem defensant,
des d’on calgui, les propostes i el programa a què gairebé la
meitat dels votants van donar suport en les  darreres elec-
cions municipals.


