
E d i t o r i a l S u m a r i

Els mitjans de comunicació
municipals, instruments 
al servei de qui?

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell

I de la ràdio municipal, 

tampoc en podem parlar? 
Aquest mandat serà el de la comunicació. Els
diners i els esforços destinats a la comunicació i
a la imatge han augmentat considerablement.
Fins i tot tenim un bon “fotògraf municipal”(1).
Però l’estrella de la comunicació serà la RÀDIO
MUNICIPAL. 
Sabadell podria recollir les experiències d’altres
pobles i ciutats i estalviar-nos els disgustos polí-
tics i econòmics que aquestes instal·lacions i el
seu funcionament poden comportar si no es fa
una ràdio de consens, al servei de tots els ciuta-
dans i ciutadanes, amb la màxima professionali-
tat i amb les despeses controlades.
L’Entesa va proposar en el Ple de gener obrir el
debat a la ciutat i recollir unes propostes que en
els darrers dies havien estat consensuades per
totes les forces polítiques del Parlament de
Catalunya.
Una vegada més, se’ns va dir que sí, que teníem
raó, però que no acceptaven la nostra proposta. 
Cada vegada entenem menys com lliga això de
“participació, consens, concertació i compro-
mís” amb la realitat de cada dia. Volem, però no
trobem debat, creiem que no estan clars els
objectius ni les voluntats. A nosaltres, més que
una “ràdio municipal” ens agradaria que fos una
“ràdio de ciutat”.
Ens trobarem amb els fets consumats ? La radio
municipal bé es mereix un bon debat, no us sem-
bla?  ... tenim objectius, propostes i opinió !

(1). Fotògraf municipal: Digui’s del professional contractat
per l’Ajuntament que va a tots els actes a fer fotos, sobre-
tot a l’alcalde i, també, tots els ciutadans i ciutadanes
que, abans de les properes eleccions municipals, rebran
puntualment les fotos corresponents. No s’admet el
retorn de les duplicades, ni triplicades, ni quadruplicades
... fins a 13 fotos hi ha qui ha rebut. Cal fer constar, però,
que el fotògraf és un gran professional i la algunes de
fotos d’aquest butlletí són seves.
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L’Entesa per Sabadell va presentar, al passat Ple Municipal del 26 de gener
del 2000, una moció proposant la creació d’un Consell de Comunicació
Municipal de Sabadell. La proposta no era original del Grup Municipal de
l’Entesa sinó que ens va arribar del Grup Parlamentari d’IC-Verds arran del
debat del Parlament de Catalunya sobre una nova organització dels mit-
jans de comunicació audiovisuals.
L’Entesa creu que als inicis del projecte de la Ràdio Municipal i en el marc
dels nous instruments de comunicació de l’Ajuntament de Sabadell, és un
bon moment per garantir que aquests mitjans siguin plurals i democràtics,
sense caure en partidismes.

La nostra proposta:
el Consell de Comunicació Municipal
La creació d’aquest Consell de Comunicació Municipal, amb la presència
de personalitats i representants d’associacions i entitats locals, podria
garantir uns continguts plurals i de qualitat. Des de l’Entesa també
demanàvem -de la mateixa manera com ho han fet tots els grups d’esque-
rres al Parlament respecte de la Corporació Catalana de Ràdio i TV- que el
Consell de Comunicació fos l’encarregat de proposar el nom del director o
directora de la futura Ràdio Municipal, el qual, hauria de ser nomenat per
una majoria de dos terços del Ple Municipal. Un pas més per garantir el
consens en un tema tan important com aquest.

La sorpresa de la votació fou del tot inesperada, perquè, tots els Grups
Municipals (PSC, CIU, PP, ERC i Mixt) ens varen votar en contra al·legant, l’equip
de govern, que ja havia expressat la voluntat de crear aquest Consell. Vosaltres
n’heu vist la composició, el funcionament o els objectius? Nosaltres tampoc.
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Te r r i t o r i

Els  ciclistes també han de tenir drets 

A proposta de l’Entesa per Sabadell, el Ple Municipal de
l’Ajuntament ha aprovat una moció de la Junta de Portaveus
a favor de la prioritat ciclista a les carreteres més utilitza-
des pels ciclistes de la comarca i, també, la construcció de
vorals (“arcenes”) a les carreteres de Sabadell a
Matadepera i a Castellar del Vallès. 

La prioritat ciclista 

i la construcció de vorals
La moció defensa la declaració de prioritat ciclista en algu-
nes de les carreteres més utilitzades pels biciclistes. Què vol
dir això? La prioritat ciclista no suposa limitacions de circu-
lació als cotxes; els veïns de Sant Llorenç, Talamanca i altres
pobles no s’han de preocupar ! es vol aconseguir que els
ciclistes es tinguin més seguretat i sentin la carretera una
mica més seva. Per això, els conductors han de respectar les
distàncies, han de vigilar quan avancin, etc. També, calen
senyalitzacions que interessen els ciclistes, com els pen-

dents, els punts més durs o emblemàtics, els quilòmetres que
queden per arribar, etc. 
Aquesta proposta té pocs costos i es podria fer aviat, però
sabem que traslladar-la a la resta d’ajuntaments i a les admi-
nistracions afectades portarà el seu temps.
La moció també defensa un altre punt que nosaltres creiem
que és més urgent i que exigeix un esforç més gran. És la
proposta que es refereix a les carreteres de Matadepera i de
Castellar, les quals són un perill per als vianants i per als
ciclistes, perquè, pràcticament no tenen voral. L’esforç per
exigir els vorals ha de ser a curt termini, ja que és una neces-
sitat tant evident com el perill existent.
Finalment, la moció defensa reformes legislatives i una nova
manera d’afrontar la relació entre vehicles, vianants i ciclis-
tes a les carreteres, que protegeixi més els més dèbils.
D’aquesta forma l’Ajuntament de Sabadell s’afegirà a una
campanya ja iniciada al Parlament de Catalunya.
Recordem, però, que això tan sols és un primer pas. Perquè
aquestes propostes siguin una realitat caldrà continuar fent
pressió sobre el propi Ajuntament i sobre les administracions
responsables de les carreteres.

S e r v e i s  P e r s o n a l s

En el Ple Municipal del mes de gener de 2000 es va aprovar
iniciar els tràmits per constituir una Fundació per l’Esport a
Sabadell. L’Entesa va votar afirmativament aquesta iniciativa
però va voler expressar les seves preocupacions.
L’esport és l’activitat de lleure que mou més persones, espe-
cialment joves, a la nostra ciutat. Per això, hauria de ser un
marc ideal per treballar molts valors positius en la formació i
en el desenvolupament individual i social de les persones. 

Una gran entitat, 

per treballar els valors de l’esport?

L’impuls d’una gran entitat, doncs, hauria de significar donar una
empenta molt important a la promoció d’aquests valors i, per
tant, aquests haurien d’estar presents en un lloc destacat de la
Carta Fundacional, altrament dit, els objectius de la Fundació.
Creiem que la fundació hauria d’anar més enllà de ser una
“repartidora de diners” i no hauria de substituir la funció de
les moltes entitats esportives de la ciutat; tampoc hauria de
servir només per finançar alguna de les grans entitats espor-

tives de la ciutat i, evidentment, no hauria de substituir la
política d’esports de l’Ajuntament de Sabadell. 
Un nou instrument com aquest hauria d’aportar recursos
econòmics addicionals als actuals per a les entitats esporti-
ves de la ciutat, evitant que les aportacions a aquesta
Fundació vagin en detriment de les ajudes que actualment ja
es donen als equips i associacions de la ciutat. 
Des de l’Entesa pensem que la Fundació hauria de potenciar
els elements de singularitat de la ciutat i facilitar les condi-
cions per al sorgiment de noves singularitats en el futur;
alhora, caldria fomentar la consolidació de l’esport base i
promoure noves instal·lacions esportives obertes a la ciutat. 
Però, la pregunta que ens queda oberta és: no ens caldria
tenir un Mapa Esportiu de Sabadell abans de definir instru-
ments tan importants de gestió esportiva?
L’Entesa va demanar al Ple Municipal que es consultés les
entitats esportives de la ciutat abans de fer els passos defi-
nitius. Les nostres aportacions varen ser rebudes amb certa
indignació per part de l’equip de govern, però, no us preocu-
peu, no ens desesperem.

Fundació de l’Esport a Sabadell; una oportunitat per ... ?



Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell Iniciativa i Esquerra

N
úm

. 4
; m

ar
ç 

20
00

 

S e r v e i s  P e r s o n a l s
Sabadell amb el nou 

Congrés de Cultura Catalana
Des del passat mes de novembre i fins al proper solstici d’es-
tiu (23 de juny, festa dels Països Catalans) es du a terme el III
Congrés de Cultura Catalana. Aquest Congrés ha sorgit de
les inquietuds d’amplis sectors de la intel·lectualitat i la
societat civil del nostre poble i es planteja el doble objectiu,
d’una banda, d’avançar en la reflexió col·lectiva al voltant de
temes cabdals per a la cultura i la societat catalanes i, d’una
altra, de fomentar la coordinació associativa en el conjunt
del territori dels Països Catalans.
Davant el que es podria considerar un cert abandonament a
nivell polític oficial pel que fa als avenços en aquest dos
terrenys, un ampli ventall d’entitats i personalitats han deci-
dit posar fil a l’agulla i començar a treballar. Ara estem en el
procés de presentació del Congrés arreu del territori, i de
recollida d’adhesions institucionals al projecte.
L’Entesa per Sabadell va presentar en el Ple Municipal de
gener una proposta per tal que l’Ajuntament de Sabadell s’hi

adherís i fomentés la participació de tota la ciutat en les acti-
vitats del Congrés, com també que fes difusió del fruit dels
debats quan aquests arribin a terme, per Sant Joan.
Com totes les propostes de l’Entesa en aquell Ple, aquesta va
comptar amb el refús total del PSC, PP i, curiosament si
mirem què passa a nivell nacional, d’IC.
ERC i CiU van demanar un “treball ciutadà previ” a l’aprova-
ment. ERC va deixar clar que hi donaria el seu suport i CiU
que el condicionava als fruits d’aquest treball. El tema resta
sobre la taula fins el mes de març. Mentrestant, hi ha el com-
promís de fer una gran convocatòria d’entitats i persones en
suport al Congrés.
La idea és celebrar una assemblea la setmana següent a les
eleccions estatals, amb la participació d’un ampli ventall de
representants de la societat civil sabadellenca i de respon-
sables del III Congrés de Cultura Catalana. 
Des de l’Entesa per Sabadell fem una crida a la participació
per tal d’aconseguir el màxim ressò ciutadà i el posiciona-
ment favorable del nostre Consistori vers aquest projecte de
progrés en la construcció del nostre país

P r o p o s t e s  d e l  G r u p  M u n i c i p a l

A la Gran Via, tocant a l’estació de Renfe Centre i prop del
Club Natació, hi ha unes naus que, al seu moment, van donar
feina a més de 500 persones. Avui aquestes persones estan
jubilades, anticipadament jubilades en molts casos, traslla-
dades a d’altres ciutats o han trobat una nova feina en els
polígons de l’entorn de Sabadell. Les naus estan buides i la
propietat espera una nova destinació.
Però aquestes naus estan en un sòl qualificat d’industrial. Ja
fa molts anys que la propietat de l’illa volia que l’Ajuntament
canviés la qualificació del sòl i permetés fer-hi habitatges,
cedint a la ciutat la part corresponent per a equipaments o
zones verdes, però ni la revisió de 1978 ni la de 1992 ho van
considerar convenient.
Hi ha moltes antigues fàbriques que poden convertir el 50%
del seu sòl en habitatges i la resta en zona verda o equipa-
ment, però sempre va semblar que una fàbrica com la Brown
Boveri, en un lloc tant estratègic de la ciutat, calia que no
perdés el seu caire industrial i trobar-li una nova utilització
que mantingués llocs de treball dins de la ciutat de Sabadell.
Ara, com que les coses han canviat a l’Ajuntament, l’empre-
sa vol aprofitar l’ocasió per a renunciar definitivament a la
indústria i treure rendiment econòmic del sòl al marge de
cap consideració per a la ciutat. 
L’Entesa pensa que cal obrir una reflexió important sobre el
futur de l’illa de la fàbrica Brown Boveri. No pot ser que la
pressió especuladora acabi portant a una requalificació cap

a habitatge simplement a canvi d’alguna contrapartida. Per
evitar-ho, pensem que és important que l’Ajuntament, junt
amb la iniciativa privada i d’altres institucions com la
Universitat i la Generalitat, impulsi un nou ús d’aquesta illa
adequat a les necessitats de Sabadell i el seu desenvolupa-
ment.
En els darrers anys, la ciutat ha canviat profundament : per
la desaparició de bona part de la indústria que convivia amb
la població, per la transformació tecnològica i per l'obertura
de la nostra economia local a un context més ampli. La ciu-
tat ha reforçat el seu paper residencial enfront del d’activitat
i ara li cal afrontar el repte d'exercir de capitalitat econòmi-
ca en un context molt canviat. 
La indústria també ha canviat. Ara ja hi ha una indústria i una
activitat productiva neta i que no provoca molèsties. Ja no
cal separar-la de les zones residencials, al contrari, per
raons de sostenibilitat cal tornar a ciutats on els sectors pro-
ductius, de serveis i residencials conviuen i es barregen i
Sabadell, en pot ser un exemple.
La ciutat industrial ha de ser un lloc de referència de la
Universitat per la seva maduresa industrial, on han d'a-
dreçar-se les Facultats i les Escoles Superiors per a deter-
minades sortides professionals, de recerca, desenvolupa-
ment i productives. Cal augmentar la col·laboració en el marc
de la tecnologia i els equips d'investigació de què disposa la
Universitat i les necessitats de les empreses de Sabadell. Cal

La venda de la  fàbrica Brown Boveri
o la gènesi d’un nou nucli productiu?
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P r o p o s t e s  d e l  G r u p  M u n i c i p a l
que la ciutat recuperi l’impuls pro-
ductiu i que ho faci en els sectors
estratègics per al segle XXI.
Per aquestes raons, creiem que s’han
de definir noves especialitats estratè-
giques i generar apostes directament
productives i nous lligams amb la
Universitat. Ens cal assegurar la nos-
tra polaritat econòmica a escala del
Vallès, des de Terrassa a Granollers.
Per fer possible tot això, l’Ajuntament
ha de jugar un paper important com a
impulsor de la consolidació del sòl
industrial i de les apostes producti-
ves de futur. És en aquest sentit que
llancem una proposta d’actuació per
a l’illa de la fàbrica Brown Boveri.
En aquest sentit, l’Entesa per Saba-
dell planteja la següent proposta:
L’Ajuntament de Sabadell, en coordi-
nació amb la propietat i a través de la
formulació d’un Pla Especial, hauria
d’impulsar la transformació d’aques-
ta illa en seu d’activitats avançades
de disseny, informàtica, noves tecno-
logies i de serveis a la producció.
L’espai es podria organitzar amb un
conjunt de departaments suscepti-
bles de ser llogats o comprats, amb
serveis comuns i amb un contacte
directe amb els departaments i insti-
tucions universitàries. 
Aquest tipus d’experiència estaria en
situació de cercar subvencions i aju-
des europees i de les altres adminis-
tracions, sempre que comptés amb
l’impuls de l’Ajuntament. Atesa la
seva situació en un espai d’equipa-
ments educatius, si una part d’aques-
ta illa s’hagués de requalificar com a
equipament tampoc no ens hi oposa-
ríem, però hauria d’estar molt justifi-
cat, perquè encara queda molt espai
sense utilitzar a la zona universitària
de Covadonga.
Un nucli productiu d’aquest tipus,
junt amb els centres universitaris i la
biblioteca central, serviria de catalit-
zador per a crear un nou pol de dina-
misme a la ciutat. Així, creiem que
una proposta en aquesta direcció
estaria en situació d’aprofitar les
sinergies del conjunt d’activitats de
l’espai i d’impulsar activitats econò-
miques i productives sostenibles i de
futur, necessàries per al desenvolu-
pament econòmic de Sabadell.
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S a n i t a t
L’opinió de l’Entesa sobre la 

sanitat pública a Sabadell

Davant del debat ciutadà suscitat a l’entorn de la gestió del
nou CAP de Can Rull, l’Entesa per Sabadell ha volgut fer
extensiva la reflexió al conjunt dels serveis sanitaris públics
de la ciutat i ha mantingut i manté com a fonamentals les
següents línies:
1) La defensa de les plenes garanties per a uns serveis públics,
gratuïts, universals i de qualitat per al conjunt de la ciutat. El ple
accés a la salut pública en condicions d’igualtat és un dret ina-
lienable i indiscutible que totes les ciutadanes i tots els ciuta-
dans no podem veure amenaçat sota cap concepte.
2) La defensa de la participació dels ciutadans i les ciutada-
nes en l’avaluació i la planificació d’aquests serveis, concre-
tament, a partir del que contempla la LOSC, la participació,
juntament amb els representants municipals, en els afers
relatius a la planificació i l’avaluació que en les Àrees
Bàsiques de Salut presten a la nostra ciutat.
3) L’aposta per una política de coordinació i integració del
conjunt de serveis sanitaris i socials públics prestats a la
nostra ciutat:

• Que faci el sistema més centrat en la salut del ciutadà i de
la comunitat que en la competitivitat de les institucions. 

• Que potenciï una bona xarxa d’Atenció Primària i  de
Serveis Socials.

• Que millori l’accessibilitat als especialistes, als serveis
d’urgència i als serveis d’hospitalització.

• Que  introdueixi  els elements  d’infraestructura i de ges-
tió necessaris per a fer un salt qualitatiu en els serveis
sanitaris i socials que rebem el conjunt de la ciutadania.

4) L’aposta per la corresponsabilització dels professionals en
l’organització i l’aplicació adequada del conjunt dels serveis
sanitaris a les necessitats de la població. D’aquesta coope-
ració depèn no només la qualitat directa del servei rebut per
les persones, sinó també la sostenibilitat i el millor ús dels
recursos infraestructurals i econòmics de què disposa el sis-
tema i que són de tothom.
5) L’aposta per la promoció i l’educació per a la salut, com a
element necessari per a la corresposabilització dels ciuta-
dans en la seva salut i en la utilització dels recursos sanitaris.
Per avançar en aquesta línia l’Entesa va presentar una pro-
posició, aprovada per unanimitat del Ple Municipal el 26 de

novembre de 1999, en que el Consistori es va comprometre a
no permetre la participació d’empreses amb afany de lucre
dins del sistema sanitari públic de la ciutat a més de facilitar
la participació ciutadana. L’Ajuntament vinculava als Consells
de Districte els temes relatius a la participació dels veïns en
les ABS. En concret, respecte al tema del CAP de Can Rull,
s’encarregava al Consell del Districte 4t liderar el debat dels
ciutadans sobre la seva gestió i els serveis que s’oferien.
A partir d’aleshores, es crea una comissió en el si del Districte
4t que compta amb la participació de diferents col·lectius
socials i entitats veïnals i ciutadans a títol individual. Aquesta,
després de recollir informació de l’autoritat sanitària (SCS) i
de les diferents entitats prestadores de serveis a la nostra ciu-
tat (ICS i CSPT), emet un dictamen que el Ple del Consell del
Districte debat i aprova per majoria el dia 7 de febrer.
La postura de l’Entesa en aquest tema ha estat, d’acord amb
les línies abans exposades, la de defensar la qualitat del ser-
vei i l’aplicació de la Reforma de l’Atenció Primària, introduint
elements que servissin com a suport a l’Institut Català de la
Salut per tal que aquest continués gestionant l’atenció primà-
ria a la nostra ciutat en les millors condicions possibles.  
Així, l’Entesa defensa la creació d’un ens local, de titularitat
pública i amb la participació del Servei Català de la Salut,
l’Ajuntament de Sabadell, l’Institut Català de la Salut, la
Corporació Sanitària Parc del Taulí i el Moviment Veïnal, amb
la finalitat de promoure la coordinació i la integració de ser-
veis i de garantir la participació ciutadana en els termes
abans exposats.
Un cop el Consell del Districte 4t ha emès  el seu dictamen,
d’acord amb el que el mateix Ple Municipal acordà el 26 de
novembre, el consistori i el govern municipal els ha de pren-
dre en consideració, debatre en profunditat i transmetre les
conclusions a l’autoritat sanitària (SCS) per tal que siguin tin-
gudes en compte.
Tot just aquest debat és l’inici d’un procés més ampli que s’ha
de produir a la ciutat de forma continuada i estructurada, lide-
rada des de l’Ajuntament i els seus òrgans de participació.
L’Entesa ha treballat i continuarà treballant per crear un
clima de diàleg entre ciutadans i institucions que, sempre
dins els paràmetres citats a l’inici, permeti la implantació a la
nostra ciutat de mecanismes de millora en el conjunt dels
serveis sanitaris públics als quals  tots tenim dret. 
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P a r t i c i p a c i ó

B r e u s

¿Una nueva? propuesta de

presupuestos participativos

Entendiendo que el nuevo equipo de gobierno quiera hacerse
su propio plan de trabajo para la discusión de los presupues-
tos municipales del 2001, 2002 y 2003. Des de l’Entesa nos pre-
guntamos porque hace falta multiplicar reuniones con, prác-
ticamente, las mismas personas que ya están participando en
los Consells de Districte y que están en representación de las
entidades y instituciones del distrito: A.A.V.V., AMPAS, enti-
dades deportivas, culturales, juveniles, CAPs, CEIPs, …
La única novedad visible es que el regidor o la regidora del dis-
trito, en lugar de hacer su trabajo y de reunirse con las entida-
des para ver las prioridades de cada territorio -como se había
hecho en los últimos años- ahora el equipo de gobierno delega
esta responsabilidad, comprando el servicio a la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB). Profesionales de sociología
desarrollarán este trabajo por un importe de 2,5 millones de ptas.
Será este equipo el que elegirá un grupo de ciudadanos y ciu-
dadanas entendidas en la materia para que en un fin de semana
pongan las propuestas correspondientes encima de la mesa y
poder ir después con estas listas a los Consells de Districte para
que éstos den el visto bueno o digan la última palabra.
Nuestra opinión es que esta propuesta se justifica por un
compromiso previo adoptado por el alcalde en la constitu-
ción de los distritos. La necesidad, o no, de este nuevo mon-
taje nos lo demostrará el desarrollo de los nuevos presu-
puestos municipales. Pero, de todas maneras, queremos
recordar que no por reglamentarlo existe más participación
y que nunca se puede delegar la responsabilidad política de
los intereses generales de la ciudad ni supeditarla a necesi-
dades particulares. Participaremos activa y positivamente (o
críticamente si se da el caso) en esta experiencia.

El día 25 de enero tuvo lugar una reunión entre todos los
vocales de la Entesa en los distintos distritos de la ciudad. La
reunión sirvió para establecer el régimen de reuniones, los
instrumentos para garantizar el traspaso de información y
para canalizar las necesidades y demandas de los vecinos. 
En la reunión también se explicó cuáles eran las comisiones
de trabajo que funcionaban en cada distrito y cuál era su
funcionamiento y se acordó reforzar en los tres distritos que
preside la Entesa per Sabadell los grandes temas que se
estaban trabajando (el Plan Integral de Can Puiggener en el

Districte 2n, el tema de la Sanidad en el Districte 4t y el
Proyecto Educativo para el Districte 5è). 
En la reunión se informó de que los representantes de cada Con-
sell de Districte en el Centre d’Atenció Primària (CAP) corres-
pondiente, no es necesario que sean vocales del Pleno del Con-
sell, así pues, se puede proponer a ciudadanos a título individual.
Por otra parte, se informó y discutió el proyecto de presu-
puestos participativos y se habló larga y tendidamente de los
problemas de integración que se están dando en otras ciu-
dades y de cómo evitar que en Sabadell se desarrollen.

Los representantes de la Entesa per Sabadell en los siete

Consells de Districte 
de la ciudad se reúnen para intercambiar sus opiniones.
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Per la condonació del deute extern
i l’abolició de la pena de mort.

El mes de febrer, l’Ajuntament de Sabadell es va sumar a les
campanyes per a la condonació del deute extern dels països
del Sud i per l’abolició de la pena mort. Evidentment, l’Entesa
també s’adhereix a aquestes campanyes, però hauríem vol-
gut fer un pas més enllà. 
El Ple de febrer fou estrany. A pesar d’aprovar les mocions
per unanimitat hi va haver mal ambient i discrepàncies. En el
cas d’aquestes mocions, des de l’Entesa enteníem que calia
donar el màxim ressò a les campanyes i que, per tant, era

convenient que es sentís la veu dels grups. A la Junta de
Portaveus però, van decidir, contra el nostre parer, que les
mocions s’aprovarien sense que els grups podessin defensar
el vot. Així, doncs, al torn de precs i preguntes l’Entesa vàrem
decidir de fer dos precs. Un perquè l’Ajuntament doni suport
en tot el possible a les campanyes endegades i un segon que
requeria d’una explicació que no ens van permetre fer al Ple;
sintèticament, la volem fer aquí:
“El món desenvolupat, el Nord, tots nosaltres, tenim un deute

amb el Sud, un deute que no volem reconèixer, resultat
del colonialisme que, en certa manera, però amb dife-

rents paràmetres encara és existent.
Cal lluitar pel reconeixement del deute de les
democràcies, i aquest el tenim amb el Sud. Aquesta
és una idea essencial, perquè suposa admetre que
si el sistema internacional actual no és just, calen
canvis estructurals. Així, estem davant un pro-
blema ideològic, estem davant propostes que
només es poden defensar des de l'òptica de
l'esquerra. 
És molt trist que, com va passar fa poc, una

persona amb la màxima responsabilitat en el
camp de la solidaritat a la nostra ciutat es pre-

guntés perquè s'han de dedicar recursos al Sud
quan tenim tanta gent necessitada a casa nostra.

Aquesta és la típica concepció de la solidaritat des de
la caritat.

Aquesta és justament la concepció que hem de combatre
perquè no afronta la qüestió essencial: la necessitat d'un
canvi estructural. El nostre prec era demanar que des de
l'Ajuntament es doni suport a una de les tasques que les
ONGs tenen com a prioritària, i segurament la més difícil: la
sensibilització cap a la problemàtica del Sud.
Des de l’Entesa creiem que la campanya del deute extern
s'ha de veure com a instruments de sensibilització, de lluita
per un canvi en les relacions econòmiques i polítiques inter-
nacionals. El prec, en concret, era que l'Ajuntament de
Sabadell, en col·laboració amb la Fundació Sabadell Solidari
i les ONGs de la ciutat posin en marxa un programa de sen-
sibilització en aquest sentit a les escoles i els instituts.”
Esperem que, en aquesta ocasió, se’ns escolti.

Sabeu què és la 

Moratòria 2000? 

El Projecte Moratòria 2000 és una campanya que lidera
Amnistia Internacional al nostre país i que demana un mil·lenni
sense pena de mort. Entre les accions que s’estan duent a
terme hi ha una recollida de signatures i l’aprovació de
mocions als plens municipals d’institucions com l’Ajuntament
de Sabadell per a pressionar els països que continuen aplicant
la pena de mort perquè deixin de fer-ho, ratifiquin els tractats
abolicionistes i proclamin l’abolició en les seves constitucions.

L’Entesa per Sabadell dóna suport totalment a la campanya i
us convida a venir a signar al Grup Municipal, on també us
podem facilitar un model de carta per enviar als governs dels
països que encara apliquen la pena de mort. Podeu contac-
tar amb l’entitat al telèfon: 91.310.12.77 o a
l’e-mail: pena.muerte@a-i.es i trobar més informació a
http://www.a-i.es/accion/pmuerte/pm_intro.htm.

Des de l’Entesa considerem una pèrdua d’oportunitat el fet
que no s’aprofités l’aprovació de la moció al Ple Municipal
per a sensibilitzar entorn del tema, i s’impedís que els grups
municipals opinessin al respecte.
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B r e u s

El passat dissabte, 15 de gener, els nou representants del
Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell varen fer una troba-
da de reflexió des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda al
Centre Cívic de Sant Oleguer.
La reunió, que va ser molt ben preparada pels entesos en
tècniques de dinàmica de grups del Grup Municipal, va divi-
dir-se en diverses parts. Una primera en què es van analitzar
les dedicacions de tots els membres del Grup Municipal a la
tasca institucional, a la presència a la ciutat i a l’Entesa, per
a poder rendibilitzar millor el temps que s’hi dedica. Una

segona part en què es van analitzar amb quins objectius, a
sis mesos, hauria de treballar el Grup Municipal i, per últim,
quins instruments s’haurien de desenvolupar per aconseguir
aquests objectius.
La reunió, llarga però amena i fructífera, va significar un punt
d’inflexió en la tasca del Grup Municipal de l’Entesa per
Sabadell. Després d’una etapa massa centrada en els equili-
bris interns, ara s’inicia una etapa principalment centrada en
la tasca de treballar per la transformació de la ciutat i d’evi-
tar que Sabadell perdi passada.

El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell realitza una 

“Jornada de Reflexió Estratègica”
extensa al Centre Cívic de Sant Oleguer

TTrroobbaaddaa  iinnffoorrmmaall
eennttrree  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  lllliissttaa  mmuunniicciippaall  ddee    ll’’EEnntteessaa  ppeerr  SSaabbaaddeellll..  

El passat divendres, 28 de gener, es va organitzar una tro-
bada entre les persones que formaven part de la llista de
l’Entesa per Sabadell a les eleccions municipals del 1999.
Abans del 14 de juny ja s’havia expressat la voluntat que
els membres de la llista acabessin formant part d’un
Consell d’Assessors sobre la política a la ciutat i la feina
del Grup Municipal, la reunió fou un primer pas en aquest
sentit. 

L’acte es va iniciar a les 7 la tarda i es tractava de retrobar-
se, fer petar la xerrada i sopar de manera distesa un pa amb
tomàquet. L’assistència fou majoritària i entre tots es va
poder analitzar extensament la situació de la ciutat, la funció
de l’Entesa i l’impacte en la ciutadania de la feina que des del
Grup s’està duent a terme. Cal dir que a tothom li va semblar
una experiència molt agradable i que la repetirem cada dos
o tres mesos.


