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

EDITORIAL:
L’Entesa fa 10 anys
Han passat 10 anys des de la primavera de 1999,
quan l’Entesa per Sabadell va iniciar el seu camí.

Nova ciutadania:
més transparència
i menys partidisme

Acabava de néixer una opció política alternativa,
amb voluntat d’aportar aire fresc a la política, lamentablement en mans d’estructures que avantposen els
interessos personals als col·lectius.
Fa 10 anys va començar a caminar una opció política
amb voluntat de govern i amb la il·lusió d’assolir per al
conjunt de la societat sabadellenca quotes més elevades de llibertat, de democràcia i de benestar, sempre defensant els valors i de progrés de l’esquerra.
L’Entesa va endegar un projecte polític diferent,
transversal, sense lloc pels sectarismes, sense espai
per càrrecs eterns. Un instrument al servei dels
homes i les dones que comparteixen l’objectiu de treballar per un Sabadell millor i un país millor, per una
societat més justa, més culta i més solidària, des de
la llibertat, el diàleg i la participació de la ciutadania.
Al llarg d’aquests 10 anys l’Entesa ha treballat intensament, i gairebé en solitari, en la defensa d’un
model de ciutat propi i d’una manera de gestionar-la
radicalment diferent de la que exerceixen els
governs del PSC. Defensant la bona gestió dels
recursos públics i del patrimoni històric i natural; l’eficiència dels serveis públics; la cohesió social i els
serveis a les persones; els valors del rodal i la qualitat del medi natural; la participació i la transparència
de la gestió, etc., aportant sempre propostes i alternatives sòlides.
L’Entesa ha treballat i continuarà treballant de manera
desinteressada, des d’una visió de la política com a servei a la col·lectivitat, defensant una nova cultura política
construïda sobre els valors de l’ètica, el rigor i la dignitat, amb les aportacions i la implicació
de molts sabadellencs i sabadellenques.

L’Entesa, 10 anys treba llant

per Sabadell !

L’equip de govern ha de fer marxa enrera en la
cessió d’un local a Fedelatina
A finals de febrer es va saber, per diferents entitats d’immigrants, que l’Ajuntament havia cedit l’antic local de l’SCAI,
al carrer Sant Pau, a l’Asociación de Latinoamericanos,
entitat vinculada a Fedelatina - Federación de Entidades
Latinoamericanas de Catalunya.

Una cessió d’esquena a la ciutat
Des del mes de juliol l’equip de govern i l’Asociación de
Latinoamericanos estaven en converses i el 9 de febrer van
formalitzar una cessió temporal que els atorgava el local
per un període d’un any, renovable indefinidament. Aquesta
decisió presa pel govern del PSC no va ser exposada als
grups municipals en cap moment. Ni tan sols es va plantejar
a la Comissió Especial de Nova Ciutadania, que es reuneix
mensualment amb l’objectiu d’arribar a consensos per a les
polítiques adreçades a la població immigrada. Unilateralment el PSC va apostar per un tipus d’associacionisme concret: agrupar la població llatinoamericana.

Quin interès hi té el PSC?
Els col·lectius d’immigrants són una bossa de vots
potencial per a les properes eleccions municipals. Per
aquest motiu la maquinària del PSC s’ha posat a treballar i Fedelatina forma part de la seva estratègia per
fidelitzar les entitats d’immigrants en una operació lligada al responsable de formació i ciutadania del
PSC i exsecretari d’organització Josep M.Sala.
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Què ha passat a Sabadell?
L’intent de reproduir el model de Fedelatina de moment ha fracassat. L’Entesa, ERC, ICV-EUiA i CiU vam presentar una
moció al ple de març per exigir la retirada de la cessió d’aquest local i promoure l’elaboració d’un reglament que reguli
la cessió de locals. El govern es va veure obligat a anul·lar la cessió. En una votació sense precedents, la moció va
rebre el suport de tots els grups excepte el PSC.

Cal una política clara i transparent
L’Entesa alerta del risc de polítiques que, lluny d’afavorir la cohesió social, persegueixen una rendibilitat política i creen
divisió entre les entitats. L’Entesa defensa polítiques clares i transparents que garanteixin els drets de les persones
immigrades i afavoreixin la seva plena integració com a ciutadans i ciutadanes.

Àrees Residencials Estratègiques – AREs
El propi sector immobiliari estima
que actualment a Catalunya hi ha
més de 500.000 habitatges buits
Els salaris mitjans han augmentat un
30% entre el 1997 i el 2006, mentre
que el preu dels habitatges ho ha fet
un 245%
Les 100 AREs previstes pel Govern de
la Generalitat pretenen requalificar
1.600 hectàrees de sòl, bàsicament
rústic, a sòl urbanitzable per construir 90.000 habitatges nous.
El sòl barat és una exigència dels
promotors immobiliaris en la signatura del Pacte Nacional de l’Habitatge.

A qui beneficien?
Les AREs van néixer com la mesura estrella del Pacte Nacional de
l’Habitatge, impulsat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat.
La Generalitat però, enlloc de promoure polítiques efectives per facilitar l’accés a l’habitatge, com són combatre l’especulació del sòl, evitar
l’augment de preus i actuar per treure al mercat els habitatges buits, va
optar per construir encara més pisos, quan el problema no és la manca
de pisos sinó els preus abusius.
Aquesta opció del Govern de la Generalitat comporta construir 250.000
nous pisos en 10 anys, 160.000 dels quals de Protecció Oficial, que
tenen en comú que s’han de fer en sòl barat.
Les AREs són un seguit de mesures urbanístiques urgents, aprovades
per decret llei, que tenen com a element clau posar a disposició del
sector immobiliari sòl a baix preu, requalificant sòl rústic (no urbanitzable) a sòl urbanitzable, bona part del qual adquirit anteriorment per
l’Institut Català del Sòl (INCASOL).
Aquest sòl es posa a disposició de les promotores, bàsicament privades, per a la construcció de nous habitatges de renda lliure i d’HPO,
llençant d’aquesta manera un salvavides quan el
negoci immobiliari està en hores baixes.
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Amb les AREs la Generalitat ha optat doncs per
una política neoliberal i insostenible per afrontar
el problema social d’accés a l’habitatge: construir més i més pisos en sòl rústic, garantint d’aquesta manera que les constructores, immobiliàries i entitats financeres puguin continuar fent
els negocis que el mercat lliure ja no permet.

Les AREs a Sabadell
A Sabadell la Generalitat ha aprovat dues AREs als barris de Torre-romeu i a Can Puiggener que, en aquest cas, no
afecten a sòl no urbanitzable, sinó que tots dos àmbits d’actuació són en sòl urbà. Per altra banda el compromís del
Govern municipal és aprofitar els instruments de gestió de les AREs per regenerar zones amb importants bosses
d’infrahabitatge (al voltant de 500 infrahabitatges), dotar-les de més serveis i millorar les condicions urbanístiques.
A partir d’aquestes premisses, significativament diferents a les d’altres municipis, l’Entesa per Sabadell dóna suport
a aquestes AREs, fent un seguiment de prop perquè veritablement responguin als objectius anunciats i lligats al Pla
local d’Habitatge: facilitar un habitatge digne a les famílies que malviuen en infrahabitatges en aquests barris, construcció d’HPO, construcció dels equipaments necessaris (Institut, nou CEIP, zones esportives, espais verds, etc.)

FONS ESTATAL d’Inversió Local
foto: ES

Una mesura enlluernadora però efímera
El govern central va aprovar un fons de 8.000 milions
d’euros per finançar projectes municipals com a mesura per reduir l’atur. Es tracta d’una iniciativa que no és
qüestionable pels seus objectius, però sí per la seva
efectivitat i la utilització que se n’està fent.
D’entrada la mesura s’orienta exclusivament a finançar
obres públiques, i per tant, centra la lluita contra l’atur
únicament en la construcció, excloent altres sectors i
la població aturada femenina que pràcticament no treballa en aquest sector.
Es tracta també d’una mesura efímera que crearà llocs
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A Sabadell els 35,7 milions d’inversió extra serviran per realitzar obres de maquillatge urbà com eliminar barreres
arquitectòniques encara existents, remodelar places, adequar voreres en mal estat, pintar escoles, construir
alguns trams de carrils bicicleta, implantar un tercer carril a la Gran Via o realitzar actuacions en el Parc fluvial del
Ripoll.
Són actuacions que milloraran determinats aspectes de la ciutat que, de fet, fa temps que podrien estar fetes si el
govern municipal hagués gestionat millor els recursos públics al llarg dels gairebé deu anys que fa que governa i no
hagués malbaratat amb despeses supèrflues tants milions d’euros.
En canvi no hi ha hagut capacitat per aprofitar aquesta inversió per afrontar projectes de més interès per la ciutat o
fins i tot per aplicar nous criteris en la remodelació de l’espai públic. La majoria de projectes són fruit de la improvisació i han estat decidits exclusivament pel govern municipal. No s’ha optat per ampliar zones destinades a vianants, evitar la degradació d’edificis del patrimoni històric, crear un hotel d’entitats o adaptar tots els passos soterrats de la Gran Via, per esmentar algunes de les propostes que feia l’Entesa.
Per part del govern espanyol ha faltat visió estratègica i s’ha perdut una oportunitat en no destinar una quantitat tan
important de diners -8.000 milions d’euros en el conjunt de l’Estat- a reorientar l’economia: a la recerca, a la innovació,
als valors tecnològics. En definitiva, a construir una nova economia basada en valors productius, sostenibles i ètics que
aportin solidesa econòmica i estabilitzin l’ocupació.
Aquesta és l’alçada de mires dels governants socialistes a
Madrid i a Sabadell, perquè el que més importa no és el
què la ciutat guanya o deixa de guanyar, sinó l’oportunitat
d’augmentar les cotes de propaganda. Tan sols així s’entén que l’alcalde Manuel Bustos porti la ministra
d’Administracions Públiques, Elena Salgado, a “inaugurar” les obres d’unes grades del CEIP Teresa Claramunt
que fa més de deu anys que haurien d’estar fetes o el
repartiment a tots els habitatges de fulls propagandístics i
plànols de les obres a tot color amb un cost econòmic innecessari. O la imposició del govern de Zapatero de
col·locar a totes les obres un cartell de grans
dimensions on s’indica que l’actuació ha estat
finançada pel Govern d’Espanya.
Aquestes són les mesures anti crisi que ens ofereixen els socialistes: pa per avui i fam per demà
i, sobretot, malbaratar amb propaganda
V. L.
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Externalització de serveis
Manuel Bustos incompleix els seus compromisos

Document adreçat als treballadors i treballadores de l’Ajuntament a l’any 1999.

El degoteig de serveis municipals que s’han anat externalitzant ha estat constant. Bona part dels serveis des de sempre
gestionats directament per l’Ajuntament ara són gestionats per una empresa privada mitjançant una concessió.
Davant les queixes sindicals d’aleshores, l’any 1999, el llavors candidat del PSC Manuel Bustos va prometre per escrit
als treballadors i treballadores de l’Ajuntament que no externalitzaria cap més servei municipal i fins i tot que revisaria
les concessions de l’etapa anterior.
10 anys després l’alcalde Bustos no tan sols, no ha complert la seva paraula, sinó que encara s’hi ha abonat més.

Nous serveis externalitzats

Amb aquesta política el PSC ha renunciat a gestionar el personal.
Han convertit l’Ajuntament en una gran maquinària de concessions administratives i externalitzacions. Han optat per una política neoliberal que sotmet els serveis públics a les lleis del mercat.
Els resultats d’aquesta política són ben coneguts: pèrdua de llocs de
treball, precarietat dels nous contractes, pèrdua de drets laborals i
econòmics dels treballadors i treballadores i encariment dels costos.
Lògicament, les empreses contractades volen tenir beneficis.
Però, a més, d’aquesta manera l’Ajuntament també perd el control
directe sobre els serveis i, per tant, la capacitat d’actuar quotidianament en la seva millora i en la resolució de problemes i incidències del propi servei o derivades de dificultats de l’empresa privada.
Des de l’Entesa per Sabadell hem denunciat aquesta pràctica,
perquè va en detriment dels serveis prestats i de la funció de la
pròpia administració.
L’Entesa defensa una gestió eficient i eficaç dels serveis públics
amb personal propi que s’impliqui en la millora de l’atenció a la
ciutadania i en els projectes de ciutat.

foto: ES

• Escoles bressol
• Piscina municipal
• Servei de notificacions de l’Ajuntament
• Missatgeria externa
• Professionals del Centre d’Atenció a la Dona
• Part de l’Assistència de Serveis Socials
• Manteniments d’instal·lacions
• Manteniments de places i espais verds
• Neteja d’equipaments municipals
• Grua Municipal
• Cementiri
• Projectes d’obres
• Gestió del programa de vacances per la gent gran
• Gestió d’activitats del Mercat de Sant Joan
• Serveis auxiliars de Cultura
• Projectes d’obres municipals

L’Entesa denuncia

la massacre a Palestina

Davant de la nova ofensiva israeliana contra la població palestina,
L’Entesa es va mobilitzar i el dia 2 de gener convocava una concentració de rebuig, que va ser secundada per més de 200 persones,
en què es va llegir un manifest per denunciar el genocidi del poble
palestí i proclamar el compromís ciutadà amb la pau i la solidaritat.
També vam participar a la manifestació del 10 de gener a
Barcelona amb el lema Aturem la massacre a Gaza.
L’Entesa per Sabadell forma part de la Plataforma Sabadell per
Palestina, integrada per diferents entitats i formacions polítiques per
impulsar activitats de denúncia, i de la Comissió de Solidaritat amb
Palestina creada en el si del Consell de Solidaritat i Cooperació.

L’Entesa denuncia
l’ús i abús de les dades del padró
L’Entesa rebutja l’ús que fa l’equip de govern de les dades del padró municipal per tal d’adreçar escrits a persones que
han signat peticions adreçades a l’Ajuntament. A partir dels fulls de signatures, on consta el DNI, l’Equip de govern obté la
resta de dades i els envia escrits amb l’únic objectiu de frenar les reivindicacions ciutadanes i fer propaganda partidista.

Sant Pau de Riu-sec,

foto: ES

parc arqueològic?
L’Entesa confia que Sant Pau de Riu-sec pugui esdevenir un Parc arqueològic
arrel del descobriment al voltant de l’església d’un jaciment romà i medieval de
gran valor. La ubicació propera al campus universitari i la possibilitat d'utilitzar
l'equipament adjacent a l'església -l'antiga rectoria- permeten dissenyar un projecte singular per a aquest espai. Esperem que el parc arqueològic pugui ser
una realitat també com a espai de recerca universitària i punt museístic que
permeti difondre la història del nostre territori.

Delegació d’Hisenda
Exemple de mala gestió del patrimoni públic
La nova delegació d’Hisenda al carrer Riego és una prova més de gestió del patrimoni contrària als interessos generals.

foto: ES

La nova seu s’ubica en un solar municipal de 1.280 m2, qualificat d’equipament local, i la seva construcció i finançament han estat gestionats per Sabadell Creixent SA, entitat participada per VIMUSA.
L’edifici ha estat construït per l’empresa ESA, vinculada a familiars de
l’alcalde. L’Agència tributària pagarà durant 25 anys l’amortització dels
3,6 milions d’euros que ha costat la seva construcció.
L’Entesa per Sabadell sempre s’ha oposat a què es gestionés des de
l’àmbit municipal un edifici per l’empresa pública amb més solvència
de l’Estat: Hisenda.

La pressió ciutadana salva
la piscina de

l’Olímpia

Malauradament, però, altres aspectes del projecte de la
ciutat esportiva no s’han aturat, com ara l’eliminació de
les pistes polivalents per convertir-les en camps de futbol
o la privatització de la gestió d’aquest espai, una concessió de 50 anys a la Federació Catalana de Futbol. A més,
haurem de pagar 6.000 euros per perdre un equipament.

foto: ES

L’Entesa celebra que finalment es remodelin les piscines
del complex Olímpia, fet que ha estat possible gràcies a la
pressió que hem fet conjuntament amb algunes entitats.
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Les mocions de L’ENTESA
Ple municipal del 3 de febrer...
Isidre Soler

z
Virginia Domíngue

Per crear una Comissió de Seguiment
del Pla Sanitari

Ple municipal del 2 de desembre...

Per obrir a la ciutat la Casa Duran
La Casa Duran, del segle XVI, és un dels edificis més
emblemàtics del nostre patrimoni cultural. De propietat
municipal, ha estat rehabilitada en el seu conjunt amb un
cost per a les arques municipals de 2 milions d’euros i
actualment el seu ús està restringit exclusivament a actes
institucionals, de manera que la ciutadania té poques
ocasions d’accedir-hi.
La moció de l’Entesa, aprovada per unanimitat, implicarà
la redacció d’un reglament d’usos de la Casa Duran per
obrir-la a l’ús de tota la ciutat.

Ple municipal del 13 de gener...

Aquesta moció respon a la inquietud de l’Entesa pel fet
que el Pla de Xoc per fer front al dèficit sanitari, quatre
anys després del seu anunci, no evoluciona prou positivament.
És per aquest motiu que vam proposar la creació d’una
comissió específica de seguiment, de caràcter eminentment polític, per tal de supervisar, avaluar i reclamar a la
Generalitat les actuacions i les infraestructures necessàries per millorar els serveis sanitaris i sociosanitaris de
Sabadell i la seva àrea d’influència.
La moció va obtenir el suport de tots els grups, a excepció
del PP.

Junta de portaveus del 30 de gener...

Per debatre al ple els projectes sobre
l’espai públi c

A favor de la pau a Palestina

La moció proposava que els projectes que impliquin una
actuació destacada sobre l’espai públic consolidat o els
equipaments municipals existents haguessin de ser debatuts i aprovats pel ple municipal.
L’objectiu de l’Entesa era fer més transparent la gestió de
projectes que sovint són polèmics, com han estat els casos
del Complex Olímpia, els mòduls per restaurants de l’Eix
Macià o la pista de bicitrial al Parc Catalunya.
Va ser rebutjada amb els vots contraris del PSC i les abstencions de CiU i el PP. De manera que aquestes actuacions continuaran sent decidides únicament per l’equip de
govern sense cap procés participatiu o informatiu previ.

L’Entesa per Sabadell i ICV-EUiA van defensar conjuntament una moció que va topar amb l’oposició frontal de la
resta de grups i finalment no va prosperar.
Els acords que proposàvem eren sol·licitar al govern de
l’Estat Espanyol la suspensió del comerç d’armes amb
Israel i a la Generalitat de Catalunya la suspensió dels
acords comercials, demanar al govern espanyol que
sol·licités a la justícia internacional mesures perquè l’ofensiva contra Palestina no quedi impune, sol·licitar al
govern espanyol que declarés persona non grata l’ambaixador israelià, i demanar que l’Ajuntament revisés els
contractes perquè les empreses i concessionàries no utilitzin productes israelians.

foto: ES

Assemblea de l’ENTESA
El 24 de gener el Casal Pere Quart va acollir l’assemblea
ordinària de l’Entesa amb el lema 10 anys treballant per
Sabadell. En un primer bloc la coordinadora Margarida
Massot i la regidora Virginia Domínguez van fer balanç de la
tasca de l’Entesa i del Grup Municipal durant l’any 2008.
El segon bloc va començar amb una anàlisi de la conjuntura
política a càrrec del regidor portaveu Isidre Soler. A continuació
Margarida Massot va exposar el Pla de treball per l’any 2009,
basat en dues línies d’actuació: les activitats relacionades amb
el 10è aniversari de l’Entesa per Sabadell i el projecte El
Sabadell que volem.
L’assemblea va aprovar una resolució de suport al poble
palestí i una altra per ratificar l’adhesió dels regidors de
l’Entesa al Moviment de càrrecs electes Pel Dret a Decidir.

foto: ES

Pla de Mobilitat. Una oportunitat de futur per a la ciutat
El Pla de Mobilitat Urbana hauria de ser una oportunitat única per redefinir el model de mobilitat i no
limitar-se a maquillar l’actual. El presentador del debat, Sebastià Ruiz, representant de l’Entesa a la Taula de
Mobilitat, va remarcar la necessitat de què el PMU sigui ambiciós i digne, i que es faci de manera participativa, implicant el conjunt de la ciutat, per tal que es puguin generar propostes de futur.
El geògraf Màrius Navazo va defensar els mitjans de transport més sostenibles, és a dir, el transport públic, la bicicleta i l'anar a peu i que a l’hora siguin competitius, eficaços, còmodes i segurs. També va plantejar algunes propostes
que hauria de contenir el PMU: segregar el transport col·lectiu, diferenciar la política d'aparcaments en destinació de
la de residents, i establir una jerarquització de carrers que diferenciï els espais de trànsit dels espais de relació.
El professor de Geografia de la UAB Pau Avellaneda es va referir a la nova cultura de mobilitat urbana, que no pretén
eliminar els cotxes, però sí promoure’n un ús raonable. Va plantejar a partir d’exemples la necessitat d'establir zones
de moderació del trànsit reduint el nombre de vehicles i la seva velocitat, i va defensar l'establiment d'una jerarquia
de carrers que es concretaria en la xarxa bàsica, carrers on es limitaria la velocitat a 30 km/hora i zones de prioritat
invertida, és a dir, zones que no són de pas, sinó que han d'esdevenir un espai amb múltiples usos, com ara passejar,
descansar, jugar, activitat comercial i bars, etc.

Assemblea de les CAV
Una cinquantena de membres de les nou organitzacions que formem
les Candidatures Alternatives del Vallès van trobar-se a Castellar del
Vallès el passat 14 de febrer en la seva assemblea anual.

foto: ES

L’assemblea va valorar positivament l’experiència d’aquests dos
anys i la feina feta: un pla d’infraestructures comarcal alternatiu en
el que destaca l’aposta pel tramvia, les campanyes a favor dels
camins naturals i els carrils bici, la participació en campanyes en
contra del Quart Cinturó o del polígon Can Bages a Castellar, la campanya Catalunya lliure de bosses i el rebuig a la LEC. Igualment es va fer un balanç positiu dels contactes amb plataformes i altres grups similars com Gent del Penedès, Nou Barris, Trobada moviments socials VO o Gent de Gramanet.
També es va fer un taller per aprofundir monogràficament en la problemàtica de l’habitatge i un altre per intercanviar
experiències per part dels 14 regidors i regidores, que van posar en comú diversos aspectes del treball institucional. Es
va fer una valoració positiva de la tasca del Conseller Comarcal de la coalició, en Jacint Padró, tot i que en les seves
pròpies paraules “hem pogut comprovar que el Consell serveix realment per ben poc”.
Finalment es van marcar els temes de treball comú de cara als propers mesos: sanitat, habitatge, alternatives a la crisi i
residus.

10Mil a Brussel·les

L’Entesa també hi era

L’Entesa també hi va ser a Brussel·les, per dignitat i per exigència
democràtica. Per deixar palès que el nostre futur com a ciutadans de
Catalunya no pot dependre de les constants rebaixes dels ribots socialistes, de les renúncies del tripartit o dels tribunals constitucionals hostils.

foto: ES

El passat 7 de febrer milers de catalans i catalanes es manifestaren a
Brussel·les responent a la convocatòria de 10Mil a Brussel·les. Una iniciativa popular per traslladar al cor d’Europa que som i volem ser una
nació, i per reclamar un dret democràtic elemental com el dret a l’autodeterminació, un principi fonamental dels drets humans.
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Antoni Farrés, l’alcalde
Són escasses les ocasions en què una ciutat sencera lamenta una mort. I això és precisament el que va passar el 13 de febrer, amb la mort d’Antoni Farrés. Milers de ciutadans i ciutadanes van passar per la sala de plens com a mostra de dol i es resistien a marxar de la
plaça Sant Roc, com si aquesta concentració espontània fos també una manera de rendir tribut al que va ser el primer alcalde des de la recuperació de les llibertats democràtiques. Els
que van tenir ocasió de tractar-lo personalment –que van ser molts– recordaven anècdotes
i tothom rememorava episodis de la història de la ciutat.
La mort de l’alcalde Farrés ens ha deixat un gran buit, un sentiment de pèrdua. Malgrat
haver deixat la política activa fa gairebé deu anys, és ara quan es certifica definitivament
el final d’una etapa. Una etapa d’il·lusions i de projectes de ciutat, en què Farrés va
saber liderar bons equips polítics i tècnics des de la cultura del treball, el bon govern,
l’ètica personal, l’honestedat i l’austeritat. Una etapa en què tot era possible i tot estava per fer en l’urbanisme, en la sanitat, en la cohesió social...
La nostàlgia col·lectiva d’aquests dies porta a moltes converses aquests valors que
paradoxalment són avui en dia escadussers. És fins i tot difícil d’entendre com en
només 10 anys hem perdut tant com a ciutat, com hem deixat de ser un referent en
visió estratègica, en els valors de l’esquerra, en el debat i el diàleg. I no ho diem pas
des de l’enyorança del farrerisme ni perquè qualsevol temps passat fos millor, sinó
únicament per constatar com ha canviat la nostra societat, com hem rebaixat col·lectivament el nivell d’exigència, com hem passat de l’austeritat al malbaratament, de la
discreció a l’ostentació, de la visió estratègica als grans projectes buits, de la informació a la publicitat.
Des de l’Entesa per Sabadell, sense pretendre en cap cas ser hereus de l’obra de l’alcalde Farrés, sí que ens comprometem a continuar defensant
l’esperit i els valors amb què l’Entesa va néixer fa gairebé 10 anys i que
ell va animar a crear: el compromís amb la ciutat
i el país, l’ètica personal, la dignitat, l’austeritat i
l’honestedat des d’un treball continuat al servei
de les persones i de la ciutat sense exclusions.
I, sens dubte, el sentiment col·lectiu de pèrdua
que hem viscut aquests dies porta l’esperança de recuperar aquests
valors i de pensar que encara
hi ha molt per fer i que tot és
possible i val la pena lluitar per
aconseguir-ho.
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