
E d i t o r i a l L’Entesa proposa la redacció d’un Pla
d’Infraestructures de transport territorial

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell

A l’Entesa, ni aigua !!!
Milers de persones de la nostra ciutat saben de
les nostres opinions mitjançant aquest butlletí.
El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha
explicat àmpliament propostes per a la ciutat
que els mitjans de comunicació han recollit
puntualment.
Però, l’Entesa per Sabadell, la segona força
política local (per tant sols 99 vots), només dis-
posarà de mitja pàgina en la revista municipal
que sortirà properament. 

15 pàgines l’equip de govern
1/2 pagina l’Entesa per Sabadell

I, l’Entesa per Sabadell, la segona força política
local (per només 99 vots), sols disposa d’1 minut
i mig dels 60 minuts del programa de la TV local,
Sabadell Actual, que s’emet dues vegades per
setmana i que ens costa als ciutadans i ciuta-
danes de Sabadell 1.000.000 de pessetes cada
mes més el sou de les persones de
l’Ajuntament que hi treballen.

57 minuts l’equip de govern 
1 minuts i mig el Partit Popular
1 minuts i mig l’Entesa per Sabadell

Per tant, l’únic mitjà propi que l’Entesa té per
comunicar-se lliurament amb els ciutadans i
ciutadanes és aquest Butlletí. Doncs bé,
recentment, hem rebut una nota d’Alcaldia
dient que la seva tramesa ja no l’assumirà més
l’Ajuntament. Per què es nega l’Alcaldia a
pagar la tramesa del Butlletí del Grup Municipal
de l’Entesa?
Nosaltres ens preguntem, si això es perquè l’o-
pinió de l’Entesa no arribi als ciutadans i ciuta-
danes o bé és perquè el nostre Grup Municipal
va ser crític amb la tramesa amb sobres muni-
cipals de la propaganda electoral d’un dels par-
tits del govern de la ciutat ?
Per cert, vàrem demanar un informe jurídic
sobre l’ús d’un bé públic i ens han contestat
que ara tindrem sobres nominals. No és pas
aquest el problema, oi?

Sabadell ha estat maltractada durant molts anys per les administracions
Central i Autonòmica a l’hora d’invertir en infraestructures de comunicació
territorial. Un exemple d'això és que l’Autoritat del Transport Metropolità
va aprovar a finals de juliol un Pla d’Inversions per al anys 2000/2010 en què
no es preveu cap inversió a Sabadell.
Sabadell actua com a punt de confluència de trànsits externs importants
procedents de Castellar del Vallès que fan que la xarxa viària de la ciutat
actuï com a coll d’ampolla de les comunicacions territorials. L’Entesa fa
seva la preocupació de Sabadell per la preservació del seu entorn agríco-
la i forestal reflectida en el Protocol del Rodal. Per això, fem una proposta
a l’equip de govern considerant el següents aspectes:
1. Simplificar la xarxa territorial prevista al Pla General d’Ordenació
Municipal per racionalitzar les inversions i minimitzar l’impacte ambiental.
2. Prioritzar l’accessibilitat a la part Nord de la ciutat mitjançant la cons-
trucció de la 3a sortida de l’autopista a Can Gambús i la perllongació amb
la ronda de l’Oest fins a la Roureda.
3. Prioritzar una ronda urbana que eviti travessar la ciutat.
4. Prioritzar la perllongació de la línia de Ferrocarrils de la GC fins a la
plaça d’Antoni Llonch per intercanviar ferrocarrils i bus.
5. Millorar les estacions de RENFE i implantar-ne una de nova a Can Llong,
d’acord amb els compromisos de Renfe
6. Estudiar alternatives i millores globals de transport públic territorial.
7. Estudiar les noves relacions territorials a partir de les noves grans infra-
estructures com el TGV.
8. Actuar sobre la posició de Sabadell enfront de noves infraestructures
previstes com la carretera Interpolar Sud o el túnel d'Horta.
9. Execució d’alternatives de millora en les actuals carreteres d’accés a la
ciutat: Sud a l’A-18, carretera de Caldes i Poblenou.
L'Entesa va comprometre’s a portar al Ple Municipal una reflexió sobre la
necessitat de debat amb unes propostes concretes i els mecanismes de
treball per a portar-ho a terme. Vam fer pública aquesta proposta el 25 de
febrer i encara no hem rebut cap resposta. Continuarem esperant ... però
no ens cansarem de proposar.
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Al llarg d’aquests últims mesos, el barri de la Creu Alta s’ha mobilitzat davant de la notícia d’una possible “okupació” de les
naus que queden per rehabilitar de Can Balsach per part del Departament d’Esports de l’Ajuntament. La protesta està fona-
mentada en el fet que el Pla d’Equipaments del Mapa Cultural, aprovat per unanimitat l’any 1995, especifica que l’edifici del
Balsach ha de ser un espai esportiu i cultural en què les entitats del barri de la Creu Alta comptarien amb espais cívics.
L’Entesa va sol·licitar en el passat Ple de febrer, que de confirmar-se el rumor del trasllat del Departament d’Esports al
Balsach, es paralitzés fins a resoldre el futur d’aquest equipament cívic. Creiem que la improvisació no és la millor forma de
planificar el desplegament d’oficines de l’Ajuntament. Per contra, l’Entesa fomenta el consens: el Consell de Districte 2n, pre-
sidit per la regidora de l’Entesa, Àngels Santesmasses, ha constituït una Comissió de Treball amb el veïnat i les entitats de la
zona per debatre la futura ubicació d’un equipament cívic al barri i els destins de la fàbrica del Balsach. 

Sabeu què? La Fundació de l’Esport a Sabadell no existeix però
ja se’n fa la presentació pública: encara no en tenim patrons;
ningú no en sap res dels objectius, no sabem com es tractarà el
tema del Centre d’Esports Sabadell, però, això sí, el dijous, 30 de
març vàrem participar en un gran show de presentació d’a-
questa Fundació espiritual. Fou una presentació amb neó blau,
una gran vídeo-pantalla, amb cadires folrades de roba blanca i
amb convidats enllumenats (alguns dels quals ens varen con-
fessar que havien rebut trucades aquell mateix matí perquè no
hi faltessin). Com a colofó, un piscolabis d’allò més bo ... però,

ens agradaria haver fet aquest piscolabis havent debatut els
continguts de la Fundació; algú qüestiona que hi tinguem dret ?
No us sembla que, per convèncer les empreses i les entitats
ciutadanes que haurien d’apostar per aquesta Fundació fora
més convincent explicar clarament les finalitats més enllà de
“promocionar l’esport a la ciutat” ?
De llum i de mitjans, molts; ara, de discurs sort en vam tenir del
que varen fer els esportistes presents, ja que des de
l’Ajuntament de Sabadell només es va parlar de la il·lusió i que
entre tots ho farem tot. Caldrà primer saber què volem fer, o no?

Què hi ha darrera la Fundació de l’Esport?

Sota aquest lema tindrà lloc a València, el proper 6 de maig,
una trobada de regidors i regidores de tots els territoris de
parla catalana. Aquesta iniciativa sorgeix de la Institució
Joan Fuster, creada el 1998 amb l’objectiu d’articular cultu-
ralment els Països Catalans i presidida pel rector de la UAB,
Carles Solà. L’Ajuntament de Sabadell tenia prevista la seva
adhesió per al mes de febrer, però finalment, segons sembla
a causa de problemes de comunicació, el tema passa al Ple
d’abril. Des de l’Entesa hem expressat el nostre total suport

a aquesta iniciativa, i participarem entusiastament en aques-
ta trobada. Alhora constatem la contradicció que per a l’e-
quip de govern suposa adherir-s’hi i, paral·lelament, rebutjar
el suport al Congrés de Cultura Catalana. Està realment dis-
posat el PSC a aplicar a Sabadell les polítiques culturals i lin-
güístiques pactades arreu dels Països Catalans? És aquesta
una adhesió sincera i compromesa o simplement un artifici
propagandístic de cara  a la galeria i una “torna” de cara a
ERC per l’oposició del Govern al CCC? El temps ens ho dirà ...

La jornada “Per la nostra Cultura, pel nostre Territori

L’aprovació del Reglament per a l’Ús de la Llengua Catalana al Ple, previst per la Llei de Política Lingüística, ha estat valorat
positivament per l’Entesa per dos motius fonamentals. En primer lloc perquè recull de manera oficial el que ja era pràctica
habitual de la casa, s’opta, doncs, per una línia de continuïtat en aspectes que ja en el seu temps eren avançats respecte a
la legislació anterior. En segon lloc, per l’esforç de consens de les seccions sindicals i les forces polítiques (tan sols el PP
s’abstingué), consens que s’hauria de veure reflectit en l’aplicació dia a dia del nou Reglament. 

Qui ho diria? 
L’Ajuntament de Sabadell ja té un nou Reglament per a 

l’Ús de la Llengua Catalana a l’Administració Local

Sí, a vegades des de l’oposició també cal aplaudir les declaracions de l’alcalde; ens referim a les declaracions a la premsa el
passat dia 28 de febrer indicant que l’Ajuntament aposta, ja des d’ara, perquè els espais de l’actual caserna de la Guàrdia Civil
passin a acollir el denominat Parc de Salut. El Parc de Salut es concep com a ens motor de la innovació,  la generació d’ini-
ciatives, de productes i de serveis en el camp de la Salut i de les Ciències de la Vida. És un projecte que pot tenir molt abast,
dels que generen centralitat, dels que fan que la ciutat faci un salt qualitatiu; una peça estratègica important. Però queda el
més important per fer: cercar el consens polític, la inversió necessària i tenir l’encert en gestionar políticament el projecte ...
desitgem, doncs, molt d’encert i, si és així, tindran el suport de l’Entesa.

El Parc de Salut. Innovació en noves tecnologies aplicades a la medicina; una bona aposta estratègica

L’Equip de Govern no respecte els referents
del Mapa Cultural i el barri de la Creu Alta es mobilitza 
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Aquests últims anys, Sabadell ha celebrat el Dia de la Dona Treballadora
oferint el protagonisme a les associacions de dones de la ciutat. Des de
l’Entesa compartim plenament la lluita per la igualtat de gèneres. Però
aquest any s’ha de destacar un nombre considerable d’actes organitzats
directament des de la Regidoria per a la Igualtat; com ja vam avançar fa
un temps l’Ajuntament de Sabadell està esdevenint un ajuntament fran-
quícia; en aquesta ocasió s’ha sumat un pack d’actes de la Diputació de
Barcelona com si els 42 actes organitzats per les entitats locals no fos-
sin suficients ni tinguessin prou interès. No hi ha hagut presentació
pública conjunta Entitats – Ajuntament; com ja era habitual. On hi havia
“foto” només existia l’Ajuntament. A vosaltres què us sembla? La gran
participació de què presumeix aquest equip de govern només implica
escoltar les entitats (segurament per falta de criteris, de model) o, també
caldria compartir-ne la gestió i el protagonisme ?

Institucionalitzar actes populars; 

retorn al passat ?

El passat 28 de gener, l’Entesa per Sabadell va emetre un
comunicat públic en el qual opinava que s’havia de revisar el
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de
Sabadell (PEPPAS 1) i redactar el Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arqueològic (PEPPAS 2), alhora que va sol·lici-
tar formar part de la Taula de Patrimoni. 
La resposta del regidor d’Urbanisme va ser que la Taula de
Patrimoni era una comissió assessora de l’equip de govern i
que, per això, no hi teníem cabuda. Des de l’Entesa opinem
que és una comissió assessora de l’Ajuntament de Sabadell,
no només de l’equip de govern. L’argument d’en Josep M.
Civis, el regidor responsable del Patrimoni, ha estat que la
Taula de Patrimoni és un espai de reflexió i d’informació amb
entitats i persones, i que els grups municipals ja poden opi-

nar en els Consells de Districte i en les Comissions
Informatives ... però resulta que aquests àmbits són informa-
tius, no de reflexió. L’evidència és que l’actual equip de
govern de l’Ajuntament de Sabadell no està interessat a
reflexionar conjuntament amb la segona força política del
consistori (per només 99 vots) els temes del patrimoni; con-
verteix, per tant, aquest tema en partidista quan hauria de
ser de ciutat. El problema real de la Taula de Patrimoni és
que, segons sembla, s’està buidant de contingut i està per-
dent força. I la qüestió de fons i més general és que el govern
del PSC i CiU, que s’omplen la boca parlant de participació,
volen obstaculitzar la participació de les entitats, les asso-
ciacions, les persones i els grups de l’oposició per por que
no es faci més evident encara la seva incapacitat.

L’Entesa, vedada la seva participació a la Taula de Patrimoni

El sector de la construcció és el que proporcionalment té el
major percentatge d’accidents laborals. A Sabadell i la seva
comarca aquests accidents han crescut més del 18% durant
l’any 1999. Per tot això, els sindicats de CCOO i de l’UGT van
convocar una vaga en el sector els dies 24 i 25 de febrer. En
aquest marc, l’Entesa va posar a consideració dels diferents
sindicats, les organitzacions empresarials, les forces políti-
ques de la ciutat i l’equip de govern, les següents propostes
d’actuació:

• Constituir una Taula de Salut Laboral en el sector de la
construcció encarregada de la seguretat laborat i dotar-
la dels mitjans necessaris.

• Incloure en els Plecs de Condicions de les obres que

adjudiqui l’Ajuntament l’execució directa per l’adjudicata-
ri, que no es pugui subcontractar, excepte situacions jus-
tificades i que les empreses siguin complidores de la Llei
de Riscos Laborals.
• Augmentar la vigilància i el control de l’Ajuntament en

relació amb les mesures de seguretat i de salut de les
empreses contractades.

• Promoure la figura del delegat territorial de prevenció en
la construcció.

L’Entesa per Sabadell proposa aquesta iniciativa i la traslla-
darà al Ple Municipal amb la voluntat d’arribar al màxim con-
sens de forces polítiques de la ciutat, així com de les orga-
nitzacions sindicals i empresarials.

L’Entesa proposa una Taula per pal·liar l’increment dels

accidents laborals en la construcció

Ara ja sabem per què en volen dir Pla Estratègic 2010 ... perquè si en diguessin Pla Estratègic 2005 (molt més raonable) no
serien a temps de portar-lo a terme !!!  Fixeu-vos-hi: nou mesos de govern i encara no s’ha presentat res al Ple ! és que no
estan clars els objectius ?; és que no hi ha consens ? Teòricament ja s’havia d’haver presentat el Ple del mes passat; l’heu vist
per algun lloc ? ... continuarem esperant, amb el desig “fervorós” que arribi; potser arribarà amb TGV ?

El Pla Estratègic?
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. / Telèfon i fax: 93-745.31.27 / a/e: gm-entesa@ajsabadell.es

B r e u s

El passat Ple de març, l’Entesa va demanar que l’Ajuntament fes tot el possible perquè “La Caixa” no
pugui utilitzar un emblema ciutadà com és la Torre de l’Aigua per a fer campanyes publicitàries pròpies.
Creiem que és una mostra de cinisme per part de l’entitat responsable de la destrossa de Torrebonica
amb el projecte del Golf, i que té abandonada la Casa Duran. La millor campanya que podria fer La Caixa
seria mantenir l’ús social de Torrebonica i dedicar la Casa Duran a temes de Patrimoni.
No sabem quina serà la resposta de l’equip de govern a la nostra demanda, la primera reacció de l’al-
calde va ser que estudiaran el tema. Però, existeixen compromisos que impedeixin fer pressió sobre
La Caixa en les qüestions del Golf a Torrebonica i de la Casa Duran?
Per altra part, però també relacionat amb el golf, un notícia dolenta i una bona: on són els esforços
de la Unió de Pagesos i de l’Entesa per evitar la construcció de la “carretera del golf” ? ... i el recurs
de l’Ajuntament: on és ? ... i ara la bona: de moment, s’ha aconseguit aturar el golf: la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona ha acordat suspendre l’aprovació definitiva del Pla Especial que va apro-
var provisionalment l’Ajuntament de Terrassa el desembre de 1999 i que permetria fer el golf.

La Caixa, la Torre de l’Aigua i el Golf de Torrebonica

Los Presupuestos Participativos
¿faltan grupos representativos de la ciudad?
El Ajuntament de Sabadell i la UAB han iniciado un nuevo
proyecto para promover la participación ciudadana basado
en el debate colectivo de las prioridades presupuestarias de
los próximos cuatro años. Recordareis que ya os comenta-
mos este tema en la anterior revista. La Entesa pidió al equi-
po de gobierno poder participar en la Comisión de
Seguimiento de este proyecto en función de su representati-
vidad en la ciudad. Finalmente la UAB nos ha reconocido

este derecho y, después de dos meses de debates ya forma-
mos parte de este foro de debate. ¿Qué triste tener que dedi-
car tantos esfuerzos en poder aportar nuestras ideas y nues-
tra perspectiva, no os parece? 
En el Pleno Municipal del mes de marzo, la Entesa trasladó al
equipo de gobierno la petición de CCOO de participar en esta
misma comisión, ya que hasta el momento sólo estaba repre-
sentada UGT. La demanda fue aceptada por el alcalde. 

Les Comissions de l’Entesa fan propostes
• La Comissió de Territori ha organitzat un passeig per Torrebonica i Can Bonvilà en els espais on està previst el golf, el dis-

sabte 6 de maig, a dos quart d’11 del matí. La sortida és des de la Mancomunitat, darrera del Consell Comarcal.

• La Comissió d’Educació també està preparant unes jornades; us n’informarem quan coneguem la data i el lloc.

La llibertat d’expressió
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell estem
astorats. Aquests dies hem vist com un mitjà de
comunicació local, El Nou 9, denunciava a la portada
del diari que l’Ajuntament de Sabadell li havia retirat
uns anuncis publicitaris per desacords amb la línia
informativa.
De confirmar-se aquestes denúncies seria un greu atac a la
llibertat d’expressió i una actitud predemocràtica de l’equip
de govern.

El  desastre de l’esquerra
El passat 12 de març, l’esquerra va perdre més de 2 milions
de vots a les eleccions generals. Però, en definitiva: quin és
el discurs de les esquerres? Per què no es mobilitza l’abs-
tenció? Com superem la desconnexió entre els aparells dels
partits i la societat civil? Quantes anàlisis ens manca de fer?   
Aquest fracàs estrepitós ha abocat les opcions d’esquerres
a iniciar una travessia en el desert que ha de repensar les
idees i la societat. Cal molt debat i actituds obertes que faci-
litin la confrontació de les idees i la pluralitat democràtica. 
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