
E d i t o r i a l El President examina; l’Alcalde suspèn

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell
Si no vols afrontar un problema,

embolica el cartipàs
Es diu que si no vols resoldre un problema, fas
una comissió. Ara ja es pot dir: si no vols afron-
tar un problema, embolica el cartipàs.
I això és el que ha fet l’alcalde de Sabadell en
la darrera remodelació de cartipàs. N’ha dit
reajustament i ha creat programes i responsa-
bles de programes per desencallar alguns
temes que en la regidoria responsable no
tenien sortida –com Universitat que passa al
responsable de Cultura, o Participació que
passa al responsable de Manteniments, Via
pública, Policia...etc.-. 
I no ha abordat un seriós problema que té
l’Ajuntament en aquests moments: l’àrea
d’Urbanisme i Obres no segueix el ritme que
demana la ciutat. Nosaltres volem creure que
el regidor responsable no hi dedica prou temps.
Una ciutat com Sabadell mereix un regidor
d’Urbanisme amb dedicació exclusiva; no com
ara, que el regidor és responsable d’Infras-
tructures de la Diputació i que comparteix el
seu temps entre les dues institucions ! ... s’ha
optat per nomenar un “regidor adjunt” per por-
tar el departament d’obres municipals. I sabeu
a qui han nomenat ? El de sempre, en Juan
Carles Sánchez. Aquell a qui li passen tots els
plats trencats i de difícil digestió. No és que ell
els endreci, però almenys hi fa bona cara i això
sempre és més agradable. A més, és persona
de confiança de l’aparell del partit i evita les
crítiques internes. Avui, als nou mesos de man-
dat, ja és responsable de Via Pública, Manteni-
ments, Policia Municipal, Trànsit, Participació
Ciutadana i ara regidor adjunt a Obres
Municipals. Tenint en compte que en el primer
cartipàs ni tan sols era membre de la comissió
de govern, no està malament. I nosaltres ens
preguntem: Que no hi ha més regidors o regi-
dores a l’equip de govern? Que potser l’alcalde
no es fia de cap altra persona?
De qui és evident que no es fia és dels socis de
govern, CiU i ERC. La “pedrea” ha estat raquíti-
ca per a ells. Potser en una propera remodela-
ció ... mentrestant, poden anar a algun Consell
d’Administració i anar fent gana.
Ah!, Aquest canvi de cartipàs també ha tingut
les seves víctimes entre els tècnics. Sembla
que aquell discurs dels primers dies dient que
el nou equip de govern treballa amb les perso-
nes de la casa ja ha caducat. Ara contractem
gent de fora i, paral·lelament, es relleva a bons
professionals de la seves funcions. 

El passat dissabte, 15 d’abril, Sabadell va rebre la visita del President de la
Generalitat, Jordi Pujol. Amb tota la comitiva del Consistori, en un autocar,
acompanyats de motoristes amb les sirenes a voltes engegades i per
alguns carrers en direcció contrària es va realitzar un “tour” per visitar els
principals projectes endegats a la nostra ciutat: el cinema Principal, Can
Llong, el CESTIC … amb una parada per a posar la primera pedra al nou
edifici del Club de Natació de Sabadell.
La visita es preveia protocol·lària i avorrida però va resultar tot el contrari.
Fou una lliçó de política i un reflex de l’estat de la situació de la ciutat. De
bon matí, al Saló de Plens, l’Alcalde de Sabadell va fer un discurs formal
de benvinguda, defensant el sabadellenquisme i les noves tecnologies
com a eix de futur per a la ciutat. Quan va tocar el torn al President,
aquest va deixar de banda el protocol i, tot expressant que ell venia a
Sabadell per conèixer coses, va fer un examen a l’Alcalde sobre la ciutat:
des de perquè Sabadell no creix fins a què produïm o què en pensem sobre
del túnel d’Horta o del Quart Cinturó. Una tralla de preguntes de les que el
President en sabia de sobres la resposta, perquè de tots és coneguda la
cura i la intencionalitat amb què prepara aquestes visites i actes. I
l’Alcalde no se n’acabava de sortir, fins al punt que els comentaris que arri-
baven d’algun sector eren de: “cero patatero”.
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El 10 de juny,

Assemblea de l’Entesa per Sabadell
Apunteu-vos aquesta data a l’agenda, el proper dissabte, 10 de juny, de 10
del matí a 2 del migdia, al Casal Pere Quart, tenim l’Assemblea de l’Entesa. 
Els documents i el material estaran disponibles, el divendres, 9 de juny, de 7 a
9 del vespre, al c. de Casanoves i Bosch, núm. 55 o al c. de Gràcia, núm. 48, 2n.
L’Entesa per Sabadell comença a caminar cap al 2003, no hi podeu faltar.
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El pasado 22 de abril, tuvo lugar la celebración del Día de la Tierra, que este año las asociaciones ecologistas internacionales
decidieron dedicar a la propuesta de poner marcha una Campaña Mundial de Energía para crear un futuro energético limpio y
sostenible. Evidentemente, Catalunya i sus ciudades no se pueden quedar desfasadas y tienen que hacer un esfuerzo importan-
te para que su política energética no sólo sea afín con los cánones actuales sino que, además, pueda ser considerada como
líder. La Entesa piensa que un atraso en este sector encarecerá posteriormente la necesaria adecuación de la producción ener-
gética para mantener nuestra competitividad y aumentará nuestra dependencia respeto de les multinacionales. 
Recogiendo un modelo de moción del Grupo de la Diputación d’IC-Verds, el Grupo Municipal de la Entesa per Sabadell pro-
puso, en el pasado Pleno Municipal del mes de abril, una moción con las siguientes propuestas:

• La adhesión del Ajuntament de Sabadell a la celebración del “Día de la Tierra” y a la Campaña Mundial de Energía.
• El compromiso de crear la Agencia Local de la Energía vinculado al Centre de Divulgación Medioambiental del Parc Central del Vallès y consolidarlo.
• La redacción de un Plan de Desarrollo de Energías Limpias y Renovables
• Desarrollar un programa de inversiones para optimizar la eficiencia energética en edificios municipales y en equipamientos públicos de

acuerdo con la auditoría energética realizada por el Ajuntament el año 1998.
• Redactar una ordenanza de ahorro energético y de uso de energías renovables, de aplicación en todas las construcciones y instalaciones,

públicas y privadas, que se hagan en la ciudad. 
• Seguir potenciando programas de educación ambiental, dirigidos a las escuelas y a la población en general, con información específica para

el ámbito doméstico y para el industrial.
El equipo de gobierno votó en contra de nuestra propuesta, argumentando, el regidor de Medio Ambiente, que no era de reci-
bo celebrar todos los días internacionales y que estas propuestas ya estaban recogidas en el “Programa de Actuación de
Medio Ambiente”, que, la Entesa ha reclamado pero aún no hemos recibido.
La sorpresa fue el voto del regidor Paco Fernández, del Grupo Mixto, que había declarado en la prensa que presentaría la
misma moción y, en cambio, la votó en contra. Por otra parte, después de este debate, nos sorprende la manera que tiene el
equipo de gobierno de consolidar el Centre de Divulgación Medioambiental del Parc Central del Vallès, el primer acto ha
sido una feria con pocas energías limpias y renovables.

El dissabte 6 de maig al matí, un bon grup d’amics i d’amigues de
l’Entesa vam fer una passejada molt agradable per la zona on volen
construir el Golf del Prat. Molt ben guiats per dos companys de
l’ADENC, vàrem recórrer els camps, prats i boscos que tenim a cinc
minuts de Sabadell i que, de moment, encara són un paratge natu-
ral, ben conservat, al vell mig del Vallès i de la Via Verda entre el
Parc de Sant Llorenç i Collserola. 
Però, el volen tancar amb tanques i destruir amb el verd golf! 
Des de la Comissió de Territori de l’Entesa i amb l’empenta de
l’Assumpta esperem poder fer altres passejades com aquesta que
ens ajudin a conèixer millor Sabadell i el rodal. I aprofitem aquesta
nota per recordar-vos que la campanya contra el Golf a Torrebonica
i Can Bonvilà continua. Els amics i amigues de l’ADENC demanaven
que continuéssim enviant cartes als diaris i difonent l’aberració
que es vol fer. És important l’ajuda i les idees de tothom.

Passejada de l’Entesa per Torrebonica i Can Bonvilà

Recordeu quan fèiem el Pla General de Sabadell? Totes les
forces polítiques vàrem estar d’acord a deixar uns espais
verds a l’entorn de la ciutat per fer-los servir de pulmó i dis-
posar de més qualitat de vida ?
Doncs ara aquests espais apareixen, als ulls de certes persones, com
a espais inútils, desaprofitats i aptes per a col·locar-hi qualsevol cosa.
Primer va ser la carretera del golf, a la Serra de Pedralba. Els
pagesos es van quedar sense uns camps de conreu i Sabadell
sense un Parc Agrícola periurbà que podria fer les delícies
d’una ciutat mitjana com la nostra tant a prop de Barcelona.

La segona pèrdua podria ser novament una zona agrícola de
Sant Pau de Riu-sec, darrera l’aeroport i prop de Badia. Recor-
deu aquella polèmica de fa uns anys sobre la creació del muni-
cipi de Badia, gairebé el més petit de Catalunya i el més densa-
ment poblat? Doncs sembla que a algunes persones –repre-
sentants del Parlament de Catalunya, per ser més exactes-,
se’ls ha ocorregut que novament un espai del rodal de Sabadell
podria servir per a resoldre la manca de sòl del municipi veí. 
Caldrà seguir de prop el debat i defensar el rodal, com el que
és, patrimoni de tota la ciutat i garantia de qualitat de vida.

El rodal de Sabadell. Un pulmó verd per a la ciutat, o una superfície per “rendibilitzar”? 

El Día de la Tierra: el regidor de Medio Ambiente dice que 
“no se pueden celebrar todos los días internacionales”.
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El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha llançat a la ciutat la proposta d’aprofundir en l’abast dels instruments munici-
pals d’informació. L’Ajuntament de Sabadell va contractar, el mes de febrer passat, l’empresa “Vallès Serveis de TV, SL“, per
a la difusió de l’activitat municipal a través del programa de TV “Sabadell Actual”, el qual s’emet dues vegades a la setmana.
L’Entesa és sensible al tema de les disminucions sensorials i per això proposa alternatives per pal·liar la problemàtica de
comunicació de diversos col·lectius com els que pateixen disminucions auditives.
Després de diverses converses amb l’Associació de Sords de Sabadell, el Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha fet una
proposta de moció per al Ple de maig, per aprofitar els nous instruments de comunicació municipals i adaptar-los perquè arri-
bin al nombre més gran de persones possible. En aquest sentit, i després de parlar-ne amb la direcció de Canal 50, la proposta
podria consensuar-se amb les següents iniciatives: 

• Incloure una nova clàusula en la propera renovació del conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa “Vallès Serveis de Televisió, SL”,
en la qual es comprometin a emetre un resum totalment subtitulat del programa “Sabadell Actual” per la repetició dels diumenges. 

• Finançar les despeses compartides entre l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa “Vallès Serveis de Televisió, SL”.
• Comprometre’s l’Ajuntament de Sabadell que tots els vídeos i el material audiovisual de l’Ajuntament s’editarà subtitulat.

Esperem que aquesta proposta sí que sigui aprovada per unanimitat al proper Ple Municipal i que puguem retornar, a poc a
poc, a la normalitat democràtica que permet a l’oposició treballar per a la ciutat.

La informació municipal també per a persones amb dificultats auditivas

Tenemos cambio en el criterio de los últimos años respeto el
encargo del cartel de la Fiesta Mayor. El próximo cartel sal-
drá de un concurso que se convocará, en esta ocasión, sólo
abierto para los alumnos de la Escola Municipal d’Art i
Disseny Illa.
La Entesa mostró su disconformidad con este nuevo criterio,
tanto en la Comisión Informativa correspondiente como en el
Pleno Municipal, ya que si la elaboración del cartel surge de

un concurso entre alumnos de diseño, este concurso tendría
que estar abierto a cualquier estudiante de diseño de la ciu-
dad de Sabadell, abriendo así también la opción a los alum-
nos de los dos Centros de Secundaria que realizan
Bachilleratos Artísticos (el IES Ferran Casablanques y l’IES
del Vallès), a los alumnos de la Escola Superior de Disseny,
ESDI, o a cualquier estudiante de diseño de nuestra ciudad.

El cartel de la Fiesta Mayor 
un concurso para sólo unos cuantos alumnos de diseño

En aquesta ocasió cal felicitar el Casal d’Europa de Saba-
dell, el departament de Cultura de l’Ajuntament de Sabadell
i un gran conjunt d’entitats ciutadanes, per haver organitzat
un programa d’actes tan ampli i extens amb motiu de la
Commemoració del Dia d’Europa, el 9 de maig. La conferèn-
cia central d’en José Ribas Sanpons, fundador i director de
la revista Ajoblanco fou una lliçó d’història crítica i d’opti-

misme envers una futura Europa. Cal destacar l’aposta del
ponent per repensar un nou humanisme que recuperi el
racionalisme crític de la Il·lustració. En aquest sentit, espe-
rem que l’equip de govern de l’Ajuntament en prengui un
bon exemple i deixi de dividir la ciutat entre els que estan
amb ells i els que estan en contra, pensant que sense espe-
rit crític no hi ha avenç social possible. 

El dia d’Europa, actes divulgatius per tot el territori

El regidor d’urbanisme de la nostra ciutat va presentar en roda
de premsa un projecte de l’Imperial que no coneix, que no ha
estudiat i que no sap si compleix la normativa.
Això es pot desprendre de la resposta que el passat 5 de maig el
Sr. Oriol Civil va enviar a la Dolors Calvet. L’Entesa dubtava que
la proposta presentada pel regidor a la premsa complís la nor-
mativa urbanística. I, sobretot, l’Entesa lamentava que
l’Ajuntament hagués trencat unilateralment el consens sobre el
projecte de l’Imperial. La tasca feta fins aquell moment entre
totes les parts havia trobat una bona resolució en una peça tant
important per al centre de la ciutat. La proposta portava a l’en-
derroc de l’actual cinema i al seu trasllat uns metres endarrera,
cosa que possibilitava una plaça pública a la Rambla, un apar-

cament subterrani i a més, permetia reconstruir l’Imperial més altres sales de cinema, per fer-ne una gestió conjunta.
El regidor d’urbanisme diu textualment que com que el projecte “no està entrat a l’Ajuntament” desconeix alguns dels seus aspec-
tes. I ens preguntem: com es pot fer una roda de premsa sense conèixer els projectes ja que “no està entrat a l’Ajuntament” ? 

El regidor d’Urbanisme no sap què passa a l’Imperial
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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

El President examina; l’Alcalde suspèn

B r e u s

Quan fa uns mesos el regidor d’Esports va dir que l’Ajuntament, mitjançant la Fundació de l’Esport, compraria el 51% de les
accions del Centre d’Esports Sabadell, des de l’Entesa ja vam oposar-nos a aquesta possibilitat.
Vàrem exposar la nostra opinió a diferents clubs esportius de la nostra ciutat i també a la Junta del Centre d’Esports Sabadell
i vàrem comprovar que la nostra opinió era compartida per tots els clubs esportius sense exclusió.
Recentment el mateix regidor d’Esports ha rectificat la seva postura inicial i ja diu que ni l’Ajuntament ni la Fundació han
de comprar les accions del Sabadell. Ens alegrem, per la nostra ciutat, que a l’Ajuntament s’imposi el seny, encara que no
ens reconegui la raó dels nostres plantejaments.
Ara el que cal també és que entre tanta discussió, tanta presentació de la “non nata” Fundació i tant neó blau en la seva pre-
sentació, no ens n’oblidem que la temporada esportiva s’acaba i que els clubs han de fer plans per al proper any. Amb
Fundació, o sense, cal concretar polítiques i ajuts.

Comprar “el Sabadell” ? l’Entesa diu, no Gràcies!!!

Sota aquest títol, la Comissió d’Educació i el Grup Municipal de l’Entesa van organitzar el dissabte, 27 de maig, un acte de
debat sobre la necessitat d’una visió integrada de l’educació. 
A partir de la presentació de diferents experiències en els àmbits de primària, secundària, les escoles d’adults i el món de
l’esplai, l´´Entesa vol aprofundir en la necessitat de treball en comú dels diferents agents educatius que actuen al barri, espai
de convivència.
L’acte, va ser presentat per en Xavier Oca i va comptar amb la participació de Josep Alsinet que va fer una introducció teòri-
ca al tema, de membres del claustre de l’IES Barri Besòs, d’en Manel Vázquez i la Núria Alberich del CEIP Alcalde Marcet, de
la Margarida Massot de l’escola d’adults Concòrdia-Creu Alta i de representants del Moviment d’Esplais del Vallès i de
l’ESPLAC, moviment que agrupa les entitats laiques d’educació en el lleure.
Així, doncs, des de les 10 del matí, hora de presentació de la jornada, fins a les dues del migdia, hora de cloure el debat, es
va aprofundir en el debat d’aquest tema. Aquest acte pot esdevenir un punt de partida en l’elaboració de propostes per a uns
barris educadors en una ciutat educadora.

La Jornada  “Educar al barri”

Es va perdre l’oportunitat per defensar un projecte de ciutat;: potser, perquè no en té cap. Mentre, el president va defensar el seu
projecte, proposant el Túnel d’Horta de peatge i el Quart Cinturó, tot argumentat en el marc del seu model de creixement econòmic. 
Per cert, amb el president vàrem parlar de la carretera del Golf i es pensava que anava directament a l’Hospital de Terrassa.
I ens va preguntar: doncs, perquè serveix aquesta carretera? Amb qui va parlar l’equip de govern per evitar que es fes la
carretera del Golf ?


