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El projecte Gran Via@, 
una aportació de l'Entesa a la ciutat,
ben acollida pel govern

L’Entesa felicita les sabadellenques i els sabadellencs pel
civisme, la convivència i les ganes de gaudir mostrades al
llarg dels dies de Festa Major, a les entitats per la seva
valuosa participació, als treballadors de l’Ajuntament pel
seu magnífic treball, i a l’Equip de Govern per la seva per-
meabilitat a algunes de les crítiques que des de l’oposició es
varen fer l’any passat i per conservar els trets essencials del
model de festa major que durant tants anys ha demostrat la
seva validesa.
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La principal iniciativa estratègica del govern PSC-CiU a
Sabadell, fins ara, és un projecte de l’Entesa. El projecte
“Gran Via@”, que es refereix a la creació d’un pol de desen-
volupament, basat en les noves tecnologies, i centrat en la
zona de la Cobertera-Covadonga, és una còpia de la propos-
ta de l’Entesa.
L’equip de govern, molt assenyadament, s’ha apropiat de la
proposta que l’Entesa va presentar a principis d’any i que va
desenvolupar en el “debat” sobre el barri de la Cobertera-
Covadonga durant el Ple de l’Ajuntament del mes de juny.
Inicialment, el govern volia fer fora la indústria i construir
més pisos en una zona que ja està superpoblada. Ara, grà-
cies a l’Entesa, no ho fa. L’Entesa també va proposar crear un
pol de desenvolupament basat en les noves tecnologies, el
disseny i la indústria neta, aprofitant la presència de les uni-
versitats, la biblioteca, el Taulí, el Parc de Salut… i ara el
govern s’ha apuntat a la mateixa idea.
L’Entesa també va recalcar que el projecte s’havia d’esten-
dre a tot el barri de la Cobertera-Covadonga i que era neces-
sari fer un Pla Cobertera-Covadonga, com s’havia fet un Pla
del Centre. Aquí el govern ha recollit la idea sobre l’àrea,
canviant-li el nom, però no ha tingut en compte que un pla
d’aquest tipus no es pot quedar en la proposta que fa sobre
noves tecnologies. Ha d’anar més enllà i ha de treballar en

un rellançament del barri, amb totes les seves necessitats
socials, urbanístiques, educatives, en equipaments, etc.
Estem parlant d’un barri amb moltes possibilitats, en tots els
sentits, que cal desenvolupar.
El més raonable, davant d’aquest reconeixement de la vali-
desa de la nostra proposta, seria que l’equip de govern i
l’Entesa col·laboressin per tirar-la endavant. L’Entesa hem
expressat en moltes ocasions la nostra disposició a coope-
rar en els grans temes estratègics. Aquest projecte seria una
bona oportunitat per fer realitat una cooperació que només
pot ser bona per a Sabadell.

Hivern de congrés... 
L’ENTESA en marxa!
Amb l’Assemblea del passat 10 de juny, duta a terme al Casal
Pere Quart amb la participació de més de 100 persones,
l’Entesa començava un període de debat, reflexió col·lectiva i
elaboració de propostes que culminarà aquest hivern amb el
nostre Congrés Constituent.
Aquest procés, en què s’espera una gran participació, està
coordinat per la Mesa de l’Entesa, formada per 35 persones
provinents de diferents àmbits associatius, professionals, polí-
tics i culturals, i s’ha articulat sobre dos grans temes de debat.
En primer lloc, l’anàlisi retrospectiva i el Model de Ciutat que,
des de la visió políticament compromesa amb la igualtat i la
cohesió social, amb la defensa del Rodal i del desenvolupa-
ment econòmic sostenible, amb l’impuls cultural i associatiu,
etc. que recull el nostre programa de govern, l’Entesa pro-
mourà en els propers anys. Les comissions sectorials de
l’Entesa (Educació, Cultura, Sanitat, Participació i Territori), en
què prenen part nombroses persones vinculades a la vida ciu-
tadana, són un element molt important per a la concreció en la
pràctica real dels principis que inspiren el nostre model social
i de convivència.
Un altre debat fa referència a l’aprofundiment en el concepte
de moviment civicopolític i en un model organitzatiu i de par-
ticipació que, com ha caracteritzat l’Entesa des de la seva
creació, promogui l’apropament, el compromís i la capacitat
real d’incidència dels ciutadans en les estructures polítiques.
En aquest sentit, l’Entesa ha establert contactes amb diferents
col·lectius amb qui compartim aquesta característica essen-
cial de regeneració, des de l’esquerra i els ajuntaments, de la
vida política de cara a promoure l’intercanvi d’experiències
que enriqueixi els nostres projectes.
En resum, l’Entesa s’ha posat les piles i ha iniciat de manera
decidida el camí de la seva consolidació com a alternativa
ciutadana plural, participativa i de progrés. El Congrés d’hi-
vern i el gran nombre d’aportacions i adhesions que rebem
significaran per a Sabadell l’eclosió d’aquesta alternativa de
futur fonamentada en el coneixement del present i en la reno-
vació que els temps requereixen.
No deixis passar el tren. Puja-hi amb l’Entesa. 



Butlletí Informatiu del Grup Municipal Entesa per Sabadell 
N

úm
. 8

; o
ct

ub
re

 2
00

0 

Al costat d’algunes escoles que es varen construir als anys 60 es varen
fer alguns habitatges per  facilitar la vinguda de mestres a la nostra ciu-
tat. Després del boom migratori i de la progressiva estructuració urba-
nística i social, aquests pisos es varen quedar buits i es va posar en
marxa un Programa d’Habitatge Social, aprofitant aquest patrimoni
municipal per oferir solucions a diverses famílies amb dificultats socials
que requerien un habitatge. 
Avui s’està debatent un Reglament per a l’ús d’aquest patrimoni propie-
tat de l’Ajuntament de Sabadell i des de l’Entesa hem presentat diverses
al·legacions i propostes al document inicial amb diversos objectius:

• Garantir que el lloguer d’aquests habitatges, que es gestionarà des de VIMUSA, s’acompanyi d’un programa de reincorpo-
ració social de les famílies a les quals s’adreça (escolarització, accés al món laboral…).
• Recollir l’experiència d’aquests últims anys, evitant que es reglamentin condicions poc realistes de complir.
• Garantir la participació en la gestió del Reglament de les entitats que representen als col·lectius socials que en faran ús, ja

que s’ha demostrat que és important la seva corresponsabilitat per facilitar un bon funcionament del Programa.
• Ampliar els col·lectius als quals s’adreça la iniciativa, a joves, gent gran i immigrants.
L’Entesa espera i desitja que aquesta nova eina sigui útil per a avançar en la cohesió social i en el desenvolupament indi-
vidual i col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell.

La nova ràdio municipal entrarà en funcionament l’any 2001.
Després que l’anterior equip de govern sol·licités la freqüèn-
cia, l’actual consistori ja està adequant el local i s’ha aprovat
inicialment la creació de l’Institut Municipal Ràdio Sabadell i
els Estatuts que han de regular aquest organisme. 
L’Entesa ha presentat diverses al·legacions per enriquir el
contingut dels Estatuts i per garantir que la naturalesa i els
objectius d’aquest nou mitjà de comunicació responguin a la
filosofia descrita a la Memòria elaborada per l’equip de

govern, és a dir, una emissora plural, participativa, de caire
cultural, educatiu i informatiu, oberta a totes les entitats i
institucions de la ciutat. Hem reclamat una composició
paritària dels òrgans de direcció de la nova ràdio i que l’or-
ganisme creat, l’Institut Municipal pugui debatre de tots els
instruments de comunicació municipals (el programa de
televisió “Sabadell Actual” i la revista “Sabadell a prop”). Al
ple de setembre, es va aprovar definitivament el reglament,
que inclou la majoria de les nostres aportacions.

Quina ràdio volem?

La nova moda del Ple Municipal és la modificació constant
del Nomenclàtor. En lloc d’una tasca sistemàtica de classifi-
cació, exposició i debat de criteris i agrupament de les deno-
minacions a l’hora de la seva aprovació, assistim a un dego-
teig constant de nous noms que reflecteixen sovint el joc
d’equilibris que caracteritza aquest govern en sensació
constant de provisionalitat.
Val a dir que l’Entesa comparteix totalment la decisió d’a-
tendre la demanda veïnal de tenir, finalment, una Av. dels
Països Catalans a la nostra ciutat, i, més encara, la decisió
de fer de les minories nacionals l’element central en el
nomenclàtor del nou barri de Can Gambús. Especialment
significatiu és el fet que a Sabadell, ciutat de la Unió
Europea, existeixi un carrer del Kurdistan, poble víctima d’un

ferotge genocidi a mans d’un estat que pretén esdevenir
membre de ple dret de la Unió.
També compartim el fet de mantenir els criteris de donar
noms de persones ja traspassades i compromeses social-
ment i culturalment, tant a nivell nacional (com Maria Mercè
Marçal), com mundial (Primo Levi).
La torna és que, al costat d’aquests nomenaments, trobem
una tendència a reconèixer personalitats que s’han distingit
exclusivament per la seva –notable en alguns casos— tasca
particular o finalitats privades, recollida amb gran cofoisme
per la dreta local. Sembla doncs que, per damunt de criteris
objectius, també en el nomenclàtor prima l’acontentament
de les diferents parròquies que donen suport a l’equip de
govern. 

Joc d’equilibris en el nomenclàtor

L’Ajuntament de Sabadell reglamenta l’ús dels habitatges de mestres

El projecte de camp de golf a Torrebonica i Can Bonvilà
avança amb l’aprovació per part de la Generalitat del pla
especial, a pesar de la forta oposició i de la desfeta que
suposa per a una de les poques zones conservades que que-
den al Vallès Occidental. El més greu és que la Conselleria de
Medi Ambient de la Generalitat està actuant pràcticament
com a promotora d’un projecte que destrossa el ja malmès
medi ambient vallesà.
Per aquesta raó, des de l’Entesa creiem que l’Ajuntament de
Sabadell ha d’actuar enèrgicament contra aquest projecte.
L’equip de govern del PSC i CiU no sembla gaire partidari de
comprometre’s en la defensa d’aquesta part del rodal
vallesà. Per això, des de l’Entesa els hem exigit que

l’Ajuntament de Sabadell es comprometi públicament a pre-
sentar al·legacions contra la sol·licitud de captació d’ai-
gües per part dels promotors del golf i a interposar els
recursos administratius i jurídics necessaris contra l’apro-
vació del pla especial del golf a Torrebonica i Can Bonvilà.
D’altra banda, la Plataforma Contra el Camp de Golf a
Torrebonica i Can Bonvilà, en la qual l’Entesa també partici-
pa, està preparant algunes accions per manifestar la nostra
oposició. Des de l’Entesa convidem tothom a col·laborar-hi.
Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la
Maite Escapa, al telèfon 93.745.31.27 i ja us avisarem de les
reunions preparatòries. O bé us podeu informar adreçant-
vos a qualsevol de les moltes entitats que hi participen.

Continua la campanya contra el golf a Torrebonica i Can Bonvilà
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Una delegació de Sabadell formada per l’alcalde,
un representant de cada força política a
l’Ajuntament, membres de Solidaritat amb
Centreamèrica (SAC), de CASSA i de la Corporació
Sanitària Parc del Taulí, amb els mitjans de comu-
nicació locals han viatjat a Matagalpa, ciutat ager-
manada amb Sabadell fa 11 anys. Durant una set-
mana hem pogut entreveure la realitat humana,
social i política  del país, comprovar les conse-
qüències devastadores de la política neoliberal del
govern d’Arnoldo Alemán —la taxa d’analfabetis-
me ha pujat del 7 al 30% en els últims 9 anys— i
percebre in situ el que comporta l’explotació del
Tercer Món, practicada des de fa segles i agreuja-
da per les guerres —ara per la globalització— i,
sobretot, per la gran irresponsabilitat política de
consentir-ho tot plegat.

També hem viscut i gaudit la “intel·ligència emo-
cional i comunicativa” dels nicaragüencs i nicara-
güenques i hem pogut apreciar com funciona la
societat civil organitzada, el Movimiento Comunal
Nicaragüense, com lluiten per a aconseguir el
desenvolupament comunitari, com gestionen els
projectes sense corrupció i quins són els resultats
obtinguts. Hem pogut veure com és Villa Sabadell,

com són les escoles per als “niños trabajadores de
la calle” i què fan amb els nens discapacitats —
els “ niños especiales”— i un llarg etc. Podem
tranquil·litzar els ciutadans de Sabadell: els diners
que s’envien s’utilitzen de manera molt justa. 

La delegació ha transmès al Movimiento Comunal
el suport de Sabadell i els seus ciutadans i ciuta-
danes, i el compromís d’endegar nous projectes.
Hem de dir que la resposta del poble nicaragüenc
a la delegació va ser molt emotiva i càlida davant
d’aquella realitat tant colpidora.....però va faltar
anàlisi de les causes i decisió política, donant
criteris per continuar fent efectiva la solidaritat
d’una ciutat envers l’altra, sense limitar el proble-
ma a nivell personal.

En tornar, l’Entesa veu clar que s’han de prendre
molt seriosament els temes de cooperació, soli-
daritat, posicionament polític sobre el deute
extern, la pobresa, la immigració... I veiem amb
molta preocupació que Sabadell Solidari, una fun-
dació exemplar que ha donat tan bons fruits, perdi
el que ha estat fins ara el seu gerent. Pot ser un
senyal de canvi de criteris polítics o una mostra
que no n’hi ha.

El viatge a Nicaragua
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El cotxe s’està convertint en el rei de les ciutats. Li
dediquem la major part de l’espai públic i molts
cops oblidem que en primer lloc han de ser les per-
sones. Cada dia més la nostra qualitat de vida i la
dels nostres fills i filles dependrà d’aconseguir un
ús racional dels cotxes. Aquesta és una tasca en
què s’ha de comprometre a tothom i durant el dia
sense cotxes hem tingut una oportunitat per fer un
petit pas en la bona direcció.

Tot i això, des de l’Entesa creiem que amb una jor-
nada de reflexió no n’hi ha prou. Des de l’Entesa,
som conscients que el cotxe és necessari, però
també tenim clar que se n’ha de planificar l’ús, igual
que el del transport públic, les bicicletes o l’anar a
peu. Això vol dir una planificació integral de la mobi-
litat, un pla que necessitarà l’acord i la cooperació
de totes les forces polítiques, cíviques i ciutadanes,
un ACORD PER UN SABADELL MÉS AMABLE.

Des de l’Entesa, també creiem que hi ha alguns pro-
blemes que cal afrontar amb urgència, perquè cada
cop són més greus:

- Cal potenciar el transport públic a Sabadell, com
a alternativa al cotxe i per millorar un servei essen-
cial. A la nostra ciutat, això vol dir reforçar l’eix cen-
tral, sobretot la Rambla, el passeig de Manresa i
l’av. de Barberà. No pot ser que, per als autobusos,
travessar el centre de la ciutat sigui una carrera
d’obstacles amb desenes de viatgers aturats per
culpa de cotxes mal aparcats. Cal buscar solucions
ràpidament.

- No pot ser que el Pla Bici hagi quedat reduït a
unes inversions ridícules i tardanes, i que les bici-
cletes només serveixin per a fer la foto un cop l’any:
el “Dia sense cotxes”.

- Aviat farà un any que el Ple de l’Ajuntament es va
comprometre a demanar protecció per als ciclistes
i vianants a la carretera de Matadepera i a impulsar
la prioritat bici a les carreteres de St. Llorenç i del
Coll d’Estenalles. Què s’ha fet? Res. El més greu és
que la responsabilitat sobre la carretera de
Matadepera la té n’Oriol Civil pel seu càrrec a la
Diputació de Barcelona. Això vol dir que el regidor
d’Urbanisme no ha complert els seus compromisos
ni a Sabadell ni a la Diputació.

- Des de l’Entesa, creiem que la solució dels pro-
blemes d’aparcament no pot ser convertir zones
verdes en pàrquings, tal com s’està fent al Parc de
Catalunya, al futur Parc del Nord o als barris de
Gràcia i la Cobertera, entre d’altres. La solució
passa per afrontar el problema d’arrel. Això vol dir
promoure aparcaments comunitaris subterranis i
alliberar espai dels carrers per a les persones.

- També creiem que cal solucionar immediatament
el problema del soroll de les motos de petita cilin-
drada. Fins ara, era difícil per la manca de control,
però ara ja s’han de matricular, ara ja no hi ha excu-
sa. El soroll és un problema de salut pública que cal
afrontar.

Des de l’Entesa, ens comprometem a cooperar en la
recerca de solucions per als problemes de mobili-
tat. Ens comprometem a donar suport a un ACORD
PER A UN SABADELL MÉS AMABLE. Però només si
es fa buscant un futur sostenible.

Dia sense cotxes
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L’Entesa està satisfeta dels resultats assolits en sanitat el
curs passat. Hem treballat perquè es donessin les coorde-
nades necessàries per a complir el programa de govern —
que havíem elaborat amb molts de vosaltres— malgrat estar
a l'oposició.
L'Entesa ha obtingut el consens i el compromís del consisto-
ri per a la participació dels ciutadans i les ciutadanes en
sanitat i ha col·laborat en el compromís escrit de les autori-
tats i les institucions en el manteniment de la sanitat públi-
ca, en la millora dels serveis i en la dotació d’infraestructu-
res, a través d'un pla estratègic per la sanitat al nostre
entorn. Ja és hora que deixem de patir el greuge comparatiu
amb la resta de Catalunya.
Ara el repte és de fer complir els pactes; de fer operativa la
participació en l'avaluació i el control dels serveis de salut
als CAP, a través dels consells de districte i en el Consell
Social de la Corporació Sanitària del Parc del Taulí; i de tre-

ballar en el pla estratègic que ha d'articular els canvis i les
inversions públiques imprescindibles a la nostra ciutat.
Això vol dir treballar per mostrar les necessitats sanitàries i
socials dels sabadellencs i les sabadellenques, conèixer els
recursos públics que s'hi destinen  i fer propostes per anar-
los adequant. En resum, vol dir participar en la política
sanitària de la ciutat vetllant pel manteniment de la sanitat i
els serveis socials públics, ja que, paradoxalment, ara que hi
ha recursos i som més rics que mai, més en risc tenim el sis-
tema de benestar social.
Alhora tenim un repte intern: consolidar la comissió de sani-
tat i serveis socials de l'Entesa i fer-ne un fòrum de debat
permanent sobre el sistema sanitari i social, oberta als ciu-
tadans i a les ciutadanes, a les entitats i als professionals,
des d'on es puguin discutir i aprofundir les qüestions de salut
i benestar social i obtinguem la força política del consens.

Por fin ha comenzado el derribo de los “pisos de la Odag” en
Can Roqueta. Hacía ya mucho tiempo que los vecinos y las
vecinas del barrio, incluidos los que vivían en esos pisos,
pedían una solución para el problema. La mayoría de las
viviendas no reunía condiciones de habitabilidad, habían
sido abandonadas y algunos de los ocupantes no tenían nin-
gún título de propiedad ni de alquiler.
El día y la hora del derribo ya eran públicos, pero no todos los
habitantes tenían una solución para trasladarse. Así nos lo
manifestó la Asociación de Vecinos y algunos de los habi-
tantes de Can Roqueta. Y así lo preguntamos al Pleno del
Ayuntamiento en presencia de un numeroso grupo de veci-
nos del barrio.
Ante nuestra sorpresa, esto provocó una gran alarma en el
equipo de gobierno, que no tenía intención de hablar en
público de este problema. Afortunadamente, nuestra pre-
gunta forzó una reunión inmediata con los vecinos y vecinas
del barrio para dar todas las explicaciones que no se habí-
an dado antes y para garantizar que nadie se quedaría sin
cobijo después del derribo.
Nos alegramos de que la historia esté encaminada, al menos
de momento.

Los pisos de la ODAG

L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat una nova ordenança
per als animals domèstics que adapta l’anterior a la nova llei
de gossos perillosos. La Comissió de Ciutadans a favor dels
Animals va presentar moltes aportacions i des de la regido-
ria de Salut se’n varen recollir algunes al text definitiu. Des
de l’Entesa, sensibles al tema, també vàrem formular algu-
nes propostes: potenciar una major difusió de les condicions

de manteniment dels animals de companyia, facilitar tenir
accés a l’arxiu dels animals identificats, abaratir des de la
intervenció pública la implantació dels microxips, estudiar la
viabilitat dels corredors verds per a gossos a la ciutat o dels
horaris compatibles per a viatjar amb gossos al transport
públic i elaborar programes pedagògics que promoguin una
millor convivència a la ciutat.    

La nova ordenança de tinença d’animals

La Sanitat, els reptes per al curs 2000-2001

El dijous 26 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, 
a la Sala d’Actes del Casal Pere Quart, se celebrarà 

l’Assemblea de preparació del Congrés de l’Entesa per Sabadell.

Serà un acte obert a tothom.  Vine i participa-hi.
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. • Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • fax: 93 745 31 27 
a/e: gm-entesa@ajsabadell.es • http://www.entesa.es

B r e u s
La Generalitat ha presentat

un decret d’indemnitzacions als
presos del franquisme. Des de
l’Entesa, animem tots els afec-
tats i afectades a adreçar-se a
les oficines de Benestar Social
de la ciutat i a les dependències
de Serveis Penitenciaris (C.
d’Aragó, 332, Barcelona, telèfon
93.214.01.00) per rebre més
informació.

Si coneixeu altres simpatit-
zants de l’Entesa que vulguin
rebre el butlletí, truqueu a l’ofi-
cina del Grup i doneu-nos la
seva adreça. Truqueu-nos
també tots els qui  heu canviat
d’adreça o correu electrònic.

Posem-l’hi nom al butlletí. Fes-
nos arribarla teva proposta.

El Ple Municipal del passat mes de juliol va aprovar per una-
nimitat de tots els grups representats en el Consistori el nou
Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de
Sabadell. Aquest Reglament ve a ser el compendi de norma-
tives ja en ús adaptat a la nova Llei de normalització lingüís-
tica de 1998.
Val a dir que la mateixa llei permetia anar més enllà en deter-
minats aspectes i que, de fet, aquest reglament podria, com
era costum de la casa, haver estat més agosarat. Però la
correlació de forces al Consistori és la que és i l’Entesa va
creure, com la resta de grups municipals, que en aquest

tema valia la pena fer un esforç de consens i aprovar el
Reglament unànimement, com finalment va ocórrer. El nacio-
nalisme excloent espanyol, però, no s’atura i en Vidal-
Quadras i els seus acòlits no s’han estat d’impugnar judicial-
ment el Reglament i de seguir amb les seves intoxicacions
amb l’objectiu de dividir la nostra societat. 
Des de l’Entesa volem encoratjar l’equip de govern a aplicar
sense complexos el nou Reglament i a no fer cap concessió
en temes de política lingüística als reis de la demagògia i
enemics de la convivència.

Vidal-Quadras, contra la convivència a Sabadell

Finalment, s’han tancat, amb intervenció policial, les piscines
de Sant Oleguer. Després de molta polèmica entre el Club de
Natació de Sabadell, que tenia la concessió per utilitzar l’es-
pai fins el 23 de juliol passat, i el propi Ajuntament de
Sabadell, propietari de les instal·lacions. En aquest cas, cal
reconèixer la fermesa de la decisió municipal, imprescindi-
ble quan estàvem parlant de perill per a vides humanes, però
també cal dir que la negociació i el diàleg no varen aconse-
guir reduir, en cap moment, la crispació. 
L’Entesa va proposar, en el seu moment, que s’encarregués
un estudi imparcial entre ambdues parts implicades per a
facilitar el consens. Tot i que ens varen fer cas, ja fou massa
tard per evitar el malestar entre els nedadors. Ara cal facili-

tar als usuaris del Club de Natació alternatives viables per
a seguir practicant la seva activitat.
Mentrestant, però, ja s’ha aprovat inicialment el plec de
condicions per al concurs que ha de regir el projecte del
nou complex esportiu de Sant Oleguer. A nosaltres ens cal
garantir que el projecte s’adapti a l’entorn de la millor
manera possible, que incorpori barems mediambientals,...
aspectes que l’Entesa treballarà en les al·legacions al Plec
de Clàusules. Igualment, des de l’Entesa, animem al Club de
Natació Sabadell, una de les entitats esportives més arrela-
des a la nostra ciutat, a que faci un esforç per presentar-se
al concurs per a la gestió del nou complex esportiu.  

Les piscines de Sant Oleguer


