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El Ripoll: 
un any de retard, de moment 
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Aquests dies ha sortit abastament en els mitjans de comunicació que, per prime-
ra vegada en molts anys, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat definitivament
un Pla, el del Ripoll, que havia passat diverses vegades pel Ple de l’Ajuntament i
que sempre havia estat aprovat per unanimitat. 
Cada vegada es fa més evident que Sabadell perd força i presència política també
davant les institucions. Ni tan sols la presència de CiU en el govern de la ciutat ha
ajudat a obrir el diàleg imprescindible entre l’Ajuntament i la Direcció General
d’Urbanisme per solucionar en 11 mesos les al·legacions i les mancances pròpies
d’una primera aprovació.
Aquesta ha estat la conseqüència visible d’un desastre anunciat feia temps. Falta
una direcció tècnica i política que es cregui el Ripoll, que el defensi, que hi treba-
lli i que vagi a la Generalitat tantes vegades com calgui a explicar que a Sabadell
volem un riu on l’oci i el descans siguin compatibles amb l’esport i el treball. Volem
un riu que ens recordi la nostra tradició tèxtil i que conservi, tant com sigui possi-
ble, fàbriques, molins i naus. El Ripoll i Can Roqueta són els únics llocs on queda
sòl industrial per ocupar a la nostra ciutat. Cal que afinem amb les propostes, com
ens demana la Generalitat, però cal, sobretot, que no hi renunciem i que ho fem al
més ràpidament possible per evitar que la ciutat perdi llocs de treball.
A la xerrada del passat 13 de novembre, l’Entesa va proposar refundar l’Oficina
del Ripoll i donar-li una direcció tècnica i política clara, i ens vàrem oferir als
partits que avui governen la ciutat per ajudar en tot el que calgui.
Per a l’Entesa, el Ripoll és un tema estratègic de ciutat i, com a tal, cal que tots
estiguem d’acord i hi esmercem els màxims esforços. 

Assumir el govern 
de una ciutat 
és difícil… 
L’ENTESA en marxa!
S’acosten els pressupostos. Ara
finalment veurem quines són les
prioritats de l’actual govern de la
ciutat. Veurem si s’aplicaran les pro-
postes electorals del PSC o les de
CiU o les d’ERC. I, sobretot, veurem, o
almenys esperem veure, quines són
les prioritats per a la nostra ciutat en
els propers anys. Quan portem gaire-
bé dos anys de nou govern a la ciu-
tat, estem en una situació de parada
tècnica en tots els temes més
estratègics i que ens defineixen com
a ciutat.
En aquests nous pressupostos,
caldrà donar sortida a les promeses
fetes, a totes, a les electorals i a les
que s’han fet en el marc dels pressu-
postos participatius, i potser els
números no quadren. Potser les prio-
ritats dels diferents partits o de les
regidories són difícils de compaginar
i d’encabir-les-hi.
L’alcalde ja ens ha anunciat que
anirà a demanar el crèdit que calgui,
però, en un moment en què els pres-
supostos generals van a dèficit zero
o almenys tendeixen a l’equilibri, deu
ser difícil d’augmentar molt el dèficit
d’un Ajuntament si no es volen titu-
lars de mal gestor a tots els diaris.
I com fer-ho per a justificar el que
calgui? La culpa és dels d’abans. No
importa si fins ara s’havia dit el con-
trari, no importa si hi havia pacte de
govern en els darrers anys, no
importa si paral·lelament es van fent
inauguracions d’obres també “dels
d’abans”. Sobretot, s’ha de preparar
a la ciutat per justificar el perquè no
es farà tot allò que s’havia promès.
A l’Entesa, el discurs que estan fent
alguns membres de l’equip de
govern i el mateix alcalde ens recor-
da aquella dita tan masclista que diu
“Tu pega a la dona, que ella ja sap el
perquè”.
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Recientemente, hemos participado en el proceso de elaboración de las ordenanzas fiscales para el 2001. Aunque compartimos la
mayoría de las propuestas de modificación, hemos defendido algún punto de vista diferente. Veamos una síntesis.
Consideramos que el incremento general aprobado del 3,5 % es bastante equilibrado, ya que se sitúa en un término medio entre la
inflación prevista/real; seguramente, aumentos como los de ciudades vecinas (Terrassa un 5 %) son excesivos.
IAE: se incorpora la tasa de residuos industriales (total 158 M) en este impuesto y se incrementa un coeficiente que equivale a un
crecimiento general (IAE + residuos industriales) del 3,5 %.
Se ha aprobado una exención del IBI para los equipamientos sanitarios públicos prevista en la ley. En total, el Ayuntamiento deja de
ingresar 28 millones (25 correspondientes al Taulí; 1,6 al CAP Sant Fèlix y el resto distribuido entre tres CAPs más). ¿Por qué tene-
mos que ahorrar dinero a la Generalitat si todo el mundo reclama que debería dedicar más fondos en sanidad para Sabadell?
Creemos que una fórmula más justa hubiera sido subvencionar el importe del IBI exclusivamente al Taulí (dinero de Sabadell que se
queda en Sabadell) en lugar de incluir, también, en esta exención, a la Generalitat a través del Servei Català de Salut.
Las multas de la Grúa Municipal pasan de 12 mil a 15 mil pesetas por actuación. Estamos de acuerdo, pero: podrían dedicar el
aumento de recaudación a hacer “educación cívica viaria”; parecería razonable, ¿o no? 
La Entesa propuso que el equipo de gobierno estudiase a fondo la posibilidad de incluir la instalación del cableado de fibra óptica
en las ordenanzas, con un doble objetivo: incentivar la instalación y obtener ingresos extraordinarios para la ciudad. Hace falta cre-
atividad. Incluso, en las ordenanzas.

Ordenanzas Fiscales para el 2001

Just quan s'està iniciant la revisió del catàleg del Patrimoni amb un llistat de suspensió de llicències d'enderroc, l’Ajuntament ha
ensorrat l’emblemàtica Torre Menna Claramunt. Des de l’Entesa, lamentem aquesta decisió, que evidencia la manca de sensibili-
tat històrica de l'actual Consistori i un tarannà que situa contínuament la ciutat davant de fets consumats i d’iniciatives preses
sense tenir en compte l'opinió de les persones i entitats interessades en les qüestions de Patrimoni.
L'equip de govern ha demostrat una capacitat de gestió nul·la, com a conseqüència d'un repartiment de competències descom-
pensat. El regidor de Patrimoni, Josep M. Civis, no té atribucions ni cap poder de decisió, i el regidor d'Urbanisme, Oriol Civil, ha
demostrat que no té voluntat o temps de gestionar i negociar les qüestions de Patrimoni. D'altra banda, la Taula de Patrimoni està
pràcticament bloquejada i no se la té en compte a l'hora de prendre decisions importants.
Davant d'aquesta situació, l'Entesa proposarà la creació d'una Oficina del Patrimoni encapçalada per un responsable polític clar
amb capacitat de gestió i de negociació, amb l'objectiu de dur a terme la revisió de l'actual catàleg i, sobretot, de dedicar el temps
i els esforços necessaris per tal d'evitar la pèrdua i la degradació d'altres edificis entranyables de la nostra ciutat.

El llastimós enderroc de la Torre Menna Claramunt

El passat mes d'octubre el Grup Municipal de l’Entesa per
Sabadell vàrem presentar uns suggeriments al document d'a-
vanç del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell
aprovat al juliol passat.
Tot i que vàrem manifestar el suport i acord a l'esperit que
impulsa l'esmentat document i que entenem que la protecció
del medi natural és clau per avançar cap a una societat més
sostenible fonamentada en un major equilibri amb el medi, pen-
sem que el contingut de l'Avanç del nou Pla Especial de
Protecció del Patrimoni de Sabadell és poc més que el text que
es va presentar a la Taula de Patrimoni, en l'anterior legislatu-
ra, el 20 de maig de 1999, amb una nova idea de fer-lo més ampli,
incorporant-hi  l’arqueologia, el paisatge, etc., fet que provoca
una barreja de conceptes diferents molt difícils de tractar des
d’una sola òptica.  
Dels suggeriments proposats en aquest document volem res-
saltar els que ens semblen més importants: cal diferenciar la
protecció del patrimoni natural (Oficina del Rodal) de la neces-

sitat de posar en marxa ja un àmbit específic per a la gestió del
patrimoni arquitectònic i/o arqueològic (Oficina o Agència de
Patrimoni); cal parlar d'elements protegits que vagin més enllà
d'edificis o paisatges: espais públics, mobiliari urbà, escultures,
etc.; cal instituir una comissió o taula (recordem que la Taula de
Patrimoni tenia un caràcter provisional i acotat que ni s'ha reno-
vat ni s'ha conclòs) que garanteixi un assessorament i una
reflexió, que tingui un caràcter vinculant i que estigui definit i
reconegut pel propi planejament; finalment, proposem iniciar,
en paral·lel a aquesta reflexió, la tramitació per a la incorpora-
ció de nous elements de la ciutat a la Declaració de Bens
d'Interès Nacional (ara només la Casa Duran) com la Torre de
l'Aigua o l'edifici de la Caixa del carrer de Gràcia.
En aquest marc, ens oferim a la ciutat i a l'equip de govern per tre-
ballar conjuntament i, sobretot, per participar en el debat ciutadà
que aquest tema necessitarà al llarg del seu desenvolupament.
(Si esteu interessats en el document complet de suggeriments
presentat per l'Entesa el podeu sol·licitar al Grup Municipal).

El nou Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell

Con motivo de la aprobación en el Pleno Municipal de octubre de la cesión del terre-
no donde se situará el futuro CAP de La Serra (Torre-romeu), la Entesa per Sabadell
quiere felicitar a los vecinos y vecinas del distrito VII y a los profesionales del CAP
porque, gracias a su continuo esfuerzo y a su dedicación, han hecho posible la mejo-
ra día tras día de las condiciones del CAP y han conseguido esta nueva meta.
El terreno cedido permitirá construir un CAP mejor equipado, que supere las defi-
ciencias que sufre el actual. La Entesa considera que la ubicación elegida para aco-
ger el futuro CAP, la calle de Sau, es la más apropiada, ya que dispone de parada de
autobús en los dos sentidos, desde El Poblenou hacia Can Roqueta y viceversa.
Además, está situada en el centro del distrito, lo que facilita el acceso desde todos
los barrios del sector. A partir de ahora, la Entesa velará para que se cumpla el
calendario previsto para la construcción del nuevo edificio. 

El futuro CAP de la Serra (Torre-romeu) ya tiene ubicación 
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Sabadell ha mostrat la seva maduresa política rebutjant
amb fermesa un estil polític pervers que CDC, de la mà de
Josep Boix i dels seus tres regidors, ha intentat instaurar a la
nostra ciutat. Ens referim, és clar, a les acusacions barroe-
res i demagògiques contra el nostre regidor Xavi Oca i con-
tra l’ENTESA pel que fa a la nostra posició davant la violèn-
cia d’ETA.

Sense cap fonament, ja que tot el nostre Grup Municipal ha
mostrat sempre el seu rebuig, aquestes difamacions no bus-
caven sinó enterbolir la nostra imatge, i especialment la del
nostre company Xavi Oca, en un moment en què l’ENTESA
està prenent cada cop més protagonisme en la vida ciutada-
na.

Les mostres de suport han arribat de diferents sectors
socials i de persones de diferents orientacions ideològi-
ques unides pel seu rebuig a la utilització demagògica i
ofensiva d’un problema tan greu per al conjunt de la socie-
tat.

Des dels companys de feina d’en Xavi a l’Institut Manolo
Hugué de Caldes de Montbui fins a expresidents de l’AV
Concòrdia; des d’en Pere Vila, president d’ESPLAC a en
Jordi Serrano, president de la Fundació Ferrer i Guàrdia i des
d’en Jordi Prat, president del Moviment d’Esplai del Vallès
fins a monitors dels diferents grups d’esplai de la ciutat, la
resposta solidària ha estat exemplar.

En el manifest “En reconeixement del ciutadà Xavi Oca”, sig-
nat per representants del món de l’educació en el lleure
podem llegir: “No sabem què vol dir un ciutadà exemplar, ni
tan sols sabem si existeixen ni si calen, però el que és ben
cert és que hi ha persones que, per la seva dedicació
altruista a la millora de la societat, mereixen, si més no, un
reconeixement.

(...) Una ciutat culta, madura i responsable no pot permetre
que passin aquestes coses. Persones com en Xavi Oca
constitueixen un capital, una riquesa humana que cal
potenciar i cuidar.  Sabadell no es pot permetre que les pug-
nes polítiques pretenguin destruir les persones que durant
anys han treballat pels valors de la convivència, la integra-
ció i l’estima al país i la natura”.

En la carta d’opinió “Una mica de justícia”, els professors de
Caldes, després d’evocar la tasca d’en Xavi a l’Institut afir-
men: “Aquest és en Xavi Oca, una persona sempre preocu-
pada pels valors, per construir, més que no pas per les for-
mes, tantes vegades buides de contingut. Una persona que
allà on va dóna a conèixer sense cap mena de reserva els
seus ideals d’un món més just, més lliure, més culte, més
solidari. 

Una persona de principis incapaç d’actuar amb la mala fe
que han demostrat els que l’han volgut linxar des del pedes-
tal de la hipocresia, contra la qual, això si, en Xavi no s’ha
estat mai de lluitar. I això és el que no podem permetre: que
des d’aquesta hipocresia es munti un tribunal de la
Inquisició per tal de cremar-lo en la foguera destinada a les
bruixes i els bruixots que han esdevingut incòmodes per la
seva honradesa i claredat de plantejaments a certs poders
tan fàctics com miops.”

Un tercer escrit, de persones històricament vinculades a
l’AV de la Concòrdia, s’afirma que “En Xavier ha estat, ja de
ben jove, una persona compromesa activament amb el seu
barri i la seva activitat social mereix d’ésser ben reconegu-
da. Monitor de l’esplai durant deu anys, membre del grup de
joves, col·laborador amb l’Associació de Veïns en l’organit-
zació de les festes majors, cap de colla dels Gegants de la
Concòrdia, defensor aferrissat del Bosquet, la nostra zona
natural més estimada,... Tot un currículum de servei volunta-
ri a la convivència i a la vida cultural del barri difícil de supe-
rar.” 

(...)”Considerem inadmissible que una persona que ha dedi-
cat altruistament la seva vida a l’educació dels infants, a la
cultura popular, a promoure l’antimilitarisme i l’objecció de
consciència, a la solidaritat amb el tercer món a través d’a-
padrinaments i campanyes de sensibilització... sigui maltrac-
tada públicament amb l’única finalitat de desprestigiar la
seva legítima opció política”.

Des de l’ENTESA i el Grup Municipal volem agrair tot el
suport rebut alhora que exigim un cop més que cessi la
demagògia sobre un problema tan greu. La tasca dels polí-
tics és cercar solucions, no utilitzar les desgràcies en bene-
fici propi.

La ciutat es solidaritza amb Xavi Oca 
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Com a hores d’ara ja és sabut, l’Entesa celebrarem el Congrés fundacional el 10 de febrer del 2001. Si bé inicialment s’ha-
via previst fer-lo a finals d’aquest any, l’assemblea del 26 d’octubre del 2000, a proposta de la Mesa de l’Entesa, va optar
per ampliar el termini de celebració per poder assolir de manera satisfactòria els objectius del nostre primer congrés.

En primer lloc, cal assenyalar que el sol  fet que l’Entesa fem aquest congrés ja és prou significatiu. Un any i mig després
de les darreres eleccions municipals l’Entesa s’ha convertit en una realitat important a la nostra ciutat i en un referent
esperançador per a moltes ciutadanes i ciutadans que simpatitzen amb moltes de les nostres propostes i el nostre pro-
jecte. 

Amb el congrés de febrer, l’Entesa vol assolir tres objectius bàsics:

• Avançar en la definició del projecte de l’Entesa com una proposta realment innovadora, capaç de facilitar la màxima
implicació de totes les persones que des d’una òptica progressista i d’esquerres volen participar activament en la con-
figuració del Sabadell actual i del futur.

• Aprofundir i concretar  les propostes que des de l’Entesa volem plantejar a la ciutat, en un diàleg permanent i obert.
Aquestes propostes de ciutat tenen com a referent principal el programa amb el qual l’Entesa es va presentar a les elec-
cions, però pretenem una concreció i actualització permanents així com també una priorització dels aspectes que
creiem essencials per al proper període.

• Aprofundir i estendre la presència de l’Entesa en el teixit social i territorial de Sabadell, per assolir un dels nostres objec-
tius principals: treballar a favor de la màxima cohesió social i de la vertebració de la nostra ciutat, esperonant un diàleg
permanent de tota la ciutadania. Volem ja promoure la màxima participació possible en el nostre debat congressual i
també, amb el congrés, dotar-nos d’un sistema de participació, funcionament i presa de decisions a la vegada que oberts
i innovadors, eficaços per respondre a les expectatives que ha generat l’Entesa.

En aquest sentit, doncs, les ponències i documents que s’estan discutint per al congrés giren a l’entorn d’aquests dos
eixos bàsics:  les propostes de l’Entesa per a la ciutat (aspectes programàtics, model de ciutat…) i el sentit i projecte de
l’Entesa.

Per això, us animem i us convidem a participar activament en el debat i la preparació del primer congrés de l’Entesa.

A més dels actes que ja s’estan fent i continuen previstos en diferents barris, el dissabte 16 de desembre al matí es cele-
braran reunions obertes de les diferents ponències per debatre-les i recollir les aportacions i les esmenes que es vulguin
presentar. Les reunions se celebraran al Casal Pere Quart a partir de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia. Si desitges
més informació, posa’t en contacte amb nosaltres.

El congrés de l’Entesa 

El 30 de setembre, el Grup Municipal va desenvolupar una jornada de treball intern per analitzar la feina feta, les capacitats del Grup i
la situació de l’entorn, per tal de concentrar les nostres energies en els punts que puguin ser més positius per a la ciutat. Conclusió: hi
ha molta feina. Les prioritats de l’actual equip de govern es decideixen en funció dels vots que poden generar. El cost del desplega-
ment mediàtic de l’alcalde en campanya permanent i els esforços que dediquen a lluitar contra l’Entesa deixen molts espais de deci-
sió buits, que va omplint la dreta i que es traduiran en una pèrdua de cohesió social i de capacitat de generar desenvolupament per a
la ciutat en pocs anys.
L’Entesa ha de treballar per Sabadell. El congrés l’ha d’enfortir i també ha d’aplegar, cada vegada en un major nombre, els ciuta-
dans i ciutadanes que vulguin participar en la política local des de la diversitat de pensament, però compartint un model de ciu-
tat on tant el desenvolupament productiu, com del territori, com la cultura i el coneixement estiguin orientats cap a la integració
de les persones i cap a la igualtat social.

Reunió del Grup Municipal , 

cap on volem anar?
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El 4 d’octubre, l’equip de govern municipal va decidir tancar el
teatre municipal de la Faràndula per raons de seguretat.
L’Entesa, com li correspon a un grup que no forma part del
govern i que no ha estat consultat per prendre la decisió, ha
sol·licitat reiteradament l’informe tècnic que justifica el tanca-
ment, però, un mes després de fer-se efectiu, encara no ens han
facilitat aquest document. 
Però, a l’Entesa, li preocupa més que, en el mateix període,
encara no hem sentit, per part de cap membre de l’equip de
govern, cap reflexió de futur sobre el tema. 
Un cop tancat l’equipament que oferia la programació estable de
teatre de gran format a la ciutat de Sabadell, a més de les progra-
macions dels Amics de l’Òpera, la Joventut de la Faràndula,
l’Orquestra Simfònica i un munt d’entitats més, s’han buscat solu-
cions puntuals a les grans entitats (moltes vegades, desvestint un

sant per vestir-ne un altre, és a dir, amb la tècnica dels pedaços),
però encara no sabem si l’equip de govern té previst de rehabili-
tar el teatre, quina inversió suposa, amb quin calendari, si es pre-
veu accelerar l’habilitació d’algun altre equipament… Com és
habitual, l’equip de govern actual no considera que aquests temes
s’hagin de consensuar amb tot el consistori ni amb la ciutat.
L’Entesa voldria sentir la veu i les reflexions del Consell de Cultura,
del qual no formem part, tal com ja han començat a expressar les
opinions de persones del món de la cultura, reflexionant sobre la
rehabilitació de la Faràndula en el marc més global d’actuació
sobre els equipaments culturals de Sabadell i del seu entorn. 
L’Entesa ha manifestat, i segueix fent-ho, la disponibilitat per
aportar les seves idees i opinions en una qüestió tan fonamen-
tal per la ciutat com ho és la programació artística.

Al voltant de 50.000 dones de 159 països, que no pensen en les
qüestions de matís que les separen, sinó amb el que de manera
aclaparadora les uneix, es varen trobar a Brussel·les per mani-
festar-se contra la pobresa i contra la violència en totes les
seves formes. Sabadell hi era: 28 dones de diverses ideologies,
edats, professions… totes a una!
La marxa va discórrer sense violència, amb el color i la bellesa
de la diversitat, amb aquest estil femení de fer les coses, en una
mesura molt humana, sense grandiloqüències, ni excessos,
però amb una contundència de continguts imparable. La força
de la raó i de l’amor pels éssers humans de les dones palestines
i israelianes juntes i clamant contra la guerra, les dones kurdes,
les dones d'Euskadi, xilenes, filipines, africanes, de Sèrbia,
dones de països que tots tenim al cap i a la retina pel seu pati-
ment. Tot això sentint l’absència de dones que no varen poder
travessar les fronteres del seu país o les barreres del seu propi
domicili.

No ha estat una “desfilada” de dones, sinó una acció política que
reclama transformacions estructurals: legislar en contra de la pobre-
sa i contra la violència de gènere (www.ffq.qc.ca/marche2000), 
exigir a l’ONU, al FMI i al BM que respectin íntegrament els
drets humans i demanar als estats que garanteixin la pau a tra-
vés del desarmament. Tot això s’ha silenciat. La premsa i la tele-
visió no se n’han fet ressò en la dimensió adequada. És tan gran
el poder dels que governen el món, que, més que mai, cal soli-
daritat mundial. La resistència global pacífica contra la barbà-
rie i l’enriquiment sense límit és una realitat, per molt que els
mitjans la silenciïn o la tergiversin. Nosaltres hi som.

La Marxa Mundial de les Dones, contra la pobresa i contra la violència

El tancament de la Faràndula segueix la política de pedaços

El Ple Municipal del mes d’octubre va aprovar amb el vot en
contra de l’Entesa el plec de clàusules regulador del concurs
públic que ha d’adjudicar el nou projecte esportiu de Sant
Oleguer, les actuals piscines de la ronda de Bellesguard. Les
condicions que han de regir aquest projecte s’havien aprovat
inicialment en el Ple Municipal anterior, obrint un període per
presentar al·legacions. Tant l’Entesa com el Club de Natació
Sabadell varen presentar diverses al·legacions al respecte. Les
propostes de l’Entesa anaven en tres línies: 
• L’adequació del projecte a l’entorn (al barri de Sol i Padrís), sobre-

tot per facilitar el tema de la mobilitat i dels aparcaments a la zona.
• L’exigència de la prioritat de les energies renovables i dels

aspectes bioclimàtics en el projecte.
• La participació d’algun membre del Consell Municipal de

l’Esport, representant  les entitats esportives o els usuaris, en
la Comissió de Seguiment del projecte.

Les al·legacions del Club de Natació eren, en general, més tèc-
niques; una sol·licitava la prolongació del termini de presenta-
ció de projectes, que s’establia en 26 dies, el mínim permès per
la llei.
L’equip de govern va rebutjar totes les al·legacions d’ambdues
entitats. Per aquesta raó, el Grup Municipal de l’Entesa hi va
votar en contra, deixant clar que, la poca voluntat de l’equip de
govern actual de consensuar els temes de ciutat entre tots els
grups municipals representats a l’Ajuntament, en aquest cas
també s’estén a les entitats ciutadanes, ja que denegar l’allar-
gament de termini de presentació de projectes a més de 26 dies
potser hauria fet replantejar al Club de Natació la decisió de no
presentar-se al concurs i no gestionar el Complex de Sant
Oleguer. 

El nou Complex Esportiu de Sant Oleguer, un gran projecte de ciutat que comença amb poca voluntat

El Conseller de Sanitat, Eduard Rius, ha donat a conèixer que, d’ara fins al 2005, augmentarà un 45% el pressupost destinat als ser-
veis sociosanitaris (uns 12.400 milions); que s’incrementaran un 32% les places de llarga estada (unes 1.500), i que encara creixerà
més el nombre de places de mitja estada i les de centre de dia. Les persones de Sabadell en gaudiran, d’aquesta millora? De
moment, a la premsa, surten diversos noms de ciutats que disposaran de 1.200 llits per a aquestes necessitats: Reus, Badalona,
Viladecans, Barcelona… Però la nostra ciutat no surt enlloc.
Ja fa un any, en una intervenció al Ple del 28 de juliol de 1999, vam informar que s’estava elaborant el Pla Estratègic de Serveis
Sociosanitaris de la Regió Sanitària Centre i vam insistir en la conveniència de participar-hi. Com gairebé sempre, les propostes
de l’Entesa no s’escolten, només queden reflectides en les actes… Algú pot dir què guanya Sabadell amb el pacte amb
Convergència en els temes de Benestar Social ?

Sabadell i els serveis per a la gent gran i per als malalts 
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La FAV va celebrar, al llarg del mes d’octubre el seu 31è aniver-
sari en el marc d’una setmana d’intensa activitat. Les conferèn-
cies, els debats i els actes que es varen portar a terme han
demostrat que ens trobem davant d’una entitat viva, que es
replanteja el seu futur i s’adapta a la nova realitat social can-
viant. L’Entesa va participar en diverses xerrades i va aportar la
seva opinió sobre el futur de les associacions veïnals des de la
perspectiva de les organitzacions polítiques en el debat del
divendres 20 d’octubre. Per altra part, també vàrem participar
en el sopar de celebració que va tenir lloc al C.P. Joan Maragall
i en el qual es van homenatjar tots els anteriors presidents i pre-
sidentes de l’entitat, als quals felicitem per la seva tasca en la
construcció del Sabadell actual i en el desenvolupament de la

democràcia en el nostre país. En aquest sopar es va acordar per
aclamació sol·licitar la Medalla de la Ciutat per en Josep Maria
Borri, proposta a la qual l’Entesa per Sabadell se suma.
El sopar fou multitudinari i hi varen ser presents moltes perso-
nes que han treballat durant molts anys per la nostra ciutat,
entre les quals, l’Antoni Farrés, que va voler compartir amb la
FAV la seva commemoració. 
La ciutat s’enfronta avui a molts nous reptes que requeriran,
sens dubte, la coresponsabilització entre les administracions i
la societat civil. En aquest marc, creiem que la FAV està prepa-
rada per continuar lluitant per una societat més justa i inter-
cultural, una societat que afronti el tema de la convivència. 

La Federació d’Associacions de Veïns commemora el seu Aniversari

—Què és la Plataforma ADEU?

La plataforma agrupa membres de diverses entitats de Sabadell i ciutadans i ciutadanes que en for-
men part a títol individual. Té com a objectius sensibilitzar la població de la necessitat de condonar
el deute, pressionar les institucions perquè ho facin i descobrir que el problema del deute va
emmarcat dins d’un sistema internacional que fomenta la desigualtat i que, per tant, cal anar més
enllà per canviar aquestes estructures. Ens situem dins el moviment antiglobalització que va fer
sentir la seva veu a Seattle o a Praga.

—Per què heu decidit iniciar una campanya d’actes contra el deute justament el dia 12 de cada
mes?

Volem recordar que el passat dia 12 de març va celebrar-se una consulta social coincidint amb les
eleccions que va esdevenir un èxit de participació. D’altra banda, volem posar de manifest que reivin-

dicar la cancel·lació del deute no pot ser una acció aïllada, sinó una campanya de treball permanent.
Si voleu afegir-vos a la iniciativa o rebre’n informació, truqueu al 93.723.71.02 o envieu un missatge a:vivas@eudoramail.com. 

Entrevista amb Esther Vivas, portaveu de la Plataforma ADEU (Abolició del Deute Extern Usurer


