l ’ o p o s i c i ó

treballa
ENTESA

L’Entesa contrària a

per Sabadell
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Amb aquesta publicació us volem donar una visió molt resumida dels principals temes
que des de l’Entesa per Sabadell hem treballat al llarg
d’aquest primer any de mandat i que, pensem, tenen interès per la ciutat.
Volem informar del que fem i
del que opinem, i, al mateix
temps, rendir comptes al conjunt de la ciutadania a la que
ens devem com a representants públics. No tan sols es
treballa per la ciutat i pels seus
ciutadans des del govern. Des
de l’oposició també es pot fer
avançar la ciutat i anar construint la necessària alternativa
al govern municipal.

la taxa de residus

L'Entesa s'ha oposat des del primer moment a la nova taxa de residus que el govern municipal (PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC) ha volgut imposar.
En primer lloc perquè tan sols respon a la voluntat d’obtenir més ingressos, ja que, contràriament al que es diu, no va acompanyada de cap mesura concreta per fomentar la disminució dels residus. Tanmateix s’ha volgut aplicar sense cap mena de debat ni de consens previ amb els agents socials i econòmics de la ciutat, considerant als ciutadans i ciutadanes com uns simples contribuents.
Els criteris per calcular la taxa, a partir del valor cadastral i sense tenir en compte els hàbits
de la gent, són arbitraris. Per altra banda ha anat acompanyada de molta propaganda i molt
poca informació. Ens han dit a bastament quant costa eliminar els residus, però en cap
moment s’ha explicat el que ja paguem per la recollida i pel reciclatge i el que percep
l’Ajuntament per la venda del material reciclat.
Per si el desgavell fos poc, en ple mes d’agost l’alcalde es va despenjar amb dues noves alcaldades per intentar apaivagar la indignació pel nou impost: una subvenció del 20% pel
compromís virtual de reciclar i la congelació dels impostos pel 2005.
L’Entesa per Sabadell ha demanat reiteradament la retirada cautelar de la taxa, així com un
procés de diàleg per assolir un pacte de ciutat per trobar una solució als problemes econòmics
i ambientals dels residus, que es basi en la reducció, el reciclatge i la reutilització.

L'urbanisme dels negocis
Sabadell ha estat una ciutat que des de la recuperació de la democràcia ha realitzat un urbanisme que primava els interessos públics
com a primer objectiu. Pel contrari, els dos governs Bustos s'han
decantat cap a una visió miop i a curt termini de l'urbanisme, molt
lligada a l'aspecte dels negocis. Només des d'aquest punt de vista
es pot entendre la requalificació de la fàbrica ABB per a fer-hi pisos
i recuperar una part reduïda per a equipament, tot permetent l'en-
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Nou rècord de velocitat. Bustos fugint d’una inauguració (amb queixes de veïns) del carrer Vallespir, 27/05/2004

derrocament de bona part de les instal·lacions. En altres llocs, com
ara l'illa Vilarrúbies - Convent, es pretén edificar pisos als patis dels
veïns a l’interior de l’illa.
Aquesta supeditació als interessos privats també es pot veure en el
planejament iniciat a Sant Pau de Riu-sec, on es redueixen zones
verdes, s'augmenten les industrials i residencials i s'oblida el deure
solidari d'assegurar espais lliures a prop de Badia del Vallès.
C. de Vilarrúbies

Caiguda de la capacitat
d’inversió municipal
El pressupost municipal és el reflex de la
capacitat de gestió d’un govern.
En el cas de Sabadell pràcticament tots els
ingressos del Pressupost municipal es destinen a les despeses ordinàries (personal,
serveis, imatge i propaganda, manteni-

si
ostentació no!

L'Isidre Soler i la Nieves Garcia
són els regidors de l'Entesa per Sabadell.

benestar pels sabadellencs i sabadellenques.
En cinc anys l’Ajuntament de Sabadell ha
passat de tenir una capacitat d’estalvi de
prop del 15 % dels ingressos corrents a
gairebé res, tan sols un 1,17 %.

Entesa per Sabadell es un movimiento cívi-
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austeritat

ment, etc.) i a retornar els crèdits, sense
quedar gairebé res per a l’estalvi.
Sense capacitat d’estalvi i sense possibilitats d’un major endeutament no hi ha
inversió estratègica. No hi ha possibilitat
d’afrontar nous equipaments i un major

co y político con voluntad de gobierno, formado por personas con inquietudes y sensibilidades diversas, que
comparten los valores de la izquierda: un modelo basado
en la justicia social, la calidad de vida, la riqueza cultural,
el dinamismo económico y la democracia participativa.
La Entesa defiende otra manera de hacer política, desde
la no profesionalización, la ética personal y colectiva, la
austeridad y la defensa de lo público, porque la política
municipal es responsabilidad de toda la ciudadanía.
Actualmente la Entesa está representada en el Ayuntamiento por dos concejales: Isidre Soler y Nieves García.
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Servicio de mediación comunitaria

L'Entesa contra el Quart Cinturó
L'Entesa forma part de la Campanya Contra el Quart Cinturó i va participar en la darrera manifestació que es va fer al juny a Terrassa.
L'Entesa aposta per un model de mobilitat sostenible, menys contaminant, respectuós amb el rodal i el patrimoni del Vallès. Cal avançar cap al transport eficient per ferrocarril, tant de persones com de mercaderies, per poder complir el protocol de Kioto i fer front a
la cada cop més propera crisi energètica per l’esgotament de les reserves petrolieres. El transport públic és més net, més barat i registra menys accidents que el transport per carretera.
Tanmateix, l'alcalde Manel Bustos s’ha posicionat recentment a favor del Quart Cinturó i intenta colar-lo per sota mà com a fet consumat tot projectant una ronda nord de proporcions excessives si només ha de complir la funció de ronda.
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Ctra. de Barcelona

Ctra. de Barcelona

La Entesa siempre ha defendido la cultura de la tolerancia y del diálogo como la mejor vía para resolver los conflictos. También defendemos que la administración debe
crear instrumentos al servicio de la ciudadanía, con el fin
de fomentar la convivencia y la cohesión social.
Con ese planteamiento, la Entesa propuso en el Pleno
municipal del mes de febrero la creación de un Servicio
Municipal de Mediación Comunitaria, proposición
que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos.
Confiamos que este servicio facilite una salida satisfactoria a conflictos sociales, vecinales, familiares, interculturales, etc., sin tener que recurrir a la vía judicial. Un
espacio público orientado a la prevención de la violencia y de la mejora de la convivencia y de la calidad de la
vida urbana.
Esperamos que este servicio sea muy pronto una realidad.

Centres cívics: cogestió
administració + entitats
Fer rutllar un centre cívic com a referent d'activitat cultural i niu d'entitats passa necessàriament per la cogestió
activa entre l'administració i les entitats de cada barri. Hi
ha diferents fòrmules per fer-ho possible, com ara la creació d'una taula d'entitats de la zona d'influència de cada
centre cívic, que programa activitats lliurement i fomenta el desenvolupament de nous grups i associacions.
D'això se'n diu participació ciutadana activa, però per
això cal que l'Ajuntament confiï en la ciutadania i, actualment, més aviat sembla que els centres cívics evolucionin cap al model d'oficines descentralitzades on, a
més, regna el coordinador o coordinadora que, més que
dinamitzar, sovint frena l'activitat associativa.

Carrer de Brutau
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Carril bici a la plaça d’Antoni Llonch
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L’ajuntament no treu barreres. En posa.

Un nuevo servicio para los ciudadanos a propuesta de la Entesa

ciutat des del retorn de la democràcia. El
resultat: més d’una vintena de ferits, onze
detinguts i els dos regidors encausats.
Si aquella errada política fou greu, més
greu ha estat la vergonyosa ocultació dels
fets. Des del primer moment l’Alcalde i el
partit majoritari a l’Ajuntament, comptant amb la complicitat de la resta de partits que formen el govern, han fet mans i
mànigues perquè la ciutadania no arribés

Després de donar una irreal i esbiaixada
informació a la Junta de Portaveus s’ha
negat sistemàticament tot allò que
l’Entesa ha reclamat: la creació d’una
comissió informativa, la convocatòria del
Consell de Seguretat Local i el compliment de l’acord de Ple de tractar el tema
en una reunió d’aquest Consell. Aquesta

negativa ha anat acompanyada de la criminalització de qualsevol opinió diferent a
l’oficial i de tota petició de transparència
per clarificar els fets.
Tot un autèntic episodi de tarannà antidemocràtic i d’ocultació de les responsabilitats polítiques que l’Alcalde i l’equip de
govern van assumir aquella nit. Confiem
que la Justícia tanqui aviat i de forma justa
aquest episodi.
Torre del Rellotge de la fàbrica Sempere

Patrimoni de

a conèixer mai què va passar aquella nit i
per què.

L’Imperial

La nit del 27 de setembre de 2003 l’Alcalde
i els regidors Paco Bustos i Josep Ayuso
varen voler fer de “sheriff” per “posar ordre”
a la festa de tancament del bar Bemba, responent policialment a unes molèsties de
sorolls que s’estaven ocasionant. L’acció va
convertir-se en una autèntica batalla campal
en la que s’emprà la força de forma del tot
indiscriminada i desproporcionada, esdevenint els incidents més greus que ha viscut la
Casa de l’Estudi
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BEMBA: la vergonyosa ocultació dels fets

Cartró Pedra
El Sabadell del segle XXI està perdent a
grans passes el seu patrimoni, però
l'Ajuntament insisteix a dir que hi dedica
molts esforços. Només cal veure exemples com ara el Casal de l'Estudi, la Torre
del Rellotge de la fàbrica Sempere o el
Cinema Imperial per fer-se una idea del
patrimoni de cartró pedra que tenim.
Foto: Entesa per Sabadell
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Quants diners ens costa tenir 23 regidors al govern?

Escoles Bressol

Foto: Ajuntament de Sabadell

Equip de govern: 23 regidors i regidores. Cost anual brut 2003: 872.114 € (145.107.558 pessetes)
1 alcalde x 72.220 € =
4 tinents d’alcalde x 60.200 € =
3 tinents d’alcalde amb delegació especial x 54.100 € =
2 regidors amb delegació especial x 49.052 € =
3 regidors amb 50% de dedicació x 30.000 € =
5 regidors amb tasques de govern x 30.000 € =
1 regidora amb 40% de dedicació x 19.500 € =
1 regidor portaveu x 12.790 €=
3 regidors sense dedicació especial x 8.800 € =

Proposta de l’Entesa:

72.220 €
240.800 €
162.300 €
98.104 €
90.000 €
150.000 €
19.500 €
12.790 €
26.400 €

• Una escola a l’any
• Una escola a cada districte
• Una escola a cada barri
Fets del Govern municipal:
Una escola cada 4 anys? En 5 anys de
govern, el sr. Bustos ha inaugurat la
Calvet Estrella, programada en un mandat anterior al seu, i n’ha fet una de nova:
l’Andreu Castells

Regidors i regidores del Ple Municipal, 14 de juny de 2003

Oposició: 4 regidors i regidores. Cost anual brut 2003: 43.180 € (7.184.546 pessetes)

ÉS REALMENT NECESSARI DESTINAR TANTS DINERS PER GOVERNAR LA CIUTAT?

Adéu a la gran mentida del ZOO
El Ple municipal del 28 d’abril va aprovar una
moció de l’Entesa per Sabadell encaminada a descartar definitivament la possibilitat d’ubicar un zoo
a la zona de la Torre Turull i Can Moragues i garantir el compromís de protegir-la de manera efectiva.
Es tancava així una greu amenaça sobre un dels
espais naturals més valuosos del nostre Rodal.
L’Entesa ha estat l’única organització política que
ha mantingut una posició coherent al llarg d’aquest
episodi, oposant-se des del primer moment a la
idea de traslladar una part del Zoològic de
Barcelona a aquestes finques pel gran impacte que
ocasionaria, pel seu elevat cost i pels escassos efectes beneficiosos que hagués aportat a la ciutat.
Enrera queda aquella vergonyosa campanya amb
finalitats electoralistes: el nou zoo, el teu millor veí,
que, encapçalada per l’Alcalde, pretenia fer creure
que es tractava d’un projecte estratègic per a la ciutat, recaptant adhesions incondicionals i sense
admetre cap tipus de discrepància. Tot plegat una
gran mentida.
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L’Entesa reclama
Mesures efectives en temes de
salut pública
L’Entesa per Sabadell ha reclamat als responsables
municipals un seguiment específic i rigorós dels
enderrocs que contenen fibrociment, amb la finalitat d’evitar efectes negatius per a la salut pública.
Per altra banda també ha demanat un pla de substitució de les fustes tractades amb creosota, una substància per protegir la fusta, com ara les travesses del
tren, que té efectes cancerígens, i que s’ha usat en jardineria, especialment en aquelles zones amb més risc
d’estar en contacte amb infants.

Telebustos

Los gastos superfluos
En los últimos años, con el equipo de gobierno formado por PSC, CiU,
ICV-EUiA y ERC, uno de los capítulos de gastos que más ha aumentado
en nuestro Ayuntamiento es sin duda el dedicado a los gastos de protocolo y a la imagen y publicidad del propio gobierno municipal (en especial
del alcalde). El gabinete de Alcaldía ha crecido considerablemente en recursos de personal y gastos. Las recepciones, inauguraciones y canapés están a
la orden del día, mientras otras actuaciones de la ciudad no pueden realizarse por falta de dinero.
Entesa per Sabadell entiende que el gasto público debe ser administrado con
criterios de austeridad y rechaza la ostentación y los gastos superfluos.
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Mobbing immobiliari
La creixent especulació a la ciutat ja ha fet aparèixer un fenomen que crèiem
exclusiu de Barcelona: el “mobbing” o assetjament immobiliari. Consisteix
en la pressió que els propietaris exerceixen sobre els llogaters de renda baixa
amb contracte indefinit per a què marxin i poder així especular amb l’habitatge o local. Aquestes accions es consideren amenaçatòries i afecten directament els drets de les persones. La Fiscalia de Catalunya ja ha reaccionat i
ha començat a perseguir aquests actes. L’Ajuntament de Barcelona va crear
dins l’OMIC un servei d’atenció a les víctimes d’aquestes pràctiques. A
Sabadell l’Entesa va proposar el mateix, però inicialment només va rebre la
crítica del quatripartit. Afortunadament, posteriorment el Ple de
l’Ajuntament ha aprovat la moció de l’Entesa i es crearà un servei similar al
de Barcelona.

novembre 2004

El gener d’enguany l’Entesa per Sabadell va demanar
als responsables municipals la revisió de les actuals
tarifes dels aparcaments públics, amb l’objectiu d’apropar el cost d’estacionar al temps real d’estada i eliminar l’actual pràctica abusiva que representa haver
de pagar per un servei que els usuaris no reben.
El regidor Paco Bustos va manifestar la seva predisposició a aquesta mesura, però encara no s’ha fet efectiva. Motius?: Sembla que són unes negociacions
molt complexes (???).

El Tinent d’Alcalde Paco Fernández va dir
sobre els okupes del CSA Els Maquis: “Jo crec
que a Sabadell en els últims anys es veu que hi
ha l’objectiu molt clar de trencar la convivència. Hi ha un objectiu molt clar de dividir la
ciutat. Hi ha un objectiu molt clar que es
manifesta en la criminalització de persones en
concret i per tant la no assumpció d’un dret tan
democràtic com el ser regidor, independentment de la seva procedència, del seu cognom o
de la seva forma de fer.” (Sabadell Actual, 17 de
febrer de 2004). Però, a quin planeta viu el senyor Fernández?

Quins mitjans d’informació tenim? Ja ha desaparegut la Urdaci-Visión. Però encara tenim
la Tele-Bustos.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en
resposta a una queixa presentada per Entesa
per Sabadell, recorda a Canal 50 la seva obligació de “respectar, en tot moment, els principis de pluralisme informatiu i establir els
canals d’informació que garanteixin la igualtat de condicions de tots els grups polítics a
l’hora de preparar els temes que han de ser
tractats en cada programa” (Decisió del CAC
Nº. 23/04 de 30 de juny sobre el Programa de
propaganda institucional Sabadell Actual).
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Tarifes justes dels aparcaments
públics

Racisme
i ocupació

DIARI DE SABADELL, 22 de juliol del 2004

Què ens ha costat el
Pla Estratègic?

Ja tenim bisbe a Sabadell!!
Foto: ciutadà anònim

Quants diners costarà a la ciutat aquesta benedicció de l’Alcalde al Centre d’Esports Sabadell?
Només entre maig i juliol: 180.000 euros.

Tres anys negant

la violència nazi
La nostra ciutat no és aliena a la proliferació d’agressions protagonitzades per joves d’extrema
dreta. Aquestes agressions no són fets anecdòtics, sinó que s’emmarquen dins d’un desventurat auge de la ideologia nazi i de la xenofòbia en alguns sectors de la societat.
Per afrontar aquestes actituds cal anar més enllà de combatre la violència física que exerceixen. Cal combatre l’apologia del nazisme o de l’odi racial que molts d’aquests joves practiquen i sobretot és necessari analitzar les causes que porten a l’existència i creixement d’aquests grups de joves i elaborar un pla d’acció des del punt de vista educatiu, social i de
lleure per intentar resoldre aquest problema i evitar la seva extensió.
El primer pas però és reconèixer-lo. Voler-lo ignorar, com ha vingut fent l’Equip de Govern,
tan sols porta a no posar cap mitjà i a alimentar nous conflictes. Actitud que sembla haver
canviat arrel de les darreres agressions i s’han donat les primeres mesures, com a primer pas
per afrontar tota aquesta problemàtica de la forma més adequada.
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Metro Vallès
a Terrassa
i Martorell

a Mataró
Caldes
Mollet

El Vallès mereix moltes més dotacions ferroviàries per a resoldre el problema de les
comunicacions entre municipis. Avui totes
les línies són radials respecte de Barcelona i
únicament la línia Mollet Papiol és transversal. Aquesta línia no està encara en servei i
tampoc no connectarà tots els municipis

sense estació, que en el cas del Vallès
(Occidental i Oriental) són un conjunt de 14
poblacions. A hores d'ara, a la perifèria de
Madrid ja funciona una nova línia, anomenada Metro-Sur, que amb una quarantena de
quilòmetres uneix tots els municipis del sud
de la capital. A la nostra escala, seria com

connectar des de Mataró a Terrassa, passant
per La Roca, Granollers, Lliçà de Munt i
Lliçà de Vall, Palau, Polinyà i Sabadell.
Aquesta línia es podria completar amb altres
xarxes de tramvia i fer del Vallès una àrea
amb les dotacions ferroviàries que a Europa i
a Madrid són ja una realitat.

Propuesta de futuro
para el sur de la ciudad
Sabadell es una ciudad alargada que posee
diversos centros, comunicados por un largo
eje central. De la misma manera que el centro histórico o la avenida de Ca n’Oriac se
consolidaron como áreas de referencia de la
ciudad con actuaciones como la urbanización de zonas peatonales o la reforma de aceras, en la zona sur de la ciudad es necesaria
una acción similar, que aglutine el gran
potencial del cruce alrededor de la plaza de
la Creu de Barberà.
Hay que reformar y mejorar las aceras de la
carretera de Barcelona -especialmente en la
parte más cercana a Barberà del Vallès-,
construir un aparcamiento subterráneo en el
cruce con el Paseo Almogávares y Espronceda, y remodelar el espacio de superficie,
actualmente orientado exclusivamente hacia
los vehículos.
Ese cruce sur de la ciudad puede llegar a ser
un gran salón urbano, un gran espacio más
adecuado para los peatones, con más imagen
comercial y mejores condiciones de conexión con los autobuses. El centro sur merece
un proyecto específico que integre todos
esos elementos.

per a joves ja!!

Sabadell pateix un dèficit històric de locals per a la gent jove, tant per
a les entitats com per als i les joves que no estan organitzats. Per altra
banda, actualment hi ha una certa disponibilitat de locals municipals
que es podrien reconvertir fàcilment en espais a disposició de la gent
jove que té idees i ganes de dinamitzar el món local.
L'Entesa reivindica que l'antiga escola Carme Simó de la plaça del Gas
esdevingui un casal de joves autogestionat, recuperant així per a usos
culturals aquest edifici que, d'altra banda, contribuiria a dinamitzar el
centre històric.
També calen locals similars als barris i, en canvi, l'assemblea de joves del
Nord, que vol fer ús de l'infrautilitzat conjunt de l'antiga escola Miguel
Hernández, es troba continuament amb problemes amb l'Ajuntament.

Entesa per Sabadell c. Gràcia, 48, 2n 08201 Sabadell

Els temes que hem tractat són la llibertat d'expressió, les okupacions, el terrorisme internacional i els
seus efectes sobre les eleccions espanyoles, la commemoració dels 25 anys d'ajuntaments democràtics i la mobilitat i els ferrocarrils al Vallès.
• 93 727 03 88 •

www.entesa.org
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Locals

Llibertat d’expressió, amb Alí Lmrabet i Laura Feliu

De l’11-M al 14-M amb Eva Anduiza, Guillem Fuster i Francesc Barata

Foto: Entesa per Sabadell

Antiga escola Carme Simó a la plaça del Gas

El passat mes de març vam
iniciar una nova línia d'activitat amb el cicle Els debats de
l'Entesa, amb l'objectiu de conèixer
altres realitats i reflexionar sobre problemàtiques
que sovint sobrepassen el món local. En els nostres
cartells han aparegut persones de reconeguda vàlua
professional i humana, com ara el periodista
marroquí Ali Lmrabet, el jutge Santiago Vidal, els
professors universitaris Eva Anduiza, Francesc
Barata i Jordi Sànchez, i l'exalcalde de Sabadell
Antoni Farrès.

Foto: Diari de Sabadell

Foto: Entesa per Sabadell
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El Pla Estratègic de Sabadell 2010 va ser un
dels estendards de l’Equip de govern al mandat
anterior. Es tractava de crear un procés per
definir una diagnosi de la ciutat i establir un
consens sobre els objectius i els projectes estratègics.
Es realitzaren moltes trobades, actes i viatges. Nombrosos ciutadans/es, entitats i
empreses d'àmbits diversos hi varen participar amb l’interès de col·laborar per definir
quina ciutat volíem en el futur.
Ara, en aquest nou mandat, s’ha dissolt la
Regidoria especial que se li va dedicar i totes
aquestes il·lusions, esforços i els molts recursos públics destinats han passat a millor vida
i s’han esvaït com el fum.
Un fum que haurà costat a la ciutat més de
650.000 euros ( 108 milions de ptes ) i que
només haurà servit per generar fotos i titulars.

Sobre la legitimitat de l’okupació, amb Santiago Vidal i Marta Angerri

Grup Municipal ES 93 745 31 27

• grupmunicipal@entesa.org

