l’Entesa treballa
per a la ciutat
El govern Bustos desaprofita

ENTESA

la caserna de la Guàrdia Civil

per Sabadell

La Caserna de la Guàrdia Civil és un patrimoni de la ciutat en què l’anterior govern municipal va invertir molts esforços per recuperar-lo. L’espai que ocupa, qualificat d’equipament
pel Pla General d’Ordenació, ha d’acollir el futur Parc de Salut, una instal·lació vinculada al
Parc del Taulí, destinada a la recerca mèdica.
L’alcalde Bustos ha vist aquest espai com una oportunitat per obtenir recursos econòmics i
ha qualificat de residencial privat 1.700 m2 dels 7.700 que ocupa la caserna, per vendre’ls
en subhasta per més d’11 milions d’euros per fer-hi habitatges privats i, de ben segur, a preus
de luxe. D’aquests 11 milions tan sols 0,4 revertiran al projecte del Parc de Salut, segons
les previsions del Pressupost del 2006.
Aquesta operació respon a una acció política miop, que prioritza l’obtenció de recursos econòmics a curt termini, sense considerar altres necessitats actuals i futures de la ciutat. No té
en compte per exemple que al centre de la ciutat hi ha molt poc espai públic per poder-hi
realitzar actuacions d’interès ciutadà, com ara un centre de dia o habitatges públics. L’Entesa
s’ha oposat a aquesta operació des del primer moment.

Fa poc més d’un any vam editar un
diari semblant a aquest, que va tenir un
gran ressò a la ciutat. És per això que
hem cregut convenient tornar a fer arribar a la ciutadania la veu de l’Entesa
per Sabadell, i explicar de manera
molt breu els temes que hem treballat i
les nostres inquietuds.
Des de l’oposició també es pot fer avançar la ciutat i anar construint la necessària alternativa al govern municipal.

Una gestió gens responsable

Circuit de Bicitrial,

del sòl públic
Aquest és un any preelectoral i el partit del govern municipal ha decidit presentar en el
Pressupost per al 2006 un programa d’inversions enlluernador. En concret pensa destinarhi gairebé 45 milions d’euros dels recursos municipals. Però, d’on vénen aquests diners?
El 4,4 % provenen de l’estalvi
El 27,7 % de crèdits
El 68% de la venda de sòl i edificis municipals
S’ha previst vendre patrimoni públic per un valor de 30,5 milions d’euros.
Bona part del sòl edificable de què l’Ajuntament disposa és fruit de les cessions que els promotors dels plans de desenvolupament urbanístic estan obligats a fer per llei. Es tracta d’un
recurs gairebé esgotat en tenir executats tots els plans parcials, tret de Sant Pau de Riu-sec.
Per tant, cal una gestió responsable per poder afrontar necessitats de futur. En cas contrari,s en pocs anys pot resultar un recurs econòmic inexistent. També la gestió del sòl ha
de ser sostenible: no es pot estirar més el braç que la màniga. No és aquesta la política del
govern de l’alcalde Bustos, ja que en pocs anys l’evolució dels ingressos previstos en els
pressupostos ha estat la següent:
35

1978

o la destrucció
del Parc de Catalunya

L’alcalde Manel Bustos continua confonent la ciutat amb la seva finca particular. Fa i desfà sense criteris i sense respectar els interessos col·lectius.
Permetre la construcció d’un circuit de bicitrial al mig del Parc demostra la poca estima del govern
Bustos per l’espai lliure més emblemàtic de la ciutat. Fer una instal·lació que ocupa 1.500 m2 i que altera el concepte del Parc és posar la primera pedra per a la seva destrucció.
Ho han fet amb tota l’opacitat possible, sense informar, sense que cap organisme municipal aprovés cap
mena de projecte i amagant la informació quan se’ls ha requerit. A més a més, el circuit està destinat a les
pràctiques d’una escola privada. L’Entesa s’ha oposat a aquest atemptat, reclamant la paralització de la construcció del circuit i la recerca d’un espai més adequat per a una instal·lació d’aquestes característiques.
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Al contrari, la compra de sòl és gairebé inexistent. L’any 2006 hi una previsió per compra real de
sòl d’1,5 milions d’euros, bona part de la qual es destina a pagar sobrecostos de terrenys expropiats.

2006

Els joves com a MOTOR DE LA CIUTAT

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

Entesa per Sabadell

és un moviment civicopolític format per persones amb inquietuds i sensibilitats diverses, amb voluntat de govern, que defensa els
valors de l’esquerra: un model basat en la justícia social, la
qualitat de vida, la riquesa cultural, el dinamisme econòmic i
la democràcia participativa.
L’Entesa creu en una altra manera de fer política, des de
l’austeritat i la defensa de la cosa pública, perquè la política
municipal és responsabilitat de tota la ciutadania.

El tema de joventut ha estat un dels més polèmics per a tots els governs encapçalats per l’alcalde Manuel Bustos. Sempre han vist els
grups de joves com un problema, en lloc de veure’ls com un dels sectors més dinàmics de la nostra societat. Per comptes d’estimular la
seva implicació social han fomentat la divisió entre bons i dolents en
el si del moviment juvenil, i mai no han encarat les seves inquietuds
i reivindicacions de manera rigorosa.

Per canviar aquesta situació cal una actitud de confiança i propostes agosarades en relació a la joventut, com ara la creació d’un òrgan d’entitats
i grups juvenils vinculat a la Regidoria de Joventut, que incidís en els
Plans Locals de Joventut; l’impuls d’un procés participatiu real perquè
les entitats puguin decidir i proposar accions; la dinamització del teixit
associatiu i la implantació de models de cogestió de locals; la millora en
l’accés a l’habitatge; la generació d’activitats d’oci alternatiu, etc.

Carrils bici a les carreteres
Rambla d’Ibèria

c. de Lluís

c. de la Borriana

Plaça del Mercat

La mobilitat: una assignatura pendent
Moure’s per la ciutat costa cada vegada més. Anar a peu s’ha convertit en
una cursa d’obstacles permanent, anar amb bicicleta és tota una aventura,
moure’s amb cotxe també és un problema, i el transport públic continua
sent insuficient, lent i car. L’acció del govern municipal en aquest tema
oscil·la entre el deixar fer –veiem poca Policia Municipal actuant sobre la
indisciplina viària– i l’anar tapant els forats del dia a dia, sense encarar els
problemes de mobilitat actuals i de futur.
Des d’Entesa per Sabadell apostem per una política de mobilitat eficient i
sostenible, a partir d’una planificació integral, que permeti actuar a curt i a
mig termini i avançar cap a una mobilitat sostenible, segura i democràtica.
Potenciar el transport públic urbà i interurbà, tot garantint l’accés als centres de treball, d’ensenyament i de serveis; impulsar una política coherent
d’aparcaments per a residents i de rotació; posar en pràctica el Pla Director
de Bicicletes; crear eixos cívics pel pas exclusiu del transport públic, bicicletes i residents; lluitar contra la indisciplina dels vehicles privats; etc.

Propostes d’Entesa

L’Entesa proposa
avançar cap a la gratuïtat
del transport col·lectiu
per a la gent jove

El Museu Tèxtil:
un projecte enterrat!

Entre les propostes que l’Entesa va fer al Govern
municipal per als Pressupostos del 2006 hi havia la
d’aportar recursos econòmics suficients per tal que, de
manera gradual, es rebaixi el cost del bitllet per a la
gent jove fins a un preu simbòlic en pocs anys. Es tracta d’una mesura encaminada a afavorir l’ús i el costum
d’utilitzar el transport col·lectiu entre els i les joves. La
resposta del Govern municipal és que, ara per ara,
aquest tema no forma part de les seves prioritats.

al Pressupost del 2006

L’Entesa va plantejar que el Pressupost municipal per al 2006 recollís un seguit de demandes que reclamàven des de feia temps.
Algunes d’aquestes, com ara destinar més recursos per al manteniment dels espais públics, la construcció d’escoles bressol, biblioteques i equipaments culturals i la rehabilitació de barris estan contemplades en la proposta del Govern municipal i ho celebrem.
Malauradament, altres propostes que vam fer i que considerem importants per a la ciutat no han estat recollides pel Govern municipal. Algunes eren:

Augment progressiu del 0,7 a l’1 % del fons destinat a solidaritat.
Gratuïtat progressiva de l’autobús per a la gent jove.
Realització d’un Casal d’entitats i la inversió en la millora dels locals dels esplais i de les AAVV.
Habilitació d’una Casa d’acollida per a dones víctimes de la violència de gènere.
Dotació per a l’aplicació del Pla Bicicletes.
Inici de la rehabilitació del barri de les “Galàxies”, entre Can Feu i Gràcia.
Adaptació per a persones amb mobilitat reduïda del pas soterrat de la Gran Via a la carretera de Barcelona.
Ajuts directes per a la instal·lació d’ascensors.
Malgrat tot, continuarem treballant perquè puguin ser una realitat.

Finalment,
L’Entesa celebra que la Generalitat hagi
inclòs el projecte de l’àmbit del Parc
Fluvial del Ripoll entre els ajuts de la
Llei de Barris. Aquesta inversió ha de
servir per millorar urbanísticament i socialment un dels espais que pateixen
més dèficits a la nostra ciutat. Els veïns i
les veïnes dels barris del Raval d’Amàlia,
Can Puiggener i Torre-romeu gaudiran
de més qualitat de vida, unes millores
que l’Entesa reclama des del mandat
anterior. Confiem que el procés pugui
comptar amb la participació de veïns,
veïnes i entitats dels barris afectats.
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Plaça malmesa
A la Creu Alta encara es troben espais
públics en estat de deixadesa i degradació, com ara aquesta plaça que es
troba al final del c. de Riera Villaret i
que disposa d’un element arquitectònic en un estat realment penós, exemple de l’abandonament municipal d’alguns equipaments castigats per l’actuació dels incívics que els malmeten amb
les seves bretolades. Cal una intervenció urgent per dignificar aquest espai!

Vapor Pissit

El projecte del Museu de la Indústria
Tèxtil Llanera de Sabadell ha quedat,
com tants d’altres, en un calaix. L’actual Govern de la ciutat l’ha desestimat, malgrat haver estat fruit d’un
procés de disseny molt participatiu
i haver estat aprovat al seu dia pel
conjunt del consistori. La prova més
evident és que els edificis que estaven destinats a aquest museu, com
ara el Despatx Lluch, el Vapor Codina o el Molí de Sant Oleguer, s’han
destinat a altres finalitats.

Amb la gent gran
cal invertir més en serveis
El lleure és un aspecte molt important per generar una
bona qualitat de vida a la gent gran, però cal tenir molt
present que hi ha altres necessitats bàsiques que no sempre
estan ben cobertes, ja sigui pels problemes econòmics de
les famílies o per manca de suport personal. És per això
que, en un context d’envelliment de la població, cal que
l’Administració inverteixi més diners en serveis i equipaments sociosanitaris.
Això vol dir facilitar a la Generalitat els terrenys per construir-hi els equipaments necessaris i exigir-ne la construcció
i posada en funcionament, ofererir suport a les famílies mitjançant els serveis d’assistència social i escoltar les necessitats
i les inquietuds de la nostra gent gran.

Sant Pau de Riu-sec:

la rehabilitació del Raval d’Amàlia

Raval d’Amàlia

Al juliol l’Entesa va presentar una moció al Ple instant el
Govern de la Generalitat a adequar la carretera B-124, entre
Sabadell i Castellar del Vallès, per facilitar la circulació dels
ciclistes amb la màxima seguretat. En la mateixa línia, es va
inaugurar un nou tram del carril-bici de la carretera de
Matadepera, entre l’aparcament del bosc de Can Deu i el camí
a l’ermita de Sant Julià, finançat per la Diputació de Barcelona.
Aquest carril-bici és conseqüència d’una moció que l’Entesa per
Sabadell va proposar al Ple municipal del mes de febrer de l’any
2000 i que va ser aprovada per unanimitat.

a la Creu Alta

mites i llegendes
El Govern municipal ha decidit que un polígon industrial convencional ocupi les planes de l’entorn de l’església preromànica de
Sant Pau de Riu-sec. Ens prometen deu mil llocs de treball, però
no hi ha cap garantia que, com a la majoria dels polígons industrials, no ens quedem només amb uns pocs centenars al preu de
polir-nos una de les poques zones lliures del terme municipal.
Es promet “disseny i arquitectura”, però no hi ha res més que promoció immobiliària i poca generositat respecte del petit terme veí
de Badia del Vallès, perquè hi col·locarem les naus a poca distància dels blocs de pisos. Una gestió més intel·ligent els hauria assegurat un entorn més lliure i hauria garantit més ocupació laboral
amb menys consum de sòl. Es predica sempre “sostenibilitat”, per
fer precisament el contrari...

La Casa Duran:
un edifici opac

Plaça de Lluís Papell

Pagament del temps
real als aparcaments
El gener del 2004, el Grup Municipal d’Entesa per
Sabadell va proposar a l’equip de govern que s’instaurés el pagament del temps real d’aparcament a la ciutat. Finalment, aquesta mesura s’ha dut a terme als
aparcaments de la plaça del Doctor Robert i al Mercat
Central, però cal dir que amb un preu molt alt: la contrapartida ha estat un increment del 24% de la tarifa!!

En els darrers anys, l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la casa Duran,
amb un cert ajut de l’antic propietari, “la Caixa”. Ara per ara, l’edifici serveix de “Palacete Albéniz” per a certes recepcions municipals i queda tancat a la ciutadania. Els problemes que va patir
fa uns anys per unes rehabilitacions gens encertades no s’acaben
de ventilar prou amb idees debatudes de manera oberta. Manca
una explicació del que s’hi pretén fer i perdre la por del què diran
a partir d’una bona obertura de portes i finestres. Llum a la Casa!
Cal un programa respectuós, però públic i ciutadà, de nous usos
i menys aire resclosit !

Una proposta per recuperar la Masia de Can Llong
El passat mes de maig, l’Entesa va proposar a l’equip de govern
que iniciés un procés per rehabilitar la masia de Can Llong, una
de les més representatives del passat agrícola de Sabadell, que
actualment ofereix un aspecte lamentable al bell mig del nou barri.
És urgent la consolidació dels elements constructius de la masia
per evitar-ne l’enrunament, la neteja i l’arranjament, la promoció
d’un concurs d’idees entre la ciutadania per saber quins equipaments socioculturals es podrien situar a la masia, i la rehabilitació
integral del conjunt de la masia i de l’entorn.

Pacte de Ciutat:

Taxa de residus
Es confirma la seva única finalitat:
recaptar més diners

Un
nou fracàs de l’alcalde Bustos

El govern Bustos va imposar la taxa de residus amb l’únic objectiu de recaptar més diners i així ho vam denunciar des de l’Entesa. La seva aplicació no
tan sols no anava destinada a millorar la gestió dels residus sinó que el govern
municipal no ha complert el compromís d’elaborar un Pla de reducció dels
residus municipals, d’acord amb la moció presentada per Entesa al Ple municipal de l’octubre del 2004 i aprovada per tots el grups municipals.
L’objectiu d’aquest Pla era millorar la gestió dels residus i promoure’n la reducció
per disminuir el cost d’eliminar-los. Havia d’implicar la ciutadania al màxim i
preveia la creació d’un organisme consultiu i de seguiment per avaluar l’acompliment dels objectius i canalitzar les propostes de millora. Però el govern municipal no ha fet res de res per reduir el cost dels residus i continua aplicant la taxa
de residus amb la qual preveuen recaptar 5.560.000 euros l’any 2006.

L’Entesa proposa
reduir gradualment la taxa de residus
Si disminuís el cost del tractament de residus, la taxa de residus es podria reduir
gradualment fins a extingir-se en el termini de 5 anys. Aquesta proposta de
l’Entesa no va ser acceptada pel govern del Sr. Bustos i per això no vam donar
suport a les Ordenances Fiscals per al 2006.

L’estil Bustos un any després

Què és l’estil Bustos?

Estil Bustos = Barreja de populisme, prepotència, autoritarisme i opacitat, criminalització de la discrepància, recurs al victimisme, despesa de diner públic en imatge i propaganda.
Gairebé un any després de la crisi de govern a la primavera del 2005 valorem positivament la sortida del Govern municipal
d’ICV-EUiA i ERC, ja que era un pas necessari per a normalitzar la situació política de Sabadell. Confiem que aquesta nova
situació permeti coincidir per impulsar iniciatives i propostes a favor de la ciutat. Tanmateix, l’Estil Bustos continua, amb
manca de transparència, elevades despeses en protocol i propaganda i incapacitat per definir un projecte de futur per a Sabadell.

Fracassats els seus dos governs de concentració –el tetrapartit i el tripartit–, l’alcalde Bustos es va veure abocat a governar en solitari. La
incertesa i el pànic que li provoca aquesta nova realitat i conscient de
la feblesa del seu equip mancat de la capacitat necessària per afrontar els reptes del Sabadell del futur, va organitzar una nova maniobra de distracció: l’anomenat “Pacte de Ciutat”, amb el “Congrés
Sabadell Ciutat” com a escenari.
El resultat? Un nou fracàs que haurà passat a la història amb més
pena que glòria. Es tractava d’una operació propagandística, unida a
l’intent de redactar el programa electoral per al 2007 del PSC, comptant amb el treball desinteressat de diverses persones i entitats de
bona fe. Això sí, pagat amb diners públics. En el mandat anterior ja
es van dedicar molts esforços i diners de la ciutadania a l’elaboració
d’un Pla Estratègic per establir les línies d’actuació municipals futures. El cost: 650.000 euros, uns 110 milions de pessetes, i el resultat
en un calaix.

Cap a un nou model
de centres cívics: COGESTIÓ!

Una crisi mal tancada

però d’una altra mena

L’Entesa defensa que els centres cívics han de tenir una nova dinàmica basada en la gestió directa o bé la cogestió per tal que les entitats i els veïns sentin aquests equipaments com a propis. Les entitats
dels barris tenen prou maduresa i iniciativa per programar les activitats més convenients i per gestionar activament el seu centre cívic.
Una bona prova és el Centre Cívic de Sant Oleguer, cogestionat per
l’Ajuntament i la Taula d’Entitats amb molt èxit de públic i un
model de funcionament envejable.

El síndic
estira les orelles al Bustos
L’Entesa va presentar una queixa al síndic de greuges per l’obstrucció del dret a la informació dels regidors per part de l’Alcaldia. El
síndic va haver de recordar a l’alcalde l’obligació de lliurar tota informació en el termini de quatre dies, però des de llavors l’obstrucció
encara és més freqüent.

Molt soroll per no res
amb els nous equipaments
Des de fa anys, l’equip de govern parla reiteradament d’alguns equipaments com si fossin un fet, malgrat no haver-hi finançament compromès ni calendari de realització. Aquest és el cas del Centre
Cultural i Conservatori de l’Eix Macià o del Parc de Salut. Una vegada més reclamem al govern de l’alcalde Bustos més rigor i menys
propaganda en la gestió de la ciutat.

Sabadell necessita una ronda, però cal que tingui caràcter urbà. La proposta feta per la Generalitat fa un any és una autèntica autovia, amb un disseny per a una velocitat de 100 km/h. Una obra sobredimensionada, que no té en compte que la ronda travessa diversos barris. L’Entesa va presentar al·legacions a l’Estudi informatiu de la Generalitat, plantejant propostes en la línia de reduir la
dimensió de la via i integrar-la a la ciutat, per tal que no esdevingui una barrera per als barris de Castellarnau, Can Llong i Can Deu.
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Ronda de l’Oest i Ronda del Nord sí,

Centre Cívic de Can Rull
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La primavera del 2005 Sabadell va viure la crisi de govern més greu de l’etapa democràtica. La incapacitat de l’alcalde
Bustos i el seu equip per governar i resoldre adequadament els conflictes quotidians el va portar a l’enfrontament amb
diversos col·lectius de la ciutat, a criminalitzar tota discrepància i a generar tensió i desconfiança entre la ciutadania.
Els protagonistes van ser Paco Bustos, que va renunciar davant les càmeres de televisó a la seva responsabilitat al capdavant de la Policia Municipal a causa de suposades amenaces i agressions (ara té menys responsabilitats però manté el sou)
i Joan Manau, que va afirmar de manera irresponsable que a Sabadell hi havia kaleborroka i va acusar públicament d’antisistema els grups de joves (continua com a primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura). L’Entesa va demanar la retirada de
la confiança a tots dos regidors però la moció va ser desestimada amb els vots favorables d’ES i CiU, l’abstenció d’ICV-EUiA
i ERC i els vosts en contra de PSC i PP.
L’alcalde Manuel Bustos va tancar la crisi en fals, excloent del govern municipal els que havien estat socis de govern, però
sense reconèixer els errors comesos ni assumir cap responsabilitat ni tan sols demanar disculpes per les acusacions fetes.

El Jutjat admet a tràmit
la denúncia per calúmnies
presentada per l'Entesa

L’Entesa dóna suport
parc agrícola del vallès

al Parc Agrícola del Vallès

L’Entesa va portar al Ple municipal el passat mes de maig una proposta de la xarxa d’entitats Salvem el Vallès. La moció implica un compromís institucional a favor dels espais agrícoles davant d’amenaces com
ara la pressió urbanística, el model de creixement dispers i caòtic, les
infraestructures, etc.
Els principals punts de l’acord són la protecció de la plana del Vallès,
les seves activitats agràries i els espais forestals de les serralades, el des-

envolupament de polítiques de suport a l’activitat agrària del Vallès per
garantir-ne el futur, l’establiment de figures jurídiques de protecció del
sòl no urbanitzable i de plans de gestió, i el reconeixement del Parc
Agrícola del Vallès en el futur Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
La moció es va aprovar per unanimitat i confiem que sigui un compromís real de totes les forces polítiques per evitar la incertesa: Del
Vallès en quedarà res?

Convent / Vilarrúbias:

L’acció dels veïns i veïnes
i de l’Entesa fa caure el projecte inicial
SOLUCIONS
BUSTOS

al problema d’habitatge,
edificar blocs en pati d’illa.
primera promoció: Vilarrúbias/Convent

El juny del 2004, el Ple municipal va aprovar un projecte que permetia edificar 4.000 m2 al pati
interior d’illa qualificat com a No Edificable entre els carrers de Vilarrúbias, Convent, Sant
Honorat i Soledat. Aquest despropòsit va rebre el suport de tots els partits representats al consistori, tret de l’Entesa. Els veïns i les veïnes afectats i l’Entesa van ser els únics que van presentar
al·legacions en el període d’exposició pública.
Finalment, la possibilitat que el projecte urbanístic no fos acceptat per la Generalitat, va forçar el
Govern municipal a fer marxa enrera i presentar un nou projecte, que no contempla l’edificació al pati interior d’illa, preveu la construcció d’un aparcament soterrat, no executa el nou
carrer entre Sant Honorat i Vilarrúbias, i obliga a la propietat a invertir gairebé 300.000€ en
la millora urbanística del sector.
L’Entesa proposa que aquests diners es destinin a urbanitzar l’espai delimitat pels carrers de
Vilarrúbias, Can Puiggener i Sant Miquel, que s’utilitza com a aparcament, però que està qualificat com a espai verd.

El MHS

Les 12 prioritats

encara no
té ascensor
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de l’Entesa per a la ciutat
Definir un projecte de ciutat.
Evitar la progressiva pèrdua de pes de Sabadell en relació a
altres ciutats vallesanes.
Austeritat pressupostària i no malmetre el patrimoni públic per
obtenir recursos econòmics immediats.
Participació real de les entitats i del conjunt de la ciutadania en
els afers col·lectius.
Impulsar una política cultural de qualitat i fomentar la producció cultural pròpia.
Afrontar la davallada de l’ocupació.
Resoldre el dèficit sociosanitari.
Definir una política d’immigració que s’avanci a possibles situacions conflictives.
Compatibilitzar noves infraestructures amb el medi. Foment del
transport col·lectiu.
Resoldre els problemes de mobilitat urbana i harmonitzar la
convivència de vehicles, vianants i ciclistes.
Prioritzar la preservació dels espais naturals del Rodal.
Establir un model de Policia Municipal al servei dels ciutadans.

L’equip de govern continua incomplint
la normativa de barreres arquitectòniques. El Museu d’Història de Sabadell
encara no disposa d’ascensor i, per tant,
és inaccessible per a les persones discapacitades o amb dificultats de mobilitat.

Cerimònies
de traspàs laiques:
un pas més per fer possible
l’exercici de la llibertat
Properament els Serveis funeraris de Sabadell oferiran un protocol
de cerimònia civil. Això serà una realitat gràcies a una proposta de
l’Entesa per tal de facilitar la lliure elecció del model de cerimònia
que més s’ajusti a les creences de les famílies que, en els moments de
dolor, no sempre estan en condicions per preparar un acte d’aquestes característiques pel seu compte.

4+3 anys fent oposició

El Jutjat d’Instrucció número 3 de Sabadell va
admetre a tràmit les denúncies que va presentar
l’Entesa per Sabadell contra el tinent d’alcalde
Joan Manau i la militant socialista Teresa
Esteban per calúmnies, per les seves declaracions
al programa “La nit al dia” de TVC i als informatius de Canal 50 Vallès, on afirmaven que
darrere els actes violents i les amenaces contra el
regidor Paco Bustos hi havia l’Entesa.

Centre d’Esports Sabadell
i igualtat de gènere:
L’equip de govern gira l’esquena al futbol femení
No fa gaire temps l’equip masculí de futbol del
Centre d’Esports Sabadell va travessar una greu
crisi econòmica i de gestió i l’Equip de govern
amb l’alcalde al front va dedicar molts esforços
per tal de salvar-lo. Recordem que, fins i tot, el
regidor d’esports va deixar aquesta responsabilitat –sense deixar de ser regidor– per presidir la
junta del Centre d’Esports.
Ara l’equip femení del mateix club ha hagut d’abandonar la competició de la superlliga per problemes econòmics. L’Equip de govern, que
compta amb una regidora per a promoure i vetllar per la igualtat de gènere, no ha mogut un dit
per impedir-ho.
L’Entesa va preguntar al Ple el motiu d’aquesta
desigualtat de tracte: hi ha tingut res a veure el
fet de ser un equip masculí i l’altre femení?
Aquesta pregunta va quedar sense resposta.
A l’Entesa, li preocupa també la situació del primer equip de futbol del Centre d’Esports
Sabadell. L’Entesa vol l’equip a primera divisió i
l’estadi... a la Nova Creu Alta!

Per una nova Festa Major
A l’Entesa creiem que a la Festa Major li cal una
renovació. S’hauria de dur a terme un procés de
reflexió amb els diferents col·lectius de la ciutat
per proposar un nou disseny més participatiu
que tingués com a resultat una festa popular,
amb activitats per a tota la ciutadania i menys
institucional.

L’Entesa demana
la retirada de la Medalla de
la Ciutat a Francisco Franco
L’abril de 2005, el Ple municipal va aprovar amb
l’abstenció del PP i el vot favorable de la resta de
grups una moció de l’Entesa per anul·lar la concessió de la Medalla de la Ciutat a Francisco
Franco i altres personatges franquistes, i per atorgar col·lectivament la medalla a totes les persones
que van defensar la República.

El multiculturalisme

L’Entesa és l’única formació política que des de fa gairebé set anys exerceix de forma rigorosa i en solitari la tasca d’oposició. Ha criticat la
gestió populista, prepotent i malgastadora del govern Bustos, ha
denunciat tot allò que va en contra de la ciutat i dels drets de les persones, i ha reclamat una manera de governar la ciutat basada en el diàleg, la participació, l’austeritat i l’ètica.
Tanmateix, l’Entesa també ha fet moltes propostes, com ara la construcció d’una llar d’infants a cada barri, la instal·lació d’ascensors a edificis que no en tenen, la creació d’un Servei de Mediació Comunitària, la
cessió de locals per a les activitats dels col·lectius de joves, l’elaboració d’un
Pla de Reducció de residus, la celebració de cerimònies funeràries laiques,
la proposta de millora de la futura ronda del Nord, la rehabilitació de la
masia de Can Llong, etc.

El cicle Els debats de l’Entesa té
l’objectiu de conèixer altres realitats i reflexionar sobre problemàtiques que sovint sobrepassen el món
local. En els darrers mesos han protagonitzat aquests debats persones de reconeguda
vàlua professional i humana, com ara Josep Maria Terricabras,
Màrius Navazo, Joan Carles Sallas, Alfred Martínez, Josep
Germain, Ferran Ferrer o el col·lectiu Els Altres Andalusos.
Els temes que hem tractat són la constitució europea, el projecte de Sant Pau de Riu-sec, la Via Verda i la proposta de Parc
Agrícola del Vallès, l’informe Pisa i el multiculturalisme.

La Via Verda i la proposta de Parc Agrícola del Vallès

Constitució europea
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