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EDITORIAL: 
Preparem les eleccions, fem
possible el canvi!
El 27 de maig tornem a tenir una cita amb les urnes. Han
passat vuit anys des que l’ENTESA va començar a cami-
nar amb un propòsit ben clar: aplegar el màxim de sensi-
bilitats progressistes de diferents sectors de la ciutada-
nia i la societat civil per fer de Sabadell una ciutat cada
dia més justa i cohesionada, més culta i dinàmica, més
verda i més lliure.

Vuit anys després, havent viscut sota els diferents
governs encapçalats pel PSC-PSOE,  aquest objectiu no
només roman inalterat, sinó que esdevé cada cop més
necessari. 

Si bé és cert que, diferents opcions reclamaran l’espai
d’esquerres a la nostra ciutat, no ho és menys que ha
estat només l’ENTESA qui ha exercit una oposició rigoro-
sa i alhora constructiva als governs Bustos, criticant
quan ha calgut l’acció de govern, vetllant per la trans-
parència dels afers públics i, sobretot, posant al damunt
de la taula nombroses propostes per a la millora de la
qualitat de vida dels i les sabadellenques.

L’ENTESA encara la propera contesa electoral amb la
voluntat d’esdevenir el motor del canvi a la ciutat, el pal
de paller que permeti aplegar esforços i il·lusions dels
centenars de persones que aspirem no només a un
necessari i higiènic canvi d’estil, sinó a una transforma-
ció real de les polítiques municipals que doni resposta a
qüestions com l’habitatge, els serveis sanitaris i socials,
el transport públic i la mobilitat, la defensa de l’espai
públic i l’entorn natural, les iniciatives culturals, la gestió
responsable dels recursos públics, etc...

En aquest sentit, ja fa alguns mesos que van començar a
funcionar, de manera totalment oberta, els grups de tre-
ball de cara a l’elaboració i dinamització de propostes
tant a nivell sectorial (territori, serveis socials, cultura i
educació, joventut,...) com territorial (en diferents barris
o sectors de la ciutat). Properament anirem presentant
les seves propostes i conclusions, base del que entenem
hauria d’esdevenir el programa per a una Alternativa de
Govern a Sabadell.

És necessari doncs la implicació de totes les persones
que confien en l’ENTESA! 

Els vuit anys de feina de l’ENTESA al servei de Sabadell
faran possible el canvi!

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista

Caserna de la Guardia Civil

fo
to

: E
S

El patrimoni de la ciutat és de tots
Ningú no el pot regalar

L’Entesa, ICV-EUiA, ERC i CiU hem interposat un
recurs contenciós contra el conveni signat per
l’Equip de Govern del Sr. Bustos i el Ministeri de
l’Interior, en relació a la Caserna de la Guàrdia Ci-
vil, per considerar-lo molt perjudicial per la ciutat.

La història
• 1928: la ciutat construeix la Caserna i la cedeix a la Guàrdia Civil amb la

condició que s’hi allotgin.
• 1945: s’escriptura davant notari la cessió gratuïta de la Caserna amb

clàusula de reversió si es deixa d’allotjar les forces de la Guàrdia Civil.
• 1997: la Caserna deixa d’allotjar les forces de la Guàrdia Civil.
• 1998: se signa un conveni entre l’alcalde Farrés i el director general de

la Guardia Civil de retorn de la caserna a la ciutat i autoritza l’ús tempo-
ral per part de la Guàrdia Civil fins el 31 de desembre de 1999.

• 1999: s’inscriu la Caserna en el Registre de la Propietat a favor de
l’Ajuntament.

• 2000: l’actual Alcalde Manuel Bustos renova el conveni signat el 1998
d’ús temporal de la Caserna.

• 2006: la Guàrdia Civil diu no reconèixer el conveni signat l’any 1998,
al·legant que el llavors director general de la Guàrdia Civil no tenia
competències per signar-lo.

• 2 d’agost de 2006: sota aquest pretext, l’alcalde Manuel Bustos signa
un nou conveni amb el Ministre Alfredo Pérez Rubalcaba pel qual la
Guàrdia Civil deixa la Caserna i l’Ajuntament, a canvi, li cedeix un solar
de 5.000 metres quadrats i li paga 3 milions d’euros.

• Octubre de 2006: l’equip de govern aprova per Decret el conveni i en
dóna compte a la Junta de Govern Local, en la que tan sols voten els
membres del Grup municipal socialista, evitant que la seva aprovació
passés pel Ple, considerant tan sols els 3.000 euros (import límit per ser
aprovat en Junta de Govern) i donant un valor de 0 euros al solar de
5.000 m2.
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Desconeixem els motius concrets del pels quals el Govern
municipal ha cedit tan fàcilment a les pretensions de la
Guàrdia Civil, però tenim molt clar que no té cap justifica-
ció que la ciutat hagi de pagar 3 milions d’euros i cedir un
solar valorat en varis milions d’euros per recuperar un
equipament que és de plena propietat de l’Ajuntament, tal i
com consta en el Registre de la Propietat.

Per aquest motiu hem decidit interposar un recurs conten-
ciós administratiu contra el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Sabadell i la Secretaria d’Estat de Segu-
retat i hem sol·licitat l’aturada cautelar i immediata de la
seva execució per evitar que l’Ajuntament hagi de realitzar
un pagament tan onerós per a les arques municipals.

Amb aquesta acció realitzem un acte de responsabilitat en
la defensa del que és el patrimoni col·lectiu.

I, més enllà de les diferències polítiques que mantenim
amb les altres organitzacions, hem considerat oportú
convidar a la resta de forces polítiques a fer palès també
el seu compromís de defensar que cap partit ni cap equip
de govern pot patrimonialitzar la ciutat.

La ciutat és de tots els sabadellencs i sabade-
llenques i ningú no pot regalar el seu patrimoni.

Però si aquesta operació no fos prou lesiva pels interessos de
la ciutat hem de recordar que no és l’única. L’any 2004 l’Equip
de Govern del Sr. Bustos va segregar 1.700m2 dels 7.700 que
disposa el solar de la Caserna i els hi va canviar la qualifica-
ció d’equipament per la de residencial privat, amb l’objectiu
de posar a la venda aquests 1.700m2 mitjançant subhasta amb
un preu de sortida d’ 11 Milions d’euros. L’única força política
que es va oposar a aquestes operacions va ser l’Entesa

Segur que tothom estarà d’acord que la res-
tauració del castell de Can Feu i del seu
entorn suposarà una millora considerable per
a la ciutat i, en especial, per al barri de Can
Feu. El castell, malgrat el seu escàs valor
històric i arquitectònic, forma part del paisat-
ge de la ciutat i és evident que cal una actua-
ció urgent per evitar que s’enfonsi. Ara bé, el
que l’Entesa qüestiona és la manera de fer
possible aquesta restauració.

Els recursos municipals són limitats, però les
necessitats de serveis i d’atenció a les perso-
nes creixen. I els pressupostos municipals
dels darrers anys destinen pràcticament la
totalitat dels recursos públics a cobrir la des-
pesa ordinària, de manera que es recorre a
l’endeutament per fer inversió.

Des de l’Entesa hem expressat reiteradament la
nostra preocupació per la política expansiva i
propagandística de l’equip de govern, que anun-
cia nous equipaments i serveis –alguns molt
necessaris i d’altres del tot qüestionables-
sense preveure d’on sortiran els diners per
construir-los i per mantenir-los en funciona-

ment. Recordem l’equipament de l’Eix Macià –ara denominat Ciutat de la
Música- que l’alcalde va prometre l’any 1999, però que no compta de
moment amb calendari d’execució ni pressupost. O el recent anunci per
situar els Museus i l’Arxiu municipals al Vapor Turull, que ni tan sols té pro-
jecte. O la Televisió digital, o la Pista coberta d’atletisme, entre d’altres.

És des d’aquesta perspectiva que ens preocupa aquesta nova aventu-
ra del castell i ens preguntem si és una prioritat per la ciutat disposar
d’un castell municipal i si podem dedicar tants diners públics a un pro-
jecte tan indeterminat.

D’una banda, és de sentit comú pensar que primer hauria de sorgir la
necessitat d’un equipament amb uns usos concrets i després buscar
l’edifici adequat. Però a Sabadell últimament es fa a l’inrevés: es
cedeix a la ciutat un edifici a canvi de reconvertir una fàbrica en habi-
tatges o d’incrementar el sostre edificable, i després es decideix el
seu ús. Així ha passat amb l’ABB o amb el castell de Can Feu, cedit pel
propietari a canvi d’augmentar en un 100% el sostre edificable en els
terrenys adjacents de la seva propietat.

D’altra banda, hi ha a la ciutat més edificis catalogats que requereixen
restauració i, lògicament, no poden passar tots a ser propietat municipal
per l’elevat cost econòmic de restauració i manteniment que implicaria.

Per últim, hi ha altres formes d’aconseguir la restauració d’edificis pri-
vats per poder-los conservar com a patrimoni de la ciutat. Un exemple
va ser la torre Gorina, a la cruïlla Rambla-Gran Via on, mitjançant un
conveni amb l’Ajuntament els propietaris van restaurar-lo sense cap
cost per a les finances municipals. 

Des de l’Entesa apostem decididament per aquesta opció. Creiem que
s’hauria d’impulsar un conveni que contemplés que els propietaris del
castell es fessin càrrec de la restauració, que es decidís conjunta-
ment el seu ús i que es compensés la propietat per l’esforç econòmic
que pugui representar.

Quant al barri de Can Feu, la proposta que hem fet de soterrament de
la via suposa una indiscutible millora per al barri i per al conjunt de la
ciutat. Ens agradaria que l’equip de govern assumís aquesta proposta
i hi dediqués, com a mínim, el mateix esforç i entusiasme que està
dedicant al castell.

CAN FEU I EL CASTELL

El patrimoni de la ciutat és de tots. Ningú no el pot regalar  (continuació)
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Imatge del Castell de Can Feu

fo
to

: E
S



Després d’un llarg procés de recuperació i
de rehabilitació el Teatre Principal ja és de
tots els sabadellencs i sabadellenques.

El Principal és el darrer dels grans projec-
tes que el Sr. Bustos es va trobar en marxa
quan va arribar a l’alcaldia l’any 1999. L’any
1991 l’equip de govern d’aleshores alcalde
Farrés havia iniciat les primeres gestions
per adquirir i rehabilitar el teatre, llavors en
mans privades, i l’adquisició es va materia-
litzar l’any 1998. Mentrestant, l’equipament
es va incloure en el Mapa Cultural i es va
obtenir un solar annex, imprescindible per
a la futura ampliació de l’escenari. Unes
gestions fonamentals per a la recuperació
del teatre que, tot i això, han estat silencia-
des en totes les cròniques sobre la rehabi-
litació.

El govern del Sr. Bustos ha silenciat aques-
ta etapa prèvia, atribuint-se en exclusiva la
recuperació del Principal, tal i com es pot
comprovar en les múltiples publicacions
municipals editades en motiu de la inaugu-
ració.

Després de quatre anys d’obres i d’una
inversió de prop de 10 milions d’euros, el
Teatre Principal es va inaugurar el passat
12 de gener. Una inauguració que el govern
Bustos ha programat amb un gran desple-
gament de mitjans i un elevat cost a càrrec
del pressupost municipal, amb una clara
intenció de ser utilitzada com a reclam
electoral.

L’Equip de govern ha silenciat també que la
inauguració del teatre i l’obertura al públic,
es varen efectuar sense que totes les
mesures que han de garantir la completa
seguretat del teatre es trobessin aprova-
des. Qualsevol local de pública concurrèn-
cia ha de disposar de tots els estudis i
plans que determina la normativa abans de
la seva obertura al públic.

En concret, un mes després de la seva
inauguració el Teatre Principal encara no
disposava de la preceptiva aprovació de
l’Estudi de Seguretat de l’edifici, del Pla
d’Emergència i evacuació del teatre, de
l’Avaluació de riscos, etc. Mancances que
van motivar que la Junta de Personal de
l’Ajuntament presentés una denúncia a
Inspecció de Treball.

Considerem especialment greu que s’hagi donat aquesta situació, que
afecta a la seguretat de les persones que intervenen, treballen i acu-
deixen al teatre. 

Les presses per inaugurar el Principal a causa de la proximitat de les
eleccions municipals no poden ser motiu per posar en situació de risc a
cap persona. Es tracta d’una veritable temeritat que els responsables
de l’administració no poden obviar, quan és la pròpia administració qui
te la responsabilitat de vetllar i garantir la seguretat dels ciutadans i
ciutadanes i complir i fer acomplir les normatives.

Per aquest motiu l’Entesa va adreçar a l’Alcalde un escrit preguntant si
eren certes les mancances que denuncia la Junta de Personal i que, en
cas de ser-ho, prengués les mesures al respecte per garantir la segure-
tat a la “joia de la ciutat”.

TEATRE PRINCIPAL

Els silencis sobre “la joia de la ciutat”

Teatre Principal
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Fa algunes setmanes el director general de Transports de la Generalitat va fer parada a Sabadell per explicar a la Taula
de Mobilitat el projecte de perllongament dels ferrocarrils i quines modificacions pensaven incorporar a l’estudi infor-
matiu un cop estudiades les al·legacions presentades per diferents entitats i col·lectius.

Una de les modificacions que preveuen incorporar al projecte és la proposta de l’Entesa de continuar el soterrament de
la via en direcció a Sant Quirze del Vallès (malgrat que no contemplin arribar fins aquesta localitat). Amb aquest canvi
s’eliminarà l’efecte barrera, es guanyarà un nou passeig als barris de Gràcia i Can Feu, s’evitarà l’enderrocament d’una
vintena de cases i no caldrà interrompre el trànsit de les carreteres de Barcelona i Molins de Rei durant mesos com
estava previst inicialment.

Aquests canvis en el projecte ens satisfan per la millora que representen per a la ciutat, tot i que el  soterrament no es
contempli fins a Sant Quirze i no s’hagi reconegut que era una proposta de l’Entesa. Tanmateix, lamentem que des de
l’Administració es tanqui la porta a debatre altres propostes de molt interès que poden marcar el futur de la mobilitat a
la comarca, com ara la continuïtat cap a Castellar del Vallès o el projecte de bifurcació presentat per l’associació
Sabadell Cruïlla.

Des del moment que es va fer pública l’existència d’aquest projecte, el mes de juliol, l’Entesa va demanar que es trac-
tés als òrgans participatius de la ciutat i que es fomentés el debat ciutadà. Paral·lelament, vam fer un esforç de difusió
per intentar suplir el silenci de l’equip de govern sobre aquest projecte i les seves repercussions, organitzant actes
públics i editant un full informatiu sobre aquest projecte.

L’equip de govern no tan sols no ha fomentat el debat, sinó que únicament ha tractat aquest tema a la Taula de Mobilitat
i al Consell de Ciutat a petició de l’Entesa, el mateix dia que la Generalitat presentava el projecte modificat. I tot per dei-
xar ben clar que donaven per tancat el procés i barraven la porta a dissenyar participativament el futur de Sabadell.

El projecte de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat és, sens dubte, la inversió més important que rebrà la ciu-
tat en les properes dècades. Sabadell mereix el millor projecte i hauria pogut tenir el millor projecte si s’haguessin escol-
tat les preguntes i les opinions de la ciutadania i, amb tot aquest material, s'hagués plantejat una alternativa sòlida, que
incorporés totes les millores per aconseguir un projecte assumit per la majoria de sabadellencs i sabadellenques. 

Potser encara som a temps de treballar per impulsar un projecte de consens per a una infrastructura que condicionarà
les futures connexions de ferrocarrils i, per tant, les polítiques de mobilitat de Sabadell i també de la comarca.

Entesa per Sabadell 
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Tal i com es va anunciar a la darrera assemblea de l’Entesa, ja s’han posat en marxa les comissions de treball de la
campanya electoral, amb un munt de propostes engrescadores i amb força. També s’ha fet una primera planificació
per portar-les a la pràctica. Paral·lelament, s’està treballant en el programa electoral prenent com a base la tasca
realitzada durant tots aquests anys.
Ara cal que la nostra veu i les nostres propostes, en definitiva el nostre projecte, arribi a tothom.
Per aconseguir-ho és necessari la implicació de totes les persones que desitgen un canvi de govern a la ciutat.
Us convidem a participar directa i decididament amb l’Entesa, com a garantia per aconseguir un millor Sabadell pel futur.

FERROCARRILS:
la Generalitat incorpora una de les propostes de millora de l’Entesa

Per a concretar la col·laboració us podeu posar en contacte amb la persona que coordina la campanya:
Joan Pujol, tel. 649 298318 o per c.e. jjooaannppuujj@@ggmmaaiill..ccoomm

27 de maig: Eleccions municipals
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El sopar de tardor de l’ENTESA

El passat 2 de desembre dues-centes persones ens vam tro-
bar per celebrar el tradicional Sopar de Tardor de l’Entesa,
aquest any a la Sala Polivalent del Nord de Ca n’Oriac.

En un ambient festiu, de retrobament i de balanç de la
feina feta durant tot l’any, els assistents vam poder gaudir
d’un bon sopar i vam poder conèixer totes les propostes
que des de l’Entesa hem estat fent per tal de vertebrar el
nostre projecte de ciutat.

Abans dels parlaments i de la música vam ser partícips
d’un emotiu reconeixement a un dels militants històrics de
l’esquerra i del moviment veïnal de la nostra ciutat, i mem-
bre entusiasta de l’Entesa des de els seus inicis, en Joan

Moles. En Joan ha demostrat al llarg dels anys ser un
exemple anònim de treball constant per seguir millorant,
des de diversos àmbits, la nostra ciutat.

Després vam escoltar les paraules del nostre portaveu a
l’Ajuntament, l’Isidre Soler, que després de fer un balanç
de la feina feta, va encoratjar als assistents a difondre per
la ciutat les propostes de l’Entesa en la perspectiva de la
contesa electoral del proper maig de 2007, que serà clau
per tal de possibilitar un canvi polític a la nostra ciutat.

Després d’aquestes paraules, vam poder gaudir d’una
agradable vetllada musical amb l’actuació del grup Son
Canalla.

Joan Moles Virginia Domínguez Isidre Soler

L'Entesa per Sabadell s'ha anat pronunciant per la recuperació de la nostra
Memòria Històrica democràtica. Una prova d'això va ser la presentació i
aprovació (27-IV-2005) d'una moció en la qual es demanava que el Consistori
retirés la medalla de la ciutat a Franco i altres feixistes i que es concedís, de
manera col·lectiva, a totes les persones que a la nostra ciutat van combatre
en defensa de la legalitat republicana, així com també a les que van lluitar en
defensa de les llibertats contra l’il·legítim règim franquista.
Fa uns mesos el govern del PSOE ha presentat un Projecte de Llei de Memòria Històrica que ha merescut el rebuig de
totes les entitats memorialistes del país, que reclamen una llei en la qual es declari de manera expressa la il·legalitat
de la dictadura de Franco i la nul·litat de les sentències polítiques que va imposar durant la seva llarga existència. Les
víctimes i els seus descendents exigeixen també que es produeixi una reparació moral pels patiments soferts.
L'Entesa per Sabadell va dedicar el debat de l'1 de febrer del 2007 a analitzar aquest Projecte i les reivindicacions
insatisfetes, comptant per a això amb la participació de Magda Sellés (professora de la URL i vicepresidenta de
l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica) i d'Alfons Aragoneses (professor de la UPF, especialista
en el dret durant les dictadures feixistes i membre del Secretariat de l’Entesa). En el transcurs de les exposicions
dels ponents i en el col·loqui posterior es va posar de manifest la necessitat que la ciutadania, i especialment la
joventut, conegui i comprengui bé la nostra història, com a estímul per impulsar-nos a treballar incansablement per
un món més just, lliure i solidari.

Per una veritable
Llei de la Memòria Històrica
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pots veure les

preguntes i mocions
presentades per l’ES a la nostra pàgina web

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27 • a/e: grupmunicipal@entesa.org

wwwwww..eenntteessaa..oorrgg

L’Entesa participa activament 
en la manifestació contra el Quart Cinturó
El passat 3 de desembre es va celebrar a la nostra ciutat una nova manifestació en la que
prop de 5.000 persones van mostrar el seu rebuig al projecte d’aquesta nova autopista que,
de fer-se, malmetria els darrers espais naturals del Vallès i per reclamar inversions reals per
al transport públic. L’Entesa va donar-hi ple suport i va estrenar una nova pancarta.

Imatges de la manifestació del dia 3 de desembre del 2006

Visita el nostre web
L’Entesa ha estrenat un nou web més modern i atractiu. Els
continguts són gairebé els mateixos, però s’han reorganit-
zat per fer-lo més accessible i més ordenat. Així, a partir
d’un menú horitzontal podreu trobar apartats sobre
l’Actualitat (notes de premsa, articles, butlletins...), l’Entesa
(representants, Secretariat...), el Grup Municipal (interven-
cions al ple, cròniques del ple, mocions...) i Propostes
(al·legacions i propostes), que es completen amb l’Agenda,
els Enllaços, les Imatges i l’apartat On som.

AAnniimmeeuu--vvooss aa vviissiittaarr eell nnoouu wweebb wwwwww..eenntteessaa..oorrgg

I ara també...  el blog de l’Isidre
També hem incorporat un nou element a la xarxa: el blog de
l’Isidre, on podrà expressar els seus comentaris i refle-
xions, i que aportarà la seva visió personal sobre els temes
que es treballin en cada moment des de l’Entesa i, sobretot,
des del grup municipal. 

El podeu estrenar connectant-vos a:

hhttttpp::////iissiiddrreessoolleerr..bbllooggssppoott..ccoomm//
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Ens ha deixat
Dediquem el nostre record a

LLuuííss CCoorrddeerroo AAllvvaarreezz
que va morir el 10 de gener


