diari de l’ENTESA

la feina feta
per Sabadell
Aquest nou diari vol ser un mitjà de
comunicació per traslladar les propostes de l’Entesa i m o s t r a r l a f e i n a
f e t a pel Grup Municipal de l’Entesa
per Sabadell.
Des de l’oposició també es fa avançar la ciutat i alhora es construeix la
necessària alternativa al govern municipal.

Ni l’alcalde ni ningú no pot regalar el que és de tots
L’any 1998 l’alcalde Farrés va signar un conveni amb el director general de la Guàrdia Civil pel qual la caserna retornava a la ciutat.
La caserna es va inscriure al Registre de la Propietat i és per tant de
p l e na p r o pi e t at m un ic ip a l .
L’any 2006 l’alcalde Bustos ha tornat a negociar amb el Ministeri de
l’Interior, amb el resultat d’un nou conveni segons el qual la ciutat, per
poder disposar d’aquest equipament, ha de pagar 3 milions d’euros i
cedir un solar valorat en uns 5 milions d’euros.
L’Entesa va interposar el desembre un recurs contenciós administratiu,
al qual s’han adherit ICV-EUiA, ERC i CiU, contra el conveni signat
per l’alcalde Bustos i en defensa del patrimoni públic.
La ciutat és de tots els sabadellencs i les sabadellenques i ningú no pot
regalar el seu patrimoni.
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ENTESA

L’Entesa defensa el patrimoni de la ciutat

Breu cronologia sobre la propietat de la caserna

Més sobre la caserna:
el govern Bustos en
requalifica una part

Una part de l’espai que ocupa la caserna de la Guàrdia Civil, qualificat d’equipament, va ser requalificada l’any 2004. En concret,
1.700 m2 dels 7.700 que ocupa, van ser qualificats de residencial privat per vendre’ls per més d’11 milions d’euros per fer habitatges privats, probablement a preus de luxe.
Aquesta operació respon a una política miop, que prioritza obtenir recursos econòmics a curt termini, sense considerar altres necessitats actuals i futures de la ciutat. L’Entesa s’hi va oposar en defensa de disposar de sòl públic on poder fer actuacions d’interès ciutadà (centre de dia, habitatges públics, etc.).
Una mostra més de la mala gestió que el govern Bustos fa del patrimoni.
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• 1928: la ciutat construeix la caserna i la cedeix a la Guàrdia Civil mentre s’hi allotgin.
• 1945: escriptura notarial de cessió gratuïta de la caserna a la Guàrdia Civil amb clàusula de reversió si deixa d’allotjar-s’hi.
• 1997: la Guàrdia Civil deixa d’allotjar-se a la caserna.
• 1998: l’alcalde Farrés i el director general de la Guàrdia Civil signen un conveni de retorn de la caserna a la ciutat.
• 1999: s’inscriu la caserna en el Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament.
• 2000: l’alcalde Bustos renova el conveni signat el 1998 d’ús a precari de la caserna.
• 2006: sota el pretext que l’antic director general de la Guàrdia Civil no tenia competències, l’alcalde 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.
• 2006: l’alcalde Bustos aprova per decret el conveni i evita que la seva aprovació passi pel Ple.

Ferrocarrils: Soterrem les vies !
El perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat és el projecte més important que Sabadell té
en aquest moment damunt la taula. Aquest perllongament permetrà millorar la connectivitat dins
de la ciutat, però també ha de facilitar la comunicació amb municipis veïns.
L’Entesa va presentar al·legacions i propostes a l’estudi informatiu d’aquest projecte. Algunes amb
l’objectiu de millorar la seguretat i l’accessibilitat a les estacions, altres per reduir l’impacte de les
obres, especialment la construcció a cel obert de les estacions. Però la de més envergadura consistia a continuar el soterrament de les vies fins a Sant Quirze del Vallès.
Això permetrà eliminar l’actual barrera que representen les vies i convertir aquest espai en un passeig entre Sabadell i Sant Quirze, integrar el barri de les galàxies i anivellar el passeig de Can Feu
i la Rambla d’Ibèria. A més evitaria l’enderrocament de diversos edificis del barri de Gràcia i la
interrupció durant molts mesos de les carreteres de Barcelona i de Molins de Rei.

Des de l’Entesa ens comprometem a continuar treballant
per fer realitat aquest important projecte per a la ciutat.
Simulació del passeig. Proposta de L’ENTESA
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Estat actual

La Generalitat ja ha acceptat parcialment aquesta proposta de l’Entesa i preveu el soterrament de
la via fins passada la Rambla d’Ibèria. Es tracta però d’una solució insuficient perquè no permetria eliminar del tot la barrera entre Gràcia i Can Feu i crear el nou passeig.
Es tracta d’una oportunitat històrica que no podem perdre i per això vam promoure que el ple
municipal aprovés una moció per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que el soterrament es
faci efectiu fins a Sant Quirze.

Fem memòria
Fets memorables en la gestió de l’alcalde Bustos als quals L’Entesa s’ha oposat fermament

ZOO

Tots al Govern!

Venda de sòl i
mala gestió del patrimoni
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El zoo va ser un bluf, un engany a la ciutadania. Una campanya encapçalada per l’alcalde, amb la complicitat de la resta de grups municipals,
per dissimular la manca de projectes estratègics del govern. Durant
aquella campanya l’equip de govern va acusar d’estar en contra de la ciutat qui no hi estava d’acord.
A proposta de l’Entesa, el Ple municipal del mes d’abril de 2005 va descartar
definitivament la possibilitat d’ubicar el zoo a la Torre Turull i Can Moragues, i
es va comprometre a protegir de manera efectiva aquests valuosos espais del Rodal de Sabadell.
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La glamurosa proposta del

El 2003 Manuel Bustos va guanyar les eleccions amb
majoria absoluta però, lluny d’afrontar el govern en
solitari, va establir un “pacte de ciutat” amb CiU,
ICV-EUiA i ERC per neutralitzar-los com a oposició
i aquests s’hi van avenir. El resultat: 23 regidors al govern i el nomenament de “comissionats” per acontentar els socis, amb una gran despesa de diners públics del tot innecessària.
Quan aquests partits li van començar a fer nosa, l’alcalde els va fer sortir per la porta petita. Des del primer moment l’Entesa ha actuat amb coherència i responsabilitat, treballant en solitari des de l’oposició.

Pla estratègic:

L’Entesa defensa una gestió del patrimoni
municipal en benefici dels interessos col·lectius. La pràctica de l’Equip de Govern
Bustos, però, és una altra, caracteritzada per
una mala gestió del patrimoni.
La venda de parcel·les de propietat municipal de Can Gambús i de Can Llong per
equilibrar les despeses pressupostàries; la
requalificació d’una part de la caserna de la Guàrdia Civil per vendre-la com a sòl edificable; la venda d’uns edificis municipals de la plaça de Sant Roc; la venda de l’edifici
del CESTIC a l’Eix Macià… són tan sols alguns exemples d’aquesta mala gestió basada va obtenir recursos econòmics immediats sense preveure les necessitats de futur.

100 milions de pessetes
a la paperera
El Pla Estratègic de Sabadell 2010 va
ser un dels estendards de l’Equip de
govern de Manuel Bustos, però aquest pla es va
esfumar després de dedicar-hi més de 650.000
euros (108 milions de pessetes) i destinar-hi una
regidoria específica durant quatre anys.

Ocultació
d’informació
L’opacitat informativa és una característica
del govern Bustos. L’Entesa ha presentat
queixes al Síndic de Greuges per l’obstrucció
sistemàtica del dret a la informació dels regidors per part d’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 és simplement més subtil.

La casa Duran:

requalificació de zones verdes

El Govern municipal va modificar el Pla Parcial de Sant Pau de
Riu-sec ampliant el seu àmbit amb la incorporació d’uns espais
lliures entre Sabadell i Badia qualificats de parc urbà, per tal
d’augmentar la superfície edificable fins a Badia.
L’Entesa es va oposar a aquest canvi de planejament i va proposar “compactar” el sostre edificable industrial, amb un disseny urbanístic més racional, amb menys consum de sòl, i
poder mantenir els espais lliures com a parc urbà.

L’ABB: d’espai del coneixement a les fires

de mas a palauet

La rehabilitació la casa Duran costa molts diners a la ciutat, prop del
milió d’euros, però encara l’equip de govern no sap què fer-hi. De
moment tan sols serveix per a recepcions municipals i per a dinars presidits per l’alcalde, però resta tancada a la ciutadania, tot i el gran valor
patrimonial d’aquest edifici.
L’Entesa proposa obrir-la a la ciutat i a les seves entitats. També, ubicarhi les dependències d’una Oficina del Patrimoni.
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Sant Pau de Riu-sec:

Foto: Entesa per Sabadell

un quatripartit d’usar i llençar

L’austeritat brilla per absent
Per l’Entesa els diners públics s’han de destinar a resoldre
les necessitats reals de la ciutadania i a millorar els serveis i
els espais públics de Sabadell. L’equip de govern Bustos al
contrari destina grans quantitats de diners de tots a despeses supèrflues i propagandístiques amb multitud d’actes,
recepcions, inauguracions, etc. etc.
Alguns exemples de despeses del 2006:
• Repartiment de plantes a la primavera: 4.000 euros
• Visita d’obres amb autocars: 24.000 euros
• Revistes Sabadell a prop: 50.000 euros
• Càterings i canapès: 100.000 euros
• Adornaments florals als fanals: 600.000 euros
• Milers d’hores de funcionaris, contractació de serveis, anuncis, i un llarg etc. amb un cost de milers i milers d’euros.

L’ABB, que havia de ser una peça clau en el projecte de Gran Via
Digital, va ser requalificat d’ús industrial a equipament tecnològic,
amb el compromís de tots els grups polítics per convertir-lo en un
espai destinat a usos universitaris i activitats econòmiques relacionades amb les noves tecnologies. Finalment, no acollirà cap de les
idees inicials i esdevindrà un espai multiús, ocupat bàsicament per
fires d’abast comarcal, convencions i actes multitudinaris, que costarà a la ciutat més de 10 milions d’euros.

L’estil Bustos, un estil propi

mà dura contra els joves

La festa de tancament del bar BEMBA, el 27 de setembre de 2003, va acabar com el rosari de
l’aurora arran de la intervenció policial, totalment innecessària i desproporcionada que van
dirigir personalment els regidors Paco Bustos i Josep Ayuso. El resultat va ser una batalla campal amb més d’una vintena de ferits, onze detinguts, destrosses i els dos regidors encausats.
Però encara més greu va ser la política d’ocultació d’informació que va exercir l’equip de govern,
que va defugir tota responsabilitat política. El cas es troba encara en mans de la justícia.

Amagar
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A Sabadell, com en altres ciutats, hi ha hagut un increment de les
agressions protagonitzades per joves d’extrema dreta i amb contingut xenòfob. Malgrat tot, l’Equip de Govern ha intentat amagar-les i no ha pres mesures efectives per eradicar-les.
Per l’Entesa cal afrontar aquesta problemàtica i combatre activament l’apologia del nazisme, analitzar les seves causes i establir
plans d’acció social ambiciosos, que combini els aspectes educatius i lúdics, més enllà de les mesures policials i judicials.

Circuit de Bici-trial,
o la destrucció del Parc de Catalunya
L’alcalde Manel Bustos confon 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
bici-trial al mig del Parc, de més de 1.500 m2 i destinat a les
pràctiques d’una escola privada, demostra la poca estima del
govern Bustos per l’espai lliure més emblemàtic de la ciutat.
El circuit el van fer amb opacitat, sense informar, sense que cap organisme municipal aprovés cap mena de projecte i amagant la informació quan se’ls va requerir.
L’Entesa es va oposar 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.
Foto: Entesa per Sabadell
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la violència neonazi i racista

La taxa de residus:
recaptar per damunt de tot
El 2004 el govern municipal -llavors format per PSC, CiU,
ICV-EUiA i ERC- va imposar la nova taxa de residus. No es
pretenia fomentar una disminució efectiva dels residus, ni
premiar els bons hàbits. Tan sols recaptar més diners.
L’Entesa per Sabadell s’hi va oposar i des de llavors ha demanat reiteradament la retirada cautelar de la taxa, com també
un procés per trobar una solució als problemes econòmics i
ambientals dels residus, que es basi en la reducció, el reciclatge i la reutilització.

El Principal:

Foto: Entesa per Sabadell

La patinada del Bemba:

silencis, populisme i presses

Després d’un llarg procés de recuperació i rehabilitació tota la ciutat pot gaudir del Teatre Principal.
Les primeres gestions per adquirir el teatre s’iniciaren l’any 1991 i l’Ajuntament l’acabà comprant l’any
1998 amb el govern de l’alcalde Farrés, que va iniciar les primeres gestions per rehabilitar-lo . Òbviament,
l’alcalde Bustos ha silenciat aquesta part de la història, per posar-se totes les medalles del Principal. I ha
programat un extens programa d’activitats i de regals, amb un elevat cost econòmic -naturalment a càrrec
del pressupost municipal- amb una clara intenció electoralista.
Les presses per inaugurar el Principal van portar a obrir-lo al públic abans d’hora, sense la preceptiva aprovació de l’Estudi de Seguretat de l’Edifici, del Pla d’Emergència i evacuació del teatre i de l’Avaluació de riscos, fet que
va ser denunciat per la Junta de Personal a la Inspecció de
Treball. El govern municipal assumia una greu responsabilitat en el cas de produir-se una emergència al teatre.
L’Entesa va demanar a l’alcalde que es prenguessin les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels treballadors i
treballadores i del públic que el visitava.

Foto: David Datzira
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Si hi ha una cosa que caracteritza l’alcalde de Sabadell és el seu estil populista, autoritari i opac. L’estil Bustos criminalitza la discrepància i premia el clientelisme. Aquest
estil s’ha convertit en una forma de governar pròpia, marcada per l’abús dels actes protocol·laris, el malbaratament dels recursos públics en imatge i propaganda i la incapacitat
per definir un projecte de futur per a Sabadell. En definitiva: molta façana i nul lideratge.

Propostes de l’ENTESA

Propostes
al Pla de Protecció del Patrimoni

Foto: Entesa per Sabadell

Un nou espai
civicocultural
al Vapor Turull

L’Entesa ha proposat crear una nova i potent centralitat al Vapor Turull (actual aparcament de
zona blava) construint diversos equipaments que
dinamitzin aquesta zona. Les principals actuacions serien la construcció d’un espai civicocultural, sales d’exposició i un auditori, la
construcció d’un aparcament soterrat, la creació d’una gran plaça, la construcció d’edificis amb locals comercials als baixos i habitatges destinats principalment a gent jove i la
rehabilitació de l’edifici del vapor Turull per destinar-lo a hotel d’entitats.

L’Aliança:

Per l’Entesa és de summa importància una encertada gestió
del nostre Patrimoni, amb un instrument que permeti identificar, protegir i intervenir en els elements de la ciutat, per
definir quins són els referents, quina és la història de
Sabadell que volem explicar i transmetre al futur.
L’Entesa va analitzar el Pla de Protecció del Patrimoni de
Sabadell (PEPPS) i va fer aportacions per millorar-lo.
Algunes de les aportacions han estat recollides, gràcies a les
quals s’han protegit edificis i elements que no estaven contemplats, com la Fàbrica Marcet, el Mercat de la Creu Alta,
l’Escola Can Rull, el Quiosc del Parc del Taulí o les Coves
del Ripoll, entre altres.

Per una major seguretat
per als ciclistes
El 2006 el Ple va aprovar una proposta de l'Entesa instant la
Generalitat a adequar la carretera B-124, entre Sabadell i
Castellar del Vallès, per facilitar la màxima seguretat dels
ciclistes. En la mateixa línia l'any 2000 es va aprovar també
una proposta de l’Entesa reclamant un carril-bici a la carretera de Matadepera, del qual la Diputació en va construir un
tram fins l'ermita de Sant Julià.

Cal que tots els llits siguin d’ús públic!
Adequació d’habitatges

L’Entesa ha demanat des de sempre la reobertura de la Clínica l’Aliança per palliar el col·lapse
de l’Hospital de Sabadell. En saber que l’Aliança es posaria en funcionament amb 60 llits concertats per a ús públic, un 50% de la seva capacitat, l’Entesa va presentar una moció al ple
municipal perquè l’Ajuntament sol·licités a la Conselleria de Salut de la Generalitat concertar
per a ús públic la totalitat dels llits de l’Aliança, si més no, fins a l’obertura d’un nou hospital
a la zona de Ripollet–Cerdanyola.
Malauradament, el sectarisme dels grups municipals del PSC i de CiU van impedir aprovar
aquesta moció. Poques setmanes després, però, el director general del Servei Català de la Salut
es va comprometre ampliar l’oferta de llits de la Clínica de l’Aliança fins a 120, si es manté
l’actual dèficit de llits.

Foto: Entesa per Sabadell

per a la gent gran

Racó del Campanar

SOLUCIONS
BUSTOS

Ronda de l’Oest i Ronda Nord sí,

L’Entesa dóna suport

Cerimònies
de traspàs laiques:

al Parc Agrícola del Vallès

un pas més
per a fer possible l’exercici de la llibertat

Servei de mediació
comunitària
A l’Entesa sempre hem defensat la cultura de la
tolerància i del diàleg com el millor instrument
per a resoldre els conflictes. També defensem una
administració que fomenti la convivència i la
cohesió social.
Amb aquest plantejament l’Entesa va proposar al
Ple la creació d’un Ser vei Municipal de Mediació
Comunitària, aprovat per unanimitat, gràcies a la
qual la ciutat gaudeix d’aquest servei.

Cap a la gratuïtat
del transport col·lectiu
per a la gent jove
Entre les propostes que l’Entesa va fer al Govern
municipal pel 2006 hi havia la de finançar gradualment el cost
del bitllet de l’autobús 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 va ser que aquest tema no
forma part de les seves prioritats.

Recuperar
Foto: Entesa per Sabadell

Els Serveis funeraris de Sabadell ofereixen un protocol de cerimònia civil, 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.

Sabadell necessita una ronda, però cal que
tingui caràcter urbà. El projecte de la
Generalitat planteja una autèntica autovia, amb un disseny per una velocitat de
100 km/h. Una obra sobredimensionada,
que no té en compte que la ronda travessa
diversos barris.
L'Entesa va plantejar propostes per reduir
la dimensió de la via i integrar-la a la ciutat i soterrant-la bona part del seu
recorregut, per tal que no esdevingui
una barrera entre els barris de
Castellarnau, Can Llong i Can Deu.

la Masia de Can Llong
parc agrícola del vallès

L’Entesa va portar l’any 2006 al Ple municipal 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 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, el 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, com també 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?

El passat mes de maig l’Entesa va proposar a l’equip de
govern que iniciés la rehabilitació de la masia de Can Llong,
una de les més representatives del passat agrícola de Sabadell
i que actualment ofereix un aspecte lamentable. És urgent la
consolidació de la masia per evitar el seu complet enrunament, la neteja i la rehabilitació integral del conjunt i del seu
entorn. Paral·lelament, cal promoure un concurs d’idees
entre la ciutadania per saber quins equipaments socioculturals es podrien ubicar a la masia.
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però no una autopista dins la ciutat

El Racó del Campanar és un punt de trobada i alhora un
espai emblemàtic de la ciutat. Des de fa uns anys, però, ha
esdevingut seu dels amants del monopatí, activitat que fa
difícil compartir l’espai amb la resta de persones i que, a
més, té efectes negatius sobre el mobiliari urbà.
A Sabadell ja hi ha un espai adequat per als monopatins,
situat al parc de Catalunya.
Per això l’Entesa defensa que el Racó del Campanar recuperi el seu caràcter tranquil i de convivència i ha proposat que
s’introdueixin elements dissuasius als bancs i graons, la reposició del mobiliari deteriorat i la posada en marxa de campanyes de sensibilització envers aquest espai.
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El juny de 2004 el Ple municipal va aprovar un projecte que permetia edificar 4.000 m2
al pati interior d’illa dels carrers de Vilarrúbies, Convent, Sant Honorat i Soledat, tot i
estar qualificat com a No Edificable. Aquest despropòsit va rebre el suport de tots els partits representats al consistori, tret de l’Entesa que s’hi va oposar.
Els veïns i les veïnes afectats i l’Entesa van presentar al·legacions i el Govern municipal va
haver de fer marxa enrera i presentar un nou projecte sense l’edificació al pati interior d’illa
i que obliga la propietat a invertir gairebé 300.000 € en la millora urbanística del sector.

Foto: Entesa per Sabadell

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

el triomf dels veïns
Foto: Entesa per Sabadell

Convent/Vilarrúbies:

Gràcies a la proposta de l’Entesa s’ha creat un Servei municipal d’adequació d’habitatges per a la gent gran, destinat a
assessorar, orientar i assistir les persones grans perquè puguin
realitzar obres de millora per adaptar els seus habitatges a les
noves necessitats funcionals i de mobilitat.

L'Entesa contra

Foto: Lluís B runet

El cicle Els debats de l'Entesa té
l'objectiu de conèixer i donar a
conèixer altres realitats i reflexionar sobre problemàtiques que
sovint sobrepassen el món local. Els
temes que hem tractat en els darrers
mesos són la sanitat, la prostitució, la
memòria històrica.
Foto: Entesa per Sabadell

L'Isidre Soler i la Nieves García
són els dos regidors de
l'Entesa per Sabadell
des de 2003.

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.

Foto: Entesa per Sabadell

Memòria Històrica

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.
Sanitat

Foto: Entesa per Sabadell

el Quart Cinturó

L'Entesa aposta per un model de mobilitat sostenible, i més respectuós amb el patrimoni natural.
Aposta per un transport eficient de persones i
mercaderies basat en el ferrocarril més net, més
barat, més segur i amb més futur.
Per aquests motius l'Entesa forma part de la
Campanya Contra el Quart Cinturó i ha pres part
activa en totes les mobilitzacions per defensar el
nostre rodal i mostrar el nostre rebuig a aquest
projecte que malmetria espais de gran valor ecològic, patrimonial i social del Vallès, afavoriria
encara més el procés urbanitzador i no resoldria
els veritables problemes de mobilitat.

Gent gran:
invertir més en serveis
Cada vegada és més necessari que l’Administració inverteixi en serveis i equipaments sociosanitaris per a la gent gran.
El paper dels ajuntaments és gestionar adequadament els serveis d’assistència social, oferir suport
a les famílies i escoltar les necessitats i inquietuds
de la nostra gent gran, a més de facilitar els terrenys per a construir els equipaments i exigir-ne
la construcció i la posada en funcionament.
L’Entesa reclama que es dediquin els recursos per
cobrir les necessitats bàsiques de la gent gran i que
no s’utilitzi el lleure com a instrument electoralista.

Foto: Entesa per Sabadell

Foto: Entesa per Sabadell

Foto: Entesa per Sabadell

Castellarnau

l’Entesa ha presentat:

... ha convocat

i ha generat

• 25 mocions al Pe municipal
• 13 precs i preguntes al Ple
• 310 preguntes al govern municipal
• 23 al·legacions
• 21 propostes diverses

• 50 rodes de premsa

• 290 notes de premsa
• 50 articles d’opinió
• 14 butlletins del Grup municipal
• 17 debats de l’Entesa
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Al llarg d’aquest mandat (2003-2007)

Tots aquests documents estan disponibles a

www.entesa.org

Cap a les eleccions municipals

L’Entesa va escoltar els veïns
d’alguns carrers de Castellarnau afectats pel pas indiscriminat de vehicles pesants i
per la no reposició de l’arbrat, davant del desinterès
manifestat per l’Equip de
Govern. Després de les peticions i del seguiment de
l’Entesa el problema està en
vies de solució.

Suport al refugiat
Boniface E. Amaefule
L’Entesa va promoure l’octubre del 2006 una
moció conjunta de tots els grups polítics a favor
dels drets del ciutadà nigerià, comdemnat a mort
al seu país, Boniface E. Amaefule, per frenar la
seva deportació i facilitar el seu trasllat a Sabadell
on comptava amb una oferta de treball.
Gràcies a aquest compromís i a la pressió de
molts sabadellencs i sabadellenques Boniface ha
pogut retornar a casa nostra.

L’Entesa demana
la retirada de la Medalla de
la Ciutat a Francisco Franco
L’abril del 2005 el Ple municipal va aprovar, tan
sols amb l’abstenció del PP, 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.

Frenem
el “Mobbing” immobiliari
Alfons Aragoneses, Virginia Dominguez, Isidre Soler, Guillem Fuster i Margarida Massot.

D’aquí a un mes tenim novament eleccions municipals. Un mes per explicar les nostres propostes de futur i fer balanç de la feina
que hem fet durant el mandat que ara s’acaba. Han estat quatre anys en què hem treballat amb molta il·lusió per millorar la ciutat. I hem procurat fer-ho de manera responsable, coherent, plantejant moltes propostes, però també denúncies.
El proper 27 de maig tenim el repte d’augmentar la confiança que molts sabadellencs i sabadellenques van dipositar ara fa 4 anys
en l’Entesa, per ampliar la nostra representació i poder millorar la feina feta.

Entesa per Sabadell c. de Gràcia, 48, 1r 2a

08201 Sabadell • info@entesa.org •
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A Sabadell l’Entesa va proposar al Ple la creació
d’un servei d’atenció a les víctimes i ja funciona des
de fa uns mesos. La creixent especulació ha fet aparèixer el “mobbing” o assetjament immobiliari.
Aquestes accions es consideren amenaçadores i
afecten directament els drets de les persones, especialment la gent gran.

Grup Municipal ES 93 745 31 27

• grupmunicipal@entesa.org

