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

Editorial
A Sabadell, l’Entesa

L’Entesa proposa
la creació d’una Entitat
Metropolitana del Vallès

L’assemblea de l’Entesa per Sabadell, celebrada el 23 d’octubre, va decidir per àmplia
majoria defensar el nostre projecte polític
propi a les properes eleccions municipals
del maig de 2011, un projecte que es construeix dia a dia i que ofereix a la ciutadania un espai independent per treballar pel
Sabadell que volem.
Aquesta decisió es va prendre un cop
constatat que no era possible bastir una
alternativa de compromís agrupant les
diferents organitzacions a l’esquerra del
PSC, tal com s’havia proposat a l’assemblea del 15 de maig. Per complir aquest
mandat, el Secretariat va dur a terme un
procés de converses a partir d’un document base, una proposta seriosa i viable
(es pot consultar al web www.entesa.org/
spip.php?rubrique17), que la resta d’organitzacions van rebutjar. Ningú no va tancar
la porta a l’Entesa, però tothom va descartar una candidatura àmplia.
Ara més que mai cal seguir treballant per
continuar consolidant el projecte de l’Entesa com un referent imprescindible de la
política municipal per assolir un Sabadell
cohesionat socialment, ambientalment sostenible, culturalment ric, amb serveis i oportunitats per a tothom. Un Sabadell regenerat
democràticament i governat amb dignitat.
Un projecte que aposta de manera decidida per una nova concepció de la política,
desinteressada i al servei de la ciutadania, fent compatible l’acció política amb
l’ètica i l’honestedat. Un projecte polític
que actua en clau sabadellenca i també
amb clau vallesana, en coordinació amb
les Candidatures Alternatives del Vallès
– CAV, per construir una societat més propera a la que tots i totes somiem.
El repte no és fàcil però us animem a
il·lusionar-vos i a treballar per assolir-lo.
Sabadell s’ho val !

Quan es va començar a parlar de la Llei de creació de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Entesa per Sabadell va demanar
que es fes un debat per analitzar
la conveniència o no de sol·licitar
l’adhesió de Sabadell a aquest nou
ens. Amb poc entusiasme i dilatant
el programa d’actes, l’equip de
govern va organitzar diferents taules rodones, la darrera de les quals
va ser un debat amb participació
dels diferents grups municipals.
L’Entesa per Sabadell va proposar la necessitat de crear una Entitat
Metropolitana del Vallès per tal d’enfortir la cooperació entre municipis, que
potenciï la plana del Vallès, que defensi els interessos de la comarca, que
ordeni i racionalitzi la gestió dels creixements i dels espais naturals, que gestioni el territori i les infraestructures, etc.
Aquesta entitat metropolitana, tal com l’entenem, seria un element de coherència territorial i socioeconòmica, amb una visió supramunicipal, que conservaria més autonomia, situaria la presa de decisions més a prop i, sobretot,
potenciaria un Vallès unit i fort, a més de generar un element de reequilibri, de
contrapès territorial, davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
[Intervenció íntegra a www.entesa.org/spip.php?article1008]

Isidre Soler,
nou conseller comarcal
El regidor de l’Entesa per Sabadell Isidre Soler substituirà Juan Antonio Pérez,
membre de l’AEB de Badia del Vallès, en el
càrrec de conseller comarcal de les Candidatures Alternatives del Vallès. Les CAV
defensen la rotació de càrrecs com una
mesura per evitar la professionalització de
la política i així ho recullen els codis ètics
de les diferents organitzacions. Juan Antonio Pérez ha ocupat el càrrec durant l’any 2010, en substitució de Jacint Padró, regidor del COP de Ripollet.
Des de l’Entesa volem agrair al Juan Antonio la seva tasca durant aquests
mesos i desitjar sort a l’Isidre, que ens representarà fins el mes de maig.

Núm. 46, desembre 2010

Entesa per Sabadell

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

L’Entesa per Sabadell vol que l’Ajuntament
s’impliqui per evitar desnonaments
En els darrers mesos han augmentat molt els casos de persones que tenen
dificultats per pagar els rebuts de lloguer o de l’hipoteca del seu habitatge. Les
greus dificultats econòmiques i la situació d’atur o de precarietat posen en risc de
desnonament moltes famílies.
L’Entesa per Sabadell, sensible a aquesta greu problemàtica, va organitzar un acte
públic per aprofundir en el coneixement d’aquesta casuística, i ha reclamat la
convocatòria del Consell Assessor de l’Habitatge per debatre com es pot afrontar
des de la ciutat, a partir de la informació disponible sobre els casos que s’estan
produint a Sabadell.
L’Entesa reclama que des de l’Ajuntament es faci una veritable política d’habitatge
públic de lloguer, així com actuacions de seguiment, acompanyament i suport
emocional i econòmic a les persones que pateixen desnonaments o estan en situació de
risc. Cal promoure també canvis legislatius que evitin els abusos de les entitats financeres
i que tinguin en compte que l’habitatge és un dret.

Ràdio Sabadell veta

Roc Casagran i Antoni Dalmases
Mes de setembre: Ràdio Sabadell elabora la programació del nou curs i el conductor del programa Això m’han dit
proposa als escriptors Roc Casagran i Antoni Dalmases col·laborar setmanalment en una tertúlia. Tots dos escriptors
accepten, sense cap tipus de retribució.
Però ai las!. Manca l’aprovació del director de la Ràdio, Sr. Marc Sabater, que en veure aquests noms els veta tot
argumentant que és un any d’eleccions i no vull aquests dos a la ràdio. Eren un problema, tal i com es pot llegir en una
carta feta pública al bloc del Sr. Roc Casagran (http://in.directe.cat/roc-casagran/blog/4242/radio-sabadell-i-la-censura).
Aquest fet és molt greu, ja que atempta plenament contra la pluralitat que ha de regir tot mitjà audiovisual públic com
és Ràdio Sabadell, i trenca el principi de ser una ràdio de tots i per a tots els sabadellencs i sabadellenques i no d’estar
al servei del govern.
L’Entesa va demanar explicacions a l’alcalde de la ciutat com a president de la Ràdio i la resposta, com era d’esperar, va
ser tirar pilotes fora enlloc de demanar responsabilitats al director per haver actuat en contra dels principis de la ràdio.
Està clar que el govern de la ciutat no defensa el model d’una ràdio pública plural, amb una gestió transparent i al servei
del conjunt de la ciutadania.

Nova carretera del Cementiri

Una proposta de l’Entesa permet millorar el nou àmbit del Cementiri
L’àmbit del Cementiri de
Sabadell està en fase de
reordenació per millorar les
actuals condicions urbanístiques.
Un dels aspectes més destacats
d’aquesta actuació és la nova carretera
entre la Salut i Torre-romeu.
L’Entesa per Sabadell va proposar un nou traçat
d’aquesta carretera per la part exterior del nou aparcament ja que la proposta inicial d’aquest vial mantenia
l’actual traça i continuava sent un element de separació entre
el Cementiri i l’aparcament.
La nostra proposta ha estat finalment acceptada millorant considerablement la relació entre l’aparcament i el cementiri,
permetent d’aquesta manera accedir-hi des d’un espai pacificat i no des de la carretera.

Prou urbanisme a la carta
La Generalitat desautoritza al govern municipal i impedeix modificar la normativa urbanística en una promoció als carrers de Sant
Pau/Cervantes en els mateixos termes que l’Entesa havia denunciat
Una característica de la política urbanística dels governs municipals encapçalats per Manuel Bustos ha estat la modificació de la normativa urbanística
del Pla General Urbanístic de Sabadell, de manera que els interessos dels promotors queden clarament beneficiats i en canvi els veïns i la ciutat en surten
perjudicats.
Dos clars exponents d’aquesta política han estat les operacions — avui sortosament aturades— als carrers de Vilarrúbies/Convent i el gratacels a la Gironina, a les quals l’Entesa i els veïns s’hi van oposar decididament.
Un nou cas d’urbanisme a la carta pretenia modificar el Pla general per deixar
edificar una planta més i 255 m2 més dels permesos en una nova promoció als
carrers de Sant Pau /ervantes.
Aquest nou despropòsit va ser aprovat al ple de desembre de 2007 amb els vots
favorables del PSC, el PP i CiU, desoint els arguments de l’Entesa que defensava el compliment de la normativa urbanística.
Ara, finalment, la Generalitat ha desautoritzat al govern municipal i ha impedit
aquests canvis de la normativa urbanística amb els mateixos arguments pels
quals l’Entesa s’hi va oposar i va denunciar.

solucions Bustos

Des de l’Entesa per Sabadell celebrem que en aquesta ocasió la Direcció General d’Urbanisme hagi fet el que li correspon fer i se’ns doni la raó en la solitària
tasca de vetllar perquè la gestió urbanística es faci a favor de l’interès públic i
en benefici de tota la ciutat.

Casa Duran

El govern del PSC ha decidit mantenir-la tancada i barrada a la ciutat
L’any 2000 “la Caixa” va treure’s de sobre la Casa Duran i la va donar a la ciutat per tal de facilitar el seu gaudi pel conjunt dels ciutadans, segons el conveni signat amb l’Ajuntament de Sabadell.
Un mal conveni ja que una vegada més l’alcalde Manuel Bustos
no va mirar pels interessos de Sabadell. No va exigir que la Caixa
rehabilités la Casa Duran abans de donar-la, i les obres de rehabilitació han costat més 1,5 milions d’euros a càrrec del pressupost
municipal.
Des de la seva rehabilitació la Casa Duran ha estat única i exclusivament destinada a actes institucionals del govern i a visites guiades. L’Entesa ha plantejat i ha defensat obrir-la a actes organitzats
per les entitats sabadellenques regulant la utilització dels espais
fent compatible l’ús amb la preservació dels valors patrimonials
de l’edifici. Per això vam proposar una moció al ple municipal per
regular-ne l’ús.
Ara el govern municipal del PSC novament ha actuat contra els interessos de la ciutat decidint que les entitats ciutadanes no puguin utilitzar la Casa Duran. El reglament d’ús estableix que només s’hi podran organitzar actes institucionals i activitats del govern.
En lloc d’obrir els edificis que són patrimoni de tots i donar-los-hi un ús que doni un servei i que permeti difondre la
història de la ciutat, el govern prefereix tenir-lo tancat a pany i forrellat, imposant restriccions no en funció del tipus
d’activitats, sinó en funció de qui les organitza.
Una vegada més, el PSC menysté el caràcter públic d’un bé patrimonial, que és del conjunt de la ciutat per atribuir-se’n
l’ús en exclusiva.
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Pla de Mobilitat
El govern del PSC desaprofita una oportunitat única
Després d’un procés de 5 anys i d’haver-hi destinat més de 200.000 euros, finalment ha estat
aprovat el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell amb els vots del PSC i del PP i amb un resultat
més que decebedor.
Des de l’Entesa hem defensat el PMU com un instrument necessari per a reduir els nivells
de contaminació atmosfèrica generat pel trànsit de vehicles i els seus efectes sobre el medi
ambient i la salut de les persones i alhora contribuir a mitigar el canvi climàtic. També com una
oportunitat única per millorar l’espai urbà i guanyar espais destinats a les persones.
Hem reclamat voluntat política per capgirar l’actual model de mobilitat basat en el vehicle privat i
implantar un model sustentat en el transport col·lectiu urbà i interurbà no contaminant i estimular
els desplaçaments a peu i amb bicicleta.
Què ha fet el govern? posar pegats a la mobilitat sense plantejar-se cap canvi en profunditat.
Quin ha estat el resultat? un Pla de Mobilitat que no compleix ni els objectius del propi pla com
és la reducció del consum d’energia i la reducció de les partícules contaminants en suspensió.
Un pla amb una absoluta manca de concreció de les actuacions (tot ho remet a futurs estudis) i
sense una programació i una priorització de les actuacions que el pot convertir en paper mullat.
S’ha perdut una oportunitat única per assolir un canvi de modal a favor d’una mobilitat més sostenible,
per redefinir l’ús i la qualitat de l’espai públic. En definitiva per millorar la qualitat de vida de la ciutat.
L’Entesa va plantejar un total de 57 esmenes per millorar el pla, que majoritàriament no van ser
acceptades, entre les quals destaquem:
• Definir una xarxa de carrils bus segregada.
• Convertir l’Eix central, des de la Gran Via fins la Plaça Marcet, per a vianants i bus.
• Implantar un carril bus en els dos sentits de la Gran Via.
• Crear el bus nocturn
• Prioritzar l’aparcament de camions.
• Construir un aparcament soterrat a l’estació dels FGC de Gràcia.
• Condicionar l’espai públic de les zones de trànsit pacificat.
• Aplicar criteris de seguretat en els carrils bici.
• Crear carrils bici a les carreteres de Castellar, Mollet, Caldes, Sant Quirze.
• Promoure Eixos cívics a tots els barris

Les Coves de Sant Oleguer recuperades
Gràcies a les propostes de l’Entesa per Sabadell
L’any 2006 l’Entesa per Sabadell va proposar la
protecció de les Coves del riu Ripoll en les al·
legacions presentades al Pla Especial de Patrimoni de Sabadell - PEPPS. Les coves no gaudien
de cap tipus de protecció, malgrat ser un element del patrimoni històric de la ciutat, i l’equip
de govern no tenia cap intenció de preservar-les.
L’al·legació va ser acceptada i des de llavors
l’Entesa ha reivindicat en diferents ocasions
actuacions per consolidar, protegir i fer accessibles les coves, fent tot tipus de propostes per
destinar-hi recursos a través dels Fons Estatals
d’Inversió Local o del Pla d’Ocupació municipal.
Finalment s’han rehabilitat algunes coves de la zona de Sant Oleguer i s’ha signat un conveni d’adhesió al Memorial
Democràtic, per tal de recuperar un element de la memòria col·lectiva, que permet conèixer la història de la ciutat a la
postguerra i que és indestriable de la història recent de Sabadell.

Zona Hermètica
A favor del trasllat de les activitats i d’un canvi de model d’oci
Per l’Entesa sempre ha estat una prioritat garantir el dret al descans dels veïns i
veïnes del barri de Gràcia i a no haver de patir cada cap de setmana l’incivisme
i les molèsties generades per la Zona Hermètica. El progressiu trasllat dels
locals d’oci a Sant Pau de Riu-sec forma part de la solució dels problemes i és un
dels compromisos del programa de govern de l’Entesa.
Per aquest motiu compartim el nou Pla Especial que regula els usos recreatius i
de restauració del barri de Gràcia, que ha de fer efectiu el trasllat en un termini
màxim de 5 anys i alhora afavorir la reducció del nombre de locals.
El Grup Municipal de l’Entesa va ser l’únic que va fer al·legacions al Pla
Especial de Gràcia per millorar-lo i garantir jurídicament la seva implantació,
per tal que l’objectiu de traslladar les activitats no quedi en paper mullat.
Propostes que van ser recollides i incorporades al text final de la memòria
del pla, el qual va ser aprovat per majoria, amb l’abstenció del Grup municipal
d’ICV-EUiA i el vot contrari del PP.
La perspectiva de trasllat no ha de significar en cap cas la relaxació de les
mesures establertes per minimitzar els efectes de la Zona Hermètica a la zona residencial de Gràcia i en aquest sentit
continuarem reclamant el control de llicències, l’acompliment d’horaris, una major vigilància, la limitació efectiva
d’accés als carrers, la neteja i manteniment, etc.
En paral·lel caldrà treballar per trobar alternatives a un model d’oci massa vinculat al consum d’alcohol i d’estupefaents.

Quart Cinturó
Il·legalitats, alternatives, mobilitzacions i despropòsits
El Ministeri de Foment i el PSC volen imposar el Quart Cinturó saltant-se la legalitat
El 30 de juliol el Misteri de Fomento va treure a exposició pública l’Estudi Informatiu del
Cierre de l’Autovia Orbital de Barcelona, el Quart Cinturó, de manera absolutament irregular
en mantenir una avaluació d’impacte ambiental caducada, fet que invalida la tramitació.
L’Entesa va interposar un recurs d’alçada i va plantejar una moció perquè l’Ajuntament també recorregués aquesta irregularitat, proposta que no va prosperar per l’oposició del PSC.

L’Entesa presenta al·legacions a l’Estudi Informatiu
L’Entesa va presentar al·legacions a l’Estudi informatiu basant-se principalment en la manca
de justificació del projecte, la vulneració de la legalitat, la inconsistència tècnica de l’estudi
i la brutal afectació que aquest projecte causaria al territori. Proposem el definitiu abandonament del projecte i l’aposta per la preservació dels espais forestals i agrícoles del Vallès i
les inversions a millorar la xarxa viària existent i la xarxa de transport col·lectiu.

L’Entesa i les CAV es mobilitzen per defensar el territori i una mobilitat sostenible
L’Entesa i les Candidatures Alternatives del Vallès vam participar activament en la manifestació contra el Quart Cinturó que va tenir lloc a Sabadell el 3 d’octubre. Defensem un model
de territori i de mobilitat que respecti el territori i els valors ambientals, socials i històrics
del Vallès, i reivindiquem que les inversions en infraestructures es destinin a bàsicament a
impulsar el transport públic i a millorar la xarxa viària existent.

El govern municipal utilitza les entitats per una declaració sense credibilitat
El govern municipal es va voler sumar al cúmul de despropòsits sobre el Quart Cinturó organitzant un sainet al més pur estil Bustos, amb una declaració a favor d’aquesta autovia
que no té cap mena de credibilitat ni rigor i que no ha estat mai tractada ni aprovada en cap
òrgan municipal. Una maniobra partidista que va requerir pressionar a les entitats perquè
la signessin, però que el govern, fent gala de la seva opacitat, s’ha negat a facilitar ni a fer
pública la relació d’entitats signants.
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Les mocions de l’Entesa
.Junta de Portaveus del 29 d’octubre...

De suport a Ismail Javit

Ple municipal del 6 de juliol...

A favor del Campus universitari de Sabadell

La moció, presentada conjuntament per l’Entesa per Sabadell,
ICV-EUiA i ERC, proposava que es produís un pronunciament
de la Junta de Portaveus a favor del dret del ciutadà afgà Ismail Javit a ser considerat refugiat polític en base els principis humanitaris. Aquest activista pertany a l’ètnia hazara,
que està amenaçada pels talibans, que pretenen imposar la
neteja ètnica. La proposició va ser aprovada per unanimitat.

La moció, aprovada per unanimitat, tenia com a objectiu
reafirmar l’aposta de l’Ajuntament pel manteniment del
campus universitari a la ciutat, així com instar la UAB a potenciar el campus de Sabadell i a reconsiderar la reducció
d’oferta d’estudis que s’està produint i que dibuixa un futur
incert i el risc de perdre els estudis universitaris a la ciutat.

Junta de Portaveus del 2 de juliol...

En solidaritat amb Udalbitza
La moció, que va ser rebutjada, pretenia traslladar la solidaritat del
Consistori amb Udalbitza,
una institució constituïda l’any 1999 per l’Assemblea d’Ajuntaments i
càrrecs electes d’Euskal
Herria. Udalbitza va patir
el processament judicial de 22 càrrecs electes i personal,
sota l’acusació de col·laboració amb organitzacions armades, sense cap tipus de prova ni la imputació de cap fet
concret. La moció va ser presentada poc abans de l’inici
del judici en què se sol·licitava la il·legalització d’Udalbitza.

Ple municipal del 7 de setembre...

A favor de protegir el conjunt industrial del
Vapor Pissit
Els vots en contra del PSC i d’abstenció del PP van impedir que prosperés una moció que proposava ampliar la
protecció volumètrica al conjunt del Vapor Pissit, perquè
actualment el PEPPS només protegeix la nau amb façana
al carrer del Sol. Aquest conjunt industrial va ser construït
l’any 1843 i encara conserva l’estructura original característica a partir del pati de drapaires centrals, amb dues
quadres paral·leles, l’antiga sala de màquines i la xemeneia. Malgrat el seu elevat valor com a conjunt singular a
Catalunya, el govern Bustos es va negar a protegir-lo.

.Junta de Portaveus del 29 d’octubre...

Sobre les despeses per la visita del papa
L’Entesa per Sabadell va presentar aquesta moció, dies abans
de la visita del papa a Barcelona, per tal de refermar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell de defensar els principis
de la laïcitat, i per instar a la Diputació de Barcelona a no destinar cap partida de diner públic per finançar despeses originades per la visita del Papa i destinar aquests diners públics
a finançar necessitats dels ajuntaments. La moció només va
rebre el suport d’ERC, mostrant la manca de coherència d’algunes organitzacions polítiques que es declaren laiques.

.Ple municipal del 6 de novembre...

A favor de convertir l’edifici de la Plaça
Vallès en un equipament cívic
La nostra proposta era
convertir l’edifici que actualment ocupa Xalest, a
la plaça del Vallès, en un
hotel d’entitats o un casal
d’entitats, és a dir, un edifici amb caràcter cívic, que
pogués aixoplugar entitats
del sector i del conjunt de la ciutat que no disposen de seu.
L’edifici és de propietat municipal i gaudeix d’una ubicació
molt cèntrica i al bell mig de la plaça. La moció va ser rebutjada pel PSC, CiU i el PP, de manera que el sector CentreMercat va perdre l’oportunitat de guanyar un equipament
cívic per potenciar l’associacionisme i el teixit social.

Les activitats de l’Entesa
Aperitiu de final de curs
Com és tradició, l’Entesa va acomiadar el curs amb un aperitiu a la
Cafeteria Clau de Fa el 15 de juliol. En un ambient distès es va presentar el tríptic Què més hem fet amb el teu vot?, una síntesi de la memòria d’activitats 2009/2010 del Grup Municipal, un exercici de transparència que fem cada any per donar compte de la feina feta. L’acte
va ser comptar amb l’actuació del grup de música a cappella Nàiade.

L’Assemblea de
l’Entesa decideix

El 23 d’octubre es va celebrar l’assemblea de l’Entesa, que va començar amb l’explicació detallada
dels contactes fets per conformar una candidatura àmplia a l’esquerra del PSC per a les properes
eleccions municipals. Les persones que havien participat en les reunions amb ERC, ICV-EUiA i la CUP
van explicar les gestions realitzades i van constatar que totes les organitzacions estaven obertes a
concórrer conjuntament amb l’Entesa per Sabadell, però descartaven fórmules a quatre bandes.
Així doncs, un cop constatat que no era possible bastir una candidatura conjunta, l’assemblea es
va centrar en el debat sobre anar en solitari o amb alguna altra organització i finalment es va decidir per una àmplia majoria defensar el projecte propi de l’Entesa, sustentat en una altra manera
de fer política, en el marc de les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV

El Sabadell que volem

Aquest projecte, que es va posar en marxa ara fa un any amb l’estudi monogràfic del barri de Can Puiggener, ha continuat amb visites als barris de la Concòrdia, Espronceda i Campoamor, Covadonga i Creueta, i Can Deu i la Plana del Pintor, Gràcia i Can Feu i Ca n’Oriac i Torreguitart.
A partir d’un treball de contacte amb les entitats i centres educatius de cada barri s’elabora el material i l’itinerari de la visita. El
monogràfic comença amb una posada en comú de tot el que hem après sobre el barri i les seves problemàtiques i continua amb l’itinerari, que inclou visites a equipaments i entitats. Aquesta és una manera de conèixer millor la ciutat i d’establir vincles amb el teixit
associatiu que treballa als diferents barris.

Es presenta el llibre Construint Municipi
L’Entesa per Sabadell va organitzar el 15 d’octubre un acte de presentació del llibre Construint
municipi des dels moviments socials. Candidatures alternatives i populars i barris en lluita,
fruit de les Jornades organitzades a Castellar del Vallès a l’abril de 2009 amb motiu del trentè
aniversari de les primeres eleccions municipals. El llibre, que ha estat coordinat per Elisenda
Alamany, Marc Serrà i Gemma Ubasart, recull diverses experiències polítiques, ecologistes, socials i
veïnals en el marc del municipalisme d’arreu de Catalunya, però també casos de Madrid i el País Basc.
L’acte de presentació a Sabadell va comptar amb les intervencions de Jordi Bonet, president
de l’AV Casc Antic de Barcelona i Marc Serrà, Membre de l’Altraveu de Castellar i coeditor del
llibre, i va ser presentat per la regidora de l’Entesa Virginia Domínguez, que també és autora de
l’article L’aposta municipalista: per què fem el pas a la política local?.

Sopar

amb el lema “A Sabadell, l’Entesa”

El 26 de novembre se celebrà el tradicional Sopar de Tardor de l’Entesa,
amb l’assistència de prop de 200 persones i el suport de representants de
les CAV, va anar a càrrec de la Cooperativa del Casal Can Capablanca i
va acabar amb l’extraordinària actuació del grup a cappella Nàiade. En el
torn d’intervencions, Margarida Massot, va animar tothom a participar en
la campanya electoral implicant-se en alguna de les comissions que s’han
posat en marxa; Isidre Soler va reivindicar l’espai del municipalisme actiu
per recuperar la política com a àmbit de defensa dels interessos col·lectius;
i Virginia Domínguez va recordar la tasca propositiva que ha fet l’Entesa a
l’Ajuntament amb l’objectiu de construir un Sabadell i un Vallès millors.
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Candidatures Alternatives del Vallès
Tercera Bicicletada de les CAV

L’11 de juliol va tenir lloc la Tercera Bicicletada de les CAV en defensa dels camins, les
vies verdes i els carrils bici segurs al Vallès. Després de les edicions celebrades a Ripollet
l’any 2008 i a Sabadell el 2009, la bicicletada 2010 va visitar Badia del Vallès i va aplegar 450 ciclistes procedents de
Cerdanyola del Vallès, Badia del Vallès, Ripollet, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sabadell.
El recorregut dels ciclistes, de totes les edats, va finalitzar al Parc Joan Oliver amb un refrigeri i la lectura d’un manifest
a càrrec del conseller comarcal Juan Antonio Pérez, que va reivindicar els drets dels usuaris i usuàries de la bicicleta
i va recordar que la bicicleta és el mitjà de transport més sostenible.

Assemblea de les CAV a Rubí
El 20 de novembre les Candidatures Alternatives del Vallès van celebrar a Rubí una
assemblea extraordinària en què van decidir renovar la seva aposta de coordinació
per a les eleccions municipals de 2011. En un ambient de gran harmonia, les nou
candidatures que conformen les CAV i altres organitzacions vallesanes que van ser
convidades a participar en la jornada, van debatre diferents documents relacionats per
exemple amb els codis de conducta i les línies programàtiques. Les CAV, que es van
començar a gestar fa 8 anys, es van constituir al 2007 com a coalició per defensar una
altra manera de fer política al Vallès.

I per nadal... la LOTERIA
de l’Entesa
Aquest any si que
toca! Si més no toca
vendre i toca comprar.
Si vols col·laborar
en una d’aquestes
modalitats (o en totes dues) contacta
amb el grup municipal

i bona sort!
Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 • Fax: 93 745 31 27 • grupmunicipal@entesa.org

visita el nostre web
Si vols rebre

www.entesa.org

i ara també som al

informació d’Entesa al dia fes-nos-ho saber a info@entesa.org

