
Serveis públics

de qualitat

Equipaments sanitaris, educa-

tius, per als col·lectius amb

necessitats especials, per a la

gent gran i habitatges de lloguer

de qualitat a tota la ciutat.

La cohesió social

i la solidaritat

Distribuir equitativament els

recursos necessaris per aconse-

guir la igualtat d’oportunitats,

avançant cap a una  societat més

cohesionada, justa i solidària.

Una gestió 

racional i austera

dels recursos

Destinar els diners de tots exclusi-

vament als serveis a la ciutadania

i al manteniment de la ciutat,

sense malbaratar-los en propa-

ganda, sous desorbitats, despeses

ostentoses o actes innecessaris.

Una ciutat com-

pacta amb un

rodal de qualitat

Un Sabadell on viure i treballar,

sense soroll i contaminació. Un

rodal preservat i de qualitat, sense

amenaces d’autopistes ni de nous

creixements urbanístics, un espai

de natura al costat de la ciutat.

El patrimoni

col·lectiu, cultural

i històric

No malmetre el patrimoni de la

ciutat com la Caserna de la

Guàrdia Civil o el sòl públic.

Preservar el patrimoni històric i

fomentar la cultura popular.

Espai públic de

qualitat i mobili-

tat sostenible

Carrers i places de qualitat,

segurs, nets i sense barreres

arquitectòniques. Una mobilitat a

mida de les persones, millorant i

ampliant el transport públic i

fomentant  l’ús de la bicicleta.

Participació activa

i democràcia

participativa

Garantir una informació munici-

pal objectiva, plural i transparent.

Taules i organismes de participa-

ció directa. Consultes populars.

Reforç de la xarxa associativa.

Amb motiu del 10è

aniversari de l’En-

tesa per Sabadell

hem volgut recollir en

aquesta publicació la

nostra trajectòria i el

treball fet al llarg d’a-

quests anys, així com

exposar les nostres

principals propostes

per una ciutat millor.

Tot plegat a partir

d’impulsar una mane-

ra diferent d’entendre

la política.

EENNTTEESSAA
ppeerr  SSaabbaaddeellll

diari de l’ENTESA

10anys fentciutat
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• Un Rodal sense golf

• La Retirada de la taxa de residus

• L’Aliança com a equipament sanitari públic

• Més espai públic i preservació arquitectònica a l’Artèxtil

• Que l’alcalde Bustos no dilapidi el patrimoni de la ciutat amb la Caserna de la Guardia Civil

• Que els regidors Paco Bustos i Josep Ayuso assumeixin responsabilitats polítiques pel cas Bemba

• Que no es destrueixi l’espai públic amb el Bici-trial al Parc Catalunya, els mòduls de restau-
ració a l’Eix Màcia i la destrucció i privatització de la zona esportiva Olimpia.

1999-2009 Què ha fet l’Entesa per Sabadell ?

Ascensors 
L’any 2000 vam proposar que l’Ajuntament
gestionés la instal·lació de  100 ascensors cada
any. L’Oficina Municipal de l’Habitatge cana-
litza la proposta.

Escoles bressol
L’Entesa va impulsar el 2001 la campanya “una
escola bressol cada any”. D’entrada el  Govern
municipal va desestimar la proposta que final-
ment va assumir a partir de l’impuls donat per
la Generalitat. 

Aparcament subterrani
a la Creu de Barberà

L’Entesa va proposar l’any 2000 construir un
pàrquing al Passeig Espronceda i la reforma
integral del passeig. Va ser inaugurat l’any 2007.

Servei de 
mediació comunitària

El servei va ser proposat per l’Entesa l’any 2004
per facilitar la resolució de conflictes a partir del
diàleg.

Entre altres temes l’Entesa també ha defensat:

Retirada definitiva 
del projecte del ZOO

A l’abril del 2004 i a proposta de l’Entesa el ple
va aprovar retirar el projecte del Zoo a la Torre
Turull i Can Moragues. L’Entesa va ser l’únic
grup polític que sempre es va oposar  a la des-
trucció d’aquests espais.

Reduir l’afectació 
del projecte dels FGC

Gràcies a les al·legacions de l’Entesa la Gene-
ralitat va modificar el projecte i es va evitar
haver d’enderrocar 19 edificis al barri de Gràcia.

Recuperar la Casa de la
Maternitat per la ciutat 
L’octubre de 2008 es va aprovar una moció de
l’Entesa a favor de rehabilitat i recuperar aquest
edifici públic com a Casa de la Llengua.

Servei d’adequació
d’habitatges per 

a la gent gran
Per informar, assessorar i ajudar a les persones
grans a adaptar els seus habitatges a les seves
noves necessitats.

Pla integral de protecció de
la contaminació acústica
Mesures per reduir el soroll a la via pública,
obres i activitats.

Banca ètica
Compromís de l’Ajuntament per operar en
aquest tipus d’entitat i fer-ne difusió.

Pla de millora de la
qualitat de l’aire

Paquet d’actuacions per reduir la contaminació
atmosfèrica a la ciutat.

Cerimònies laiques 
al tanatori 

Servei que funciona des del juny de 2006 a par-
tir d’una proposta de l’Entesa.

DDIIAARRII  DDEE  SSAABBAADDEELLLL, 23 de novembre de 2001 DDIIAARRII  DDEE  SSAABBAADDEELLLL,
20 de gener de 2000

DDIIAARRII  DDEE  SSAABBAADDEELLLL, 18 de desembre de 2004

DDIIAARRII  DDEE  SSAABBAADDEELLLL, 3 de febrer de 2005

DDIIAARRII  DDEE  SSAABBAADDEELLLL, 29 de març de 2006

En aquests 10 anys l’Entesa ha fet moltes propostes Aquestes són algunes que s’han fet realitat

EELL  99  PPUUNNTT, 12 de novembre de 2002

Gràcies a l’Entesa també s’han

aprovatels temes següe nts:

• Servei contra el “mobbing immobiliari” 

• Modificar el projecte Convent/Vilarrúbies

• Registre municipal de bicis

• Prohibició de plantar transgènics al nostre terme municipal

• Retolació en català al comerç

• Foment del Parc agrícola del Vallès

• Retirada de la medalla d’honor de la ciutat a Franco

• Carril bici a la carretera de Castellar 

• Declaració de Sabadell ciutat antitaurina

• Declaració de Sabadell Lliure bosses de plàstic

• Augmentar els edificis protegits en el Pla de Protecció del Patrimoni

• Reglament per regular l’obertura de la Casa Duran a la ciutat 

SSOOLLUUCCIIOONNSS  BBUUSSTTOOSS
als problemes d’habitatge, edificar blocs en pati d’illa. 

Primera promoció: Vilarrúbies/Convent
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2009 Què vol l’Entesa per Sabadell ? 

Un tramvia 

que relligui la ciutat
Que comuniqui Sant Pau de Riu-sec, Renfe Sud,
la Gran Via, Plaça d’Espanya, Can Llong, Can Gam-
bús i Can Feu, connectat amb el TramVallès.

Un Eix central pacificat
Reservat al transport col·lectiu, bicicletes i via-
nants de la Gran Via al carrer de Vilarrúbies.

Transformar la Gran Via

en un Eix Cívic
Convertir-la en un eix vertebrador potent,  amb
espai de qualitat i una mobilitat basada en el
transport col·lectiu i per a vianants.

Anar més lluny 
amb els FGC

Que el tren arribi a Castellar del Vallès, a
Torre-romeu, Polinyà i a Granollers.

Millorar 

el projecte dels FGC
Soterrar les vies fins a Sant Quirze i fer-hi un
passeig, construir un aparcament soterrat a l’es-
tació Gràcia-Can Feu. Evitar la destrucció del
Parc del Nord a causa de les cotxeres.

Una Ronda Nord 

soterrada
Entre la carretera de Matadepera i la de
Castellar del Vallès, amb equipaments i serveis
damunt d’aquesta via entre els barris de Can
Deu i la Planada.

Un rodal preservat de

manera efectiva 
Preservar jurídicament els espais lliures del
Rodal, impulsar el Parc Agrari i adequar els
Parcs periurbans. Evitar la construcció del
Quart Cinturó i la Ronda Est.

Ser un referent cultural
Actualitzar el Mapa Cultural per consolidar la
xarxa d’equipaments i serveis culturals.
Construir un nou Conservatori Municipal de
Música.
Impulsar el Museu tèxtil i el Museu del Treball
al Vapor Pissit.

Una administració ade-

quada a les necessitats

de la ciutat 
Promoció de la carrera professional, sense con-
tractacions irregulars, evitar el fitxatge de per-
sonal de direcció extern, amb sous desorbitats.
Eliminació de la figura del comissionat.
Serveis públics de qualitat sense externalitzacions.

Impulsar la ciutat 

del coneixement
Impulsar el Campus universitari i l’Escola
Superior de Disseny Tèxtil.
Construir el Parc de Salut i l’Escola d’Infer-
meria a l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil.
Vivers d’empreses vinculades al coneixement, la
tecnologia i la producció neta.

Equipament 

públic per a malalts

crònics i mentals
Al solar de cessió a l’antiga fàbrica de gas del carrer
Buxeda, amb un centre de dia, llits de llarga dura-
da i d’internament.
I un equipament públic per a les persones autis-
tes, que aculli un centre de dia i places en
modalitat residencial.

Un complex civico-cul-

tural al Vapor Turull
Un Centre Cultural amb sales d’exposició i un
auditori. Una gran plaça pública i un aparca-
ment soterrat.
Dos edificis de habitatges de lloguer i baixos co-
mercials.
Un Hotel d’entitats a l’edifici rehabilitat del
Vapor Turull.

Aquestes són algunes de les principals propostes en les que treballa l’Entesa actualment

compromís    austeritat    ètica    transparència    honestedat
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L’any 1999 l’Entesa per Sabadell iniciava el seu camí

com a opció política amb la il·lusió d’assolir per al

conjunt de la societat sabadellenca  més demo-

cràcia i més benestar, a partir de defensar els

valors democràtics i de progrés de l’esquerra.

L’Entesa és una opció 100% sabadellenca, que pensa en Saba-

dell i decideix a Sabadell, sense dependre d’altres estructures
o d’interessos aliens a la ciutat. Això ens atorga llibertat d’actuació en
funció dels temes que es tracten i no de pactes supramunicipals o altres
servituds.

L’Entesa treballa per una nova cultura polí-

tica basada en el treball col·lectiu, sense perso-
nalismes, construïda sobre els valors de l’ètica, el
rigor i la dignitat. Implicant-se en la ciutat de
manera desinteressada, fent de la política una
eina exclusivament al servei de la ciutadania.

L’Entesa per Sabadell està coordinada amb

altres Candidatures Alternatives del Vallès (CAV)

i comptem amb un conseller al Consell Comarcal. Les CAV orga-
nitzen espais de debat i campanyes conjuntes sobre temes d’abast
general, com ara la sanitat, les infraestructures o l’habitatge.

L’Entesa defensa la democràcia participativa i
els instruments que permetin incorporar als debats les
opinions i propostes de la ciutadania.
L’Entesa és una organització transparent, que dóna
compte anualment de la seva activitat i publica en el seu
web totes les seves actuacions: comunicats de premsa,
articles, mocions, propostes i al·legacions, intervencions
en els plens municipals, etc.
visita www.entesa.org

De Sabadell per Sabadell

Entesa per Sabadell c. de Gràcia, 48, 1r 2a  08201 Sabadell  •  info@entesa.org  • wwwwww..eenntteessaa..oorrgg Grup Municipal ES 93 745 31 27  •  grupmunicipal@entesa.org

Primer com a coalició i després com a organització cívico-política, l’Entesa ha treba-
llat intensament al llarg d’aquests 10 anys per un Sabadell millor, aportant sem-

pre propostes i alternatives viables.

Els i les membres electes de l’Entesa signen un codi ètic i de

conducta que, entre altres aspectes, implica un compromís de
permanència en el càrrec de 8 anys com a màxim.


