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La transformació de l'ABB , 
una oportunitat que s'ha de liderar.
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En aquests darrers anys Sabadell s'ha transformat profundament, ha desa-
paregut bona part de la indústria que s'imbricava al nucli urbà. Les
Transformacions d'Ús del Pla General del 1978, incorporades al Pla General
del 1993 varen facilitar treure les indústries del mig de la ciutat i, per altra
part, varen permetre l'obtenció de terrenys per a equipaments públics i
espais lliures al casc urbà. Uns bons exemples d'aquestes propostes són el
solar on es fan les noves cotxeres dels autobusos, l'escola nova del centre
de la ciutat i les diferents places que van sorgint al districte primer.  
L'Entesa ja va demanar el mes de desembre de 1999 un debat sobre el futur
d'aquesta illa, proposant que aquest espai urbà es destinés a activitats
avançades de disseny, informàtica, noves tecnologies i serveis a la pro-
ducció, preservant, però, el caràcter industrial de l'illa i conservant la nau
principal pel seu valor patrimonial. El juny de l'any 2000 es va fer el debat al
Ple Municipal i tots els grups varen coincidir a impulsant el projecte "Gran
Via Digital". Però avui es planteja aquesta transformació urbanística
sense incorporar totes aquestes reflexions més estratègiques, es proposa
perdre sòl industrial sense cap marc més global d'actuació. Per això
l'Entesa ha elaborat un document de suggeriments que pretén enriquir un
primer document bastant fràgil i que vol recuperar el fil de la reflexió
estratègica de ciutat abans de l'aprovació definitva d'aquesta operació.
L'Entesa elabora propostes concretes, aquesta és la nostra manera de tre-
ballar per la ciutat.

El moviment veïnal 
i el seu compromís 
amb la ciutat. 
Una vegada més el compromís dels
veïns amb la salut de tots i amb el
benestar del barri han obligat l'equip de
govern; estem parlant de les antenes de
telefonia mòbil. Gràcies a la conscièn-
cia de moltes persones i al seu valor,
enfrontant-se a "l'individualisme impe-
rant" i a les excuses de la manca de
normes reguladores, el govern de la
ciutat ha hagut de prendre decisions  i
ha reaccionat davant d'aquesta reali-
tat. Possiblement si s'hagués recollit la
proposta que va fer l'Entesa d'aprovar
una moratòria a la concessió de noves
llicències com han fet d'altres ajunta-
ments, les entitats veïnals haurien tin-
gut les coses més fàcils. Però qui
garanteix que les empreses  respecta-
ran els drets dels ciutadans tenint en
compte el seu afany desmesurat de
beneficis econòmics immediats? Qui té
el poder a la ciutat? I per fer què?
L'Entesa encoratja els veïns en la seva
defensa dels valors col·lectius. És la
ciutadania organitzada i sense afany
de lucre que dóna lliçons de civisme i
compromís contribuint al control, ara
de les antenes a la ciutat, i més enda-
vant del que convingui. La ciutadania
com sempre va  davant de la legislació.

El 19 de març es va fer una segona plantada popular d'arbres al Parc de
Catalunya i es va inaugurar el nou amfiteatre. Com deia Jesus Belloso al vídeo
"Viu el Parc", fet l'any 1992 després de la primera plantada d'arbres: "Las uto-
pías se hacen realidad con el esfuerzo de la gente". Han estat molts anys de
feina i d'il·lusions.
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El moviment de col·lectius, entitats, sindicats, ONGs i partits que s'oposen al procés de globalització tal com el patim va con-
vocar una campanya de protestes contra la política del Banc Mundial. L'Entesa, igual que moltes altres entitats sabadellen-
ques, s'hi ha sumat i participa a la plataforma de Sabadell. La suspensió de la reunió del Banc Mundial a Barcelona ha estat
una victòria del moviment ciutadà. Una victòria petita, és veritat, però ha deixat clar que les institucions han d'escoltar la veu
de la societat civil, dels ciutadans i ciutadanes que manifestem la nostra solidaritat amb les persones i pobles que pateixen
el model de globalització que estan imposant el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i els governs dels països més
rics. La campanya continua. Els lemes de la campanya són: Un altre món és possible, globalitzem la solidaritat, globalitzem la
resistència. Dir que un altre món és possible suposa una novetat en la política progressista dels últims decennis, una novetat
d'il·lusió i d'optimisme. Una altra globalització és possible, més justa i més solidària, és la globalització que s'expressa amb
els moviments de resistència arreu del món: a Seattle, a Praga, a Porto Alegre, el juny a Barcelona... Però els actes continuen:
El programa general de la campanya és el següent: 

• 22 i 23 de juny: Contraconferència.
• 23 de juny, al vespre: Gran revetlla alternativa.
• 24 de juny, al migdia: Manifestació festiva unitària.
• 24 de juny, a la tarda: Judici popular davant de la Borsa: recopilació de denúncies i judici al

Banc Mundial i al capital en general.
A Sabadell s'han organitzat les següents activitats:

• 16 de juny, a partir de les 6 de la tarda: Festival musical contra el Banc Mundial, a la pl. de l’alcade Marcet.
• 17 de juny, a les 12 del migdia: Manifestació unitària.
• 17 de juny, a les 2 del migdia: Paella popular a la pl. de l’alcalde Marcet.

L'escola pública catalana ha estat un exemple de servei
públic de qualitat, d'eina de sociabilització i de cohesió
social i un exemple constant de renovació pedagògica. Des
dels anys setanta, Catalunya, i per descomptat Sabadell, s'ha
sentit orgullosa d'aquesta institució que molts entenem com
a peça fonamental d'una societat democràtica. El mèrit de la
comunitat educativa és gran, ja que les polítiques d'educació
d'aquest país han tendit, en nom d'una suposada "llibertat
d'elecció" a fomentar un sistema d'escolarització dual que,
enlloc de promoure la convivència de totes i tots els infants i
adolescents, afavoreix la segregació, més per motius d'eli-
tisme social que no pas de qualitat educativa. Així ens tro-
bem amb la paradoxa que, mentre l'escola pública no rep
per part de l'administració els recursos humans i materials
necessaris per a encarar amb garanties el repte que suposa

escolaritzar en bones condicions tota la població adoles-
cent, cada any centenars de milions dels nostres impostos
són destinats a la promoció de centres d'ensenyament amb
vocació elitista, amb ànim de lucre, i sovint amb un projec-
te educatiu basat en valors difícilment compatibles amb un
estat laic, social i de dret. Cal refermar el compromís de la
nostra ciutat amb l'escola pública. I cal fer-ho des de la
defensa i la millora de la seva qualitat, des de la seva pro-
moció social i des de la denúncia del frau social que suposa
la política educativa de la Generalitat. Però també, des de
l'Ajuntament cal impulsar polítiques des d'una perspectiva
transversal que impliquin Educació, Joventut, Cultura,
Esports i Serveis Socials en la perspectiva d'una ciutat edu-
cadora que recollia el PES, sembla que ja oblidat per l'actual
govern municipal.

Qui defensa l'escola pública?

a Entesa valora positivamente que en Sabadell se haya llegado a un acuerdo en materia de empleo y formación entre los agentes
sociales y el Ajuntament. Así lo hemos manifestado públicamente y a los firmantes del acuerdo, proponiendo, a la vez, las que serí-
an para la Entesa las prioridades de desarrollo de dicho pacto. Para nosotros el Pacto debería centrarse en los programas de for-
mación, pues esta es una de las causas del paro estructural existente, el cual afecta principalmente a las personas mayores de 45
años, a las mujeres y a los jóvenes. Nuestras propuestas han sido bien recibidas por los agentes sociales pero el representante del
equipo de gobierno las ha descualificado sin más. La Entesa considera que el Ajuntament de Sabadell tendría que estar más abier-
to a aplicar nuevas ideas más acordes con las necesidades actuales del mercado de trabajo, tanto en relación al paro existente como
ante la realidad de la inmigración y su relación  con el mercado de trabajo. La Entesa ha propuesto 10 puntos de debate para apor-
tar al desarrollo del Pacto Local, esperamos que podamos sentarnos a hablar sobre ellas y que puedan enriquecer esta iniciativa. 

La Entesa por el desarrollo del Pacto Local por el Empleo

Un altre món és possible 

Com tots deveu conèixer, sobretot els més joves, ja no exis-
teix el servei militar obligatori ni la prestació social substi-
tutòria. Però paradoxalment, tot i que això és així, encara hi
ha insubmisos a la presó, encara n'hi ha per jutjar i encara hi
ha joves inhabilitats per treballar en l'administració pública a
causa de sentències judicials d'un delicte que ja ha prescrit,
perquè ja no existeix el delicte. El Govern Central no consi-
dera que hi hagi insubmisos a la presó, ja que els que enca-
ra hi són es varen declarar insubmisos una vegada comença-

da la mili i, per tant, el Govern els considera desertors.
L'Entesa va sol·licitar per carta, el passat 5 d'abril, que la
Junta de Portaveus del nostre Ajuntament, on hi ha tots els
grups polítics, sol·licités al Govern Central una amnistia
general per a tots els insubmisos. A la Junta de Portaveus
del mes d'abril, Dolors Calvet, la nostra portaveu, va reiterar
la sol·licitud d'aprovar un acord unànime en aquest tema. Tot
i que la resposta fou favorable, encara restem a l'espera
d'una proposta més concreta.

Ja no tenim mili, ja no tenim PSS: i els insubmisos?
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Ara farà tres d'anys del tancament del restaurant
Euterpe i una mica més del teatre com a sala de
cinema. El tancament del restaurant fou plantejat
per substituir l'edifici per un de nou de caràcter
comercial i d'oficines. En aquells moments,
l'Ajuntament, a proposta de la Taula de Patrimoni,
va aturar el possible enderroc de l'edifici i va ini-
ciar converses amb la propietat i amb la Oficina
del Centre per cercar una solució ambiciosa per a
la ciutat i que plantegés de forma global tot el
futur de la finca, inclòs el teatre. Mes enllà del
valor, sobretot simbòlic, de l'edifici, des de
l'Entesa per Sabadell creiem que cal una solució
global per a tota la cantonada en el marc de la
centralitat cultural del centre de la ciutat i, si és
necessari, amb intervenció pública per tal de
garantir-ho. Sense ser tan agosarats com l'actual

regidor de patrimoni, que fa dos anys i mig (quan encara no n'era el responsable ni es podia imaginar de ser-ho) deia que calia
conservar l'Euterpe "costi el que costi" (El 9Nou, 23/02/99), per l'Entesa per Sabadell és important plantejar aquesta aposta
amb imaginació i ambició i com un veritable repte de la centralitat de la ciutat i de la seva aposta cultural. Des de l'Entesa ens
preocupa que a causa de la manca de gestió, de planificació, d’ambició o d'inversió, la ciutat pugui perdre aquesta oportuni-
tat ja que entenem que  tant per localització com per història aquest punt hauria de ser un referent del futur de la ciutat.
Esperem i desitgem que no s'acabi amb l'enderroc "per sorpresa" de l'edifici sense que a darrera s'hagi articulat una propos-
ta global i ambiciosa per al futur de la cultura, del centre i de la ciutat.

A Sabadell, des de la consolidació de la democràcia, ha estat
una constant que totes les reurbanitzacions de barris i carrers
s'hagin fet amb una aportació econòmica parcial dels propie-
taris afectats/beneficiats de les millores amb el que legalment
s'anomenen contribucions especials. Ja portem més de vint
anys i això ha permès una important capacitat d’inversió que
ha permès que avui la majoria de barris tinguin ja unes condi-
cions força acceptables. Durant vint anys, Convergència i
Unió es va oposar sistemàticament a les contribucions espe-
cials, i ara que governen, sense cap tipus d’argumentació, les
defensen. Bé, de savis es rectificar, encara que sempre ens
queda el dubte del perquè d'aquest canvi.
En qualsevol cas quan s'imposen contribucions especials
sempre es debaten prèviament i en qualsevol cas sempre es

cerca un equilibri entre el que es paga en uns barris i en
d'altres en funció del mateix tipus d'obres. Així mateix, lògi-
cament, les quotes es fixen abans d'iniciar les obres. Per
això, a l'Entesa ens ha sorprès que una obra que per diver-
sos motius, sens dubte justificables, ha augmentat el seu
cost notablement, això s'hagi repercutit en les contribucions
especials que han de pagar els veïns. Això és el que ha pas-
sat al carrer de les Hortènsies, al Torrent del Capellà. 
Des del Grup de l'Entesa, en el darrer Ple de març, ens vam
oposar a aquesta modificació de les quotes, ja que entenem
que el més raonable seria que l'Ajuntament que és en defini-
tiva el gestor i l'executor de les obres assumís aquests
sobrecostos derivats de les pròpies obres.

Contribucions especials

Els veïns i veïnes del carrer de l’Horta Novella ja fa mesos que manifesten la seva oposició a la urbanització del carrer tal com
l'està fent l'equip de govern del PSC-CiU. Molt assenyadament, els veïns i veïnes demanen que l'espai dominant al carrer sigui
els dels vianants i no el dels cotxes. Volen que el carrer de l’Horta Novella segueixi el model del carrer de Gràcia. Ho veuen
com una necessitat de qualitat de vida, i més en un carrer estret com el seu.  
Els veïns i veïnes han expressat la seva protesta de totes les maneres possibles, i quina ha estat la resposta de l'equip de govern?
La prepotència: accelerar les obres i negar-se al diàleg. Què ha passat amb el consens i el debat entre totes les parts afectades
que havia dirigit el procés del Pla del Centre? El govern PSC-CiU parla molt de participació, però com ens el podem creure si
cada cop que es plantegen demandes concretes es posen obstacles al diàleg i a la participació real? L'actual govern entén la
participació com propaganda i sortir a la foto, però la participació real vol dir buscar solucions de forma conjunta amb les per-
sones que hauran de viure al carrer que s'està urbanitzant i tothom que es pot veure afectat per les decisions que es prenen.  
El Pla del Centre, la plaça d'Espanya, la remodelació de les Termes i molts altres exemples ens mostren el que era la col·labo-
ració amb el veïnat. Al Centre, l'actual govern és incapaç de dialogar i incorporar les noves sensibilitats. Fa uns anys els
veïns eren reticents a les zones de vianants, en contrast amb l'actualitat, que són els mateixos veïns els que demanen més
espai per als vianants, com al carrer de l’Horta Novella. L'Ajuntament ho hauria d'aprofitar per avançar en la construcció
d'una ciutat més amable, però la realitat és la contrària, es posen traves i obstacles i cap dels regidors que haurien de ser
responsables del projecte no ha assumit les demandes dels veïns i veïnes. Des de l'Entesa ja fa mesos que ho vam demanar,
ara hi tornem: senyors i senyores de l'equip de govern, seguin a la taula amb els veïns i dialoguin, tornin al consens, perme-
tin als ciutadans i ciutadanes de Sabadell de participar en el govern de la ciutat.

El carrer de l’Horta Novella i la prepotència del govern PSC-CiU

L'Euterpe
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. • Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • fax: 93 745 31 27 
a/e: gm-entesa@ajsabadell.es

F
on

s:
 E

nt
es

a 
pe

r 
S

ab
ad

el
l

F
on

s:
 E

nt
es

a 
pe

r 
S

ab
ad

el
l

Aquest és l'objectiu de l'Entesa quan proposa fer
100 ascensors a l'any a Sabadell. El nostre objectiu
és que cap persona de la nostra ciutat no es vegi
obligada a deixar el seu pis per no poder pujar o bai-
xar les escales tantes vegades com vulgui. Qui no
coneix veïns i amics que s'han vist obligats a canviar
de pis en els darrers anys perquè s'han fet grans i no
tenien ascensor? Sabeu que això pot estar passant
a escales senceres i a àmplies zones de la nostra
ciutat? És per això que l'Entesa ha impulsat una
campanya i, de moment, les administracions estan
responent positivament a algunes de les nostres
propostes. L'Ajuntament ha començat a tramitar la
possibilitat de considerar els ascensors com a ins-
tal·lacions i facilitar que es puguin posar en zones
verdes o voreres ámplies, si és possible. També
s'han buscat crèdits assequibles, entre d'altres faci-
litats. Ara cal que es potenciï la figura de mediadora
per ajudar els veïns en aquest tràmits i sobretot que
treballi amb els veïns de les escales amb persones
amb disminucions per a facilitar el seu acord. Cal
que s'estudiïn propostes col·lectives per a barris
sencers de la ciutat, tant per raons estètiques com
econòmiques. Així ens ho han demanat els veïns de
Can Puiggener, de Campoamor, de les Termes i dels
Merinals, entre d'altres.  
La campanya dels ascensors sols comença. Des de
l'Entesa en farem un seguiment constant i vetlla-
rem perquè les propostes que no varen ser accep-
tades en el Ple Municipal, com l'estudi de prioritats
per a la ciutat, o la figura de la mediadora o la pos-
sibilitat de subvencions a fons perdut en alguns
casos plenament justificats, siguin estudiats i solu-
cionats properament.

Ascensors per a fer ciutat

Què és l'ADENC i a què es dedica?
L'ADENC és una entitat ecologista fundada a Sabadell que té per
objectiu la defensa i l'estudi de la natura. L'entitat organitza diferent
activitats de formació i sensibilització ambiental com ara la Mostra de
Bolets, activitats naturalistes com per exemple les sortides ornitològi-
ques o les sessions de botànica. També es promouen campanyes de
sensibilització ambiental com la campanya "Una gla, un arbre", "Prou
deixalles inútils!" o "Vine a comprar amb el cistell". Aquestes actua-
cions les promouen els grups de treball o els socis de l'entitat amb el
suport de l'oficina tècnica.  
Per quines raons l'ADENC lidera la lluita contra el Golf de Torrebonica?
Primer de tot, per tal d'evitar la desaparició de l'espai natural de
Torrebonica i Can  Bonvilà que actualment és una extensa àrea agrí-
cola i forestal de la plana del Vallès situada entre Sabadell i Terrassa.
D'altra banda des de l'ADENC defensem la conservació dels espais
naturals de la plana del Vallès i del rodal de Sabadell com a un element
bàsic per garantir la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i la
conservació de la natura. El projecte d'aquest macrocamp de golf de
270 hectàrees implicaria la tala de 55.000 arbres, la pèrdua d'un espai
públic que al seu dia "La Caixa", propietària de Torrebonica, va rebre en
donació, un consum d'aigua equivalent a una ciutat de 30.000 habitants
i la contaminació de l'aqüífer que subministra aigua potable a la ciutat
de Sabadell des del segle XIX.

Entrevista amb  l'ADENC

Felicitem als guardonats amb les Medalles d'Honor de Sabadell: l'ADENC,
l'AV de Ca n'Oriac, el Centre Cultural de Torre-romeu, la Societat Coral el
Ciervo, el Sr. Jacint Barceló, el Sr. Josep M Galofré, la Sra. Joaquima
Júdez, el Sr. Vicenç Lorente, el Sr. Àngel Molina i el Sr. Salvador Saumoy.

Un cop fet el carrer sense fer cas dels veïns, les proves no
aconsegueixen fer passar l’autobus per HORTA NOVELLA


