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L'Entesa inicia el nou curs amb una campanya per aconseguir una xarxa d'es-
coles bressol públiques a Sabadell que atengui les necessitats d'educació a
l'infància de 0 a 3 anys.
Els passat dissabte 9 de juny, la Comissió d'Educació de l'Entesa per Sabadell
va organitzar la 2ª Jornada de Debat sobre Educació centrada en el tema de l'a-
tenció a la infància de 0 a 3 anys. El debat estava organitzat a partir de la pre-
sentació de diverses ponències que tractaven el tema des de diferents àmbits.
La jornada va ser conduïda per Pilar Gayà, de la Comissió d'Educació de
l'Entesa i hi varen participar Cristina Brullet, professora de la UAB, Conxa
Romera, psicòloga escolar,  Nieves Garcia, mestra, l'equip de la Casa Oberta de
Vilanova i la Geltrú. L'acte va comptar amb una gran afluència de públic.
Aquesta jornada va iniciar la reflexió entorn d'una necessitat social evident a
la nostra ciutat. Sabadell té una gran deficiència en places d'escoles bressol
públiques tot i comptar amb un Pla d'Escoles Bressol i la reserva dels terrenys
corresponents a cada barri. Malgrat que en els programes de govern de
l'Entesa i del PSC es contemplava el compromís de construir una escola bres-
sol pública a l'any, l'actual Ajuntament no està complint els seus compromisos
i en els dos anys de govern ni tan sols ha acabat les obres del Calvet d’Estrella
que ja es varen iniciar fa dos anys.
Per a l'Entesa les escoles bressol són una prioritat. L'Entesa continua defen-
sant el Pla que preveia construir-ne una a l'any i per això iniciarà aquesta tar-
dor un seguit d'accions per fer-ho possible.

La Participació a
cop de timbal!
La participació és una voluntat
política i un llarg treball per
aconseguir la confiança mútua.
Sols així els veïns i les veïnes
sabem que les hores que dedi-
quem a tasques col·lectives servi-
ran per alguna cosa.
Però a l'Ajuntament de Sabadell
hi ha molta pressa. La participa-
ció és un eslògan per fer vots,
s'ha de fer ràpid i sense massa
hores de reunions. És evident que
l'equip de govern, seguint el
model de l'alcalde, prefereix reu-
nir-se amb els veïns i amb les
associacions davant de la prem-
sa, així sí que són rendibles.
Per això quan volen fer un projec-
te participatiu per un barri com a
Can Deu, en lloc de dedicar hores
a les trobades amb el veïnat i amb
les entitats, prefereixen posar
taules i cadires al carrer i fer-los
dibuixar el barri. Això sí, convi-
dant prèviament la premsa.
Sense foto les coses no existei-
xen ni serveixen!
Sabeu com es van convocar
al  veïnat  per part icipar-hi :
a cop de timbal !

SABADELL,  CIUTAT AMB IDEES
L'ENTESA, UNA IDEA DE CIUTAT

DISSABTE, 6 D'OCTUBRE,
SOPAR DE L'ENTESA

AL C.P. FLORESTA
APUNTEU-VOS-HI JA!

L'ENTESA DESITJA QUE HAGUEU
DISFRUTAT PLENAMENT DE LA

FESTA MAJOR I QUE
HAGUEU SOBREVISCUT ALS

INCONVENIENTS DEL TRÀNSIT 

Una escola bressol a l'any
la campanya de l'Entesa
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En el Pleno Municipal del mes de Junio, la Entesa per
Sabadell presentó una moción para comprometer al
Ajuntament de Sabadell en la lucha por la mejora del servi-
cio de Correos en nuestra ciudad. El retraso permanente del
servicio de correspondencia en distintos barrios, zonas rura-
les y zonas industriales de Sabadell, la demanda de los tra-
bajadores públicos reclamando más recursos para la oficina
local i la necesidad de abrir las nuevas oficinas pendientes,

nos preocupan. Por esto, la Entesa presentó una proposición
con cuatro puntos: que el Ajuntament pidiera al Ministerio de
Fomento cumplir los compromisos de construir las tres ofi-
cinas pendientes, que se dotase suficiente a las oficinas
locales, que se construya la nueva oficina de Torre-romeu i
que el Ajuntament haga un seguimiento de estos acuerdos.
La moción fue aprovada por unanimidad.

La Entesa trabaja para la mejora del servicio de Correos

Sabadell ha arribat a un acord per fer efectiva la integració tarifària dels transports urbans i dels interurbans, això vol dir
que amb un sol bitllet es pot agafar l'autobús urbà i interurbà i els Ferrocarrils de la Generalitat —la Renfe s'hi sumarà a
finals d'any—.

Per a les persones que treballen fora de la ciutat, que cada dia n’hi ha més, això representa un gran estalvi econòmic, sobre-
tot si el trasllat és a Barcelona, per contra cal dir que per a les persones que es mouen dins la pròpia ciutat el bitllet ordinari
d'autobús ha augmentat a 150 pessetes,(0,90€) per això des de l'Entesa recomanem a tots els ciutadans i ciutadanes que
comprin la tarjeta ja que aleshores cada viatge només costa 88 pesssetes, (0,53€)

La integració tarifària

El passat mes de juliol, el Ple de l'Ajuntament va aprovar les
bases per a la transformació de l'illa de l'ABB. L'Entesa es
va abstenir, amb el convenciment que s'ha de continuar tre-
ballant per aixecar el llistó d'aquesta proposta en un marc
en què predomini una aposta de ciutat i no l'oportunitat pun-
tual de satisfer uns interessos legítims però no públics ni
col·lectius. Algunes entitats ciutadanes com la Fundació
Bosch i Cardellach i l'AV de Covadonga van presentar una
proposta alternativa que ni tan sols va ser debatuda i per
l'Entesa un projecte de ciutat d'aquesta envergadura

només té sentit en un àmbit global, un disseny estratègic i
una aposta per no disminuir el teixit productiu de la ciutat,
sinó la proposta deixa de ser una operació de ciutat per
esdevenir una actuació puntual, de poca volada. És una llàs-
tima i podria ser una nova oportunitat perduda. Cal, això sí,
animar al veïnat de Covadonga que ha realitzat una magni-
fica tasca, proposant un projecte ben treballat i que s'hau-
ria d'haver valorat com es mereixia.

La proposta de l'ABB no és l'ABC

Ja fa mesos que la ciutadania s'està mobilitzant contra
el procés de globalització econòmica que està perpe-
tuant i aprofundint les diferències entre els països, les
persones i les cultures. Amb el lema: un altre món és
possible, un ampli moviment de col·lectius, entitats,
sindicats, ONG's i partits han deixat clar que les insti-
tucions han d'escoltar els qui demanen a les institu-
cions econòmiques i polítiques nous plantejaments
més solidaris, justos i igualitaris.
Sabadell va organitzar diversos actes amb motiu de la
cimera del Banc Mundial prevista a Barcelona i que
finalment es va suspendre. Les entitats van fer una fira
a la pl. de l’Alcalde Marcet i una paella popular que va
tenir un gran èxit de públic.
L'Entesa, present en aquests actes, va organitzar també
una conferència sobre la globalització i el deute
extern el dimarts, 19 de juny, amb la participació de

Martí Marín, professor d'Història de la UAB, Arcadi Oliveres, professor d'Economia Mundial de la UAB i Ferran Izquierdo, pro-
fessor de Relacions Internacionals de la UAB i regidor de l'Entesa. Després de Barcelona, la moguda de Gènova ha estat un
punt i seguit al moviment contra la globalització. Lluitar perquè un altre món sigui possible és omplir d'il·lusió i d'optimisme
la política progressista dels últims decennis.

Un altre món és possible amb més força
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El Grup Municipal de l'Entesa va presentar el passat
mes de juliol la memòria corresponent al curs 2000-
2001. El Grup ha continuat treballant per incidir a la ciu-
tat aplicant les propostes dels quatre eixos del progra-
ma de govern: el desenvolupament productiu de la ciu-
tat, la sostenibilitat i l'actuació al territori, l'impuls cul-
tural i la integració i la cohesió social. En aquest sentit,
l'Entesa porta a l'Ajuntament les seves iniciatives, opi-
nions i propostes basades en  el lema: "Sabadell, una
ciutat amb idees. L'Entesa, una idea de ciutat" Al llarg
d'aquest curs passat, el Grup Municipal de l'Entesa
conjuntament amb l'Entesa ha desenvolupat la cam-
panya "100 ascensors a l'any", ha organitzat sis con-
ferències i diverses assemblees de veïns i ha publicat
6 butlletins informatius. A través dels mitjans de comu-
nicació el Grup Municipal ha emès la seva opinió a tra-
vés de rodes de premsa, notes de premsa i articles d'o-
pinió. Al Ple Municipal, el Grup Municipal ha presentat

diverses proposicions, ha sol·licitat dos debats monogràfics i ha realitzat múltiples precs i preguntes. Els tres presidents de dis-
tricte han impulsat diverses comissions de treball i han desenvolupat la funció dels Consells de Districte dins dels límits que els
permet un Reglament molt estricte. Per a tota la tasca desenvolupada dins de l'Ajuntament ha estat fonamental el treball fet per
les comissions de treball de l'Entesa i per totes les persones i col·lectius que se'ns han adreçat per expressar les seves inquie-
tuds. És en aquest sentit que el Grup Municipal es planteja el nou curs, amb nous i vells temes a sobre la taula per incidir en
el govern municipal i per millorar la nostra ciutat.

Una reivindicació i un acte reivindicatiu que es converteixen en una acte gairebé municipal. Participació de les Associacions
de Veïns de l'entorn del Parc en els inicis del projecte, en acabar ja no hi són totes, el moviment veïnal ha perdut plomes en
aquest debat. No anem bé. Que hi hagi debat en un avantprojecte tot just presentat des de l'administració és normal. El que
no és normal és que els desacords portin tensions i amenaces de dimissions per part d'uns o de no fer la inversions previs-
tes per parts dels altres. La participació vol dir debat i el debat parteix de postures diferents per arribar a trobar els màxims
acords. Ara s'ha presentat un avantprojecte prou interessant. Caldria obrir el debat als veïns de l'entorn i a tota la ciutat,
recollir els suggeriments i anar fent els projectes definitius dels trossos en què hi ha acord i possibilitat de diners per fer-ho.
No sembla tan difícil. El camí potser és més llarg, però en acabar tots estarem molt més satisfets. Haurà valgut la pena !

El Parc del Nord, un projecte llargament esperat pels veïns. 

El passat dimarts, 29 de maig, la Comissió de Territori de l'Entesa
va organitzar la xerrada: Cal canviar la divisió comarcal?
Joaquim Clusa, economista, va ser-ne el ponent, Antoni Sorolla,
regidor de l'Entesa, va fer de relator i l'Assumpta Jané, geògra-
fa, va presentar l'acte. A la xerrrada es va parlar de diversos
temes: les comarques històriques, la llei d'organització comar-
cal de 1987, l'informe sobre l'organització territorial fet per l'e-
quip de Miquel Roca el gener del 2001, el funcionament dels
Consells Comarcals (1995-1999), les dinàmiques territorials a
Catalunya i a Sabadell i l'informe fet per la Diputació de
Barcelona i presentat a la Ponència del Parlament que estudia
l'organització territorial de l'administració pública a Catalunya.
Va ser un acte que ens va apropar a les relacions territorials i a
diverses possibilitats d'ordenació de l'administració pública.

Cal canviar la divisió comarcal?

El Grup Municipal rendeix comptes
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Les parades d'autobús tenen noves marquesines i les marque-
sines s'han finançat a través de la publicitat que hem vist pro-
liferar per tota la ciutat. Aquesta nova imatge de la ciutat ha
provocat diverses reaccions per part de la ciutadania: són cen-
tenars els mòduls de diferents mides i la concessió és per a
divuit anys...O sigui, tenim contaminació visual per  temps! A

més, alguns d'aquests nous elements a la via pública s'han ins-
tal·lat tapant senyalitzacions o dificultant la mobilitat de les per-
sones o la visibilitat dels cotxes. Esperem que es millori en els
propers dies. També ha sobtat la campanya municipal amb el
text "Estem treballant per a una ciutat més amable" que sem-
bla més un lema electoral que no una campanya institucional.

Marquesines per publicitat
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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  www.entesa.org
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Dolors Calvet, portaveu de l’Entesa fent el pregó d’una festa major.

Al llarg de tots els mesos d'estiu els veïns i les veïnes dels
barris de Sabadell han organitzat novament les seves fes-
tes majors. Caps de setmana plens d'activitats culturals,
esportives, lúdiques i reivindicatives que conformen la
riquesa popular de la nostra ciutat i que són possibles
només per la implicació de molts ciutadans i ciutadanes en
entitats cíviques. Les festes majors de barri han estat un
èxit d'organtizació i de participació, per això volem felicitar
totes les persones que constitueixen les Comissions de
Festes i que les fan possibles.

A l'estiu la ciutat es vesteix de festa

¿Qué es el Centro Galego NÓS?
El Centro Galego NÓS es apartidista, abierto a todos los emigrantes gallegos y cuantas personas estén interesadas por las
costumbres y culturas de Galicia.

¿Qué finalidades tiene la entidad?
Favorecer la relación entre todos los gallegos en Catalunya, así como con los restantes habitantes catalanes. Mantener y
fomentar el sentido de identidad nacional gallega. Mantener una constante conexión con Galicia informando y aportando
alternativas. Trabajar por la normalización del idioma gallego.

¿Con qué actividades acerca la cultura gallega a nuestra ciudad?
Con parte de lo anteriormente expresado y con conferencias, exposiciones, folklore, gastronomía,..

Entrevista amb el Centro Galego NÓS
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La ciutadania, cada dia més sensibilitzada, continua
lluitant per tenir garanties arran de la proliferació
d'instal·lació d'antenes mòbils al casc urbà. Per això,
molts veïns i veïnes s'han mobilitzat al llarg dels
últims mesos. L'Entesa va tornar a presentar una
moció al Ple del mes de juliol, idèntica a l'aprovada a
l'Ajuntament de Barcelona uns dies abans, en què es
sol·licitava una moratòria per la instal·lació d'ante-
nes mòbils d'un any. La proposta es va deixar sobre
la taula amb el compromís d'estudiar-la.

La ciutadania demana garanties per les antenes mòbils


