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Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell
I l’Entesa, continua proposant … fent política
seriosament.
Primer va ser el Camp de Golf i la carretera que
vol destrossar l’espai rural de Sabadell. El Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat, va acordar que
les repercussions per a la ciutat de Sabadell
eren negatives i que calia fer actuacions deci-
dides per impedir ambdues actuacions urbanís-
tiques; resultat: moció aprovada per unanimitat.
Desprès vàrem proposar un marc de debat per
fer front a la violència feixista i la seva reper-
cussió en el joves; resultat: s’ha creat una
comissió amb aquest objectiu.
D’altres propostes nostres no han estat accep-
tades per l’equip de govern. No s’ha acceptat
que la Cambra de Comerç i la Comissió protras-
llat de l’aeroport s’incorporessin a la comissió
que està estudiant la seva viabilitat. En aquesta
comissió hi ha l’Ajuntament de Sabadell i de les
poblacions de l’entorn i la Universitat Autò-
noma i ens sembla que per motius molt dife-
rents, cal que s’escoltin aquestes opinions.
També hem fet propostes sobre la sanitat a
Sabadell. Hem aconseguit que el Ple de
l’Ajuntament estigui contra la gestió privada de
la gestió dels CAP (Ambulatoris) a la nostra ciu-
tat. Que els veïns estiguin representats i tinguin
opinió en totes les decisions sanitàries. I ara
estem treballant perquè la veu i opinió dels
veïns pugui ser sentida i tinguda en compte en
el debat sobre la gestió del CAP de Can Rull. 
Ara, època de pressupostos, també opinarem i
farem propostes encaminades a impulsar el
Programa de Govern de l’Entesa, tot i que, com
sabeu, se’ns han negat les responsabilitats de
gestió en l’actual consistori.

Editorial
Tema de Portada: L’Atenció Primària:

• Més enllà del Cap de Can Rull

Serveis personals
• Sobre les agressions a la casa ocupa
• Intervencions de l’Entesa al Ple
• El Pla Municipal per a la Igualtat, un exemple de mediocritat

Districtes
• Constitució dels Consells de Districte

• Reunions al Districte

Serveis Interns
• Pressupost 2000

• Pla Estratègic

Temes en agenda
• Coses de l’Entesa

Més enllà del Cap de Can Rull
El debat social generat a l’entorn del CAP de Can Rull posa de manifest
inquietuds de ciutadans i ciutadanes, de professionals, d’institucions i d’en-
titats proveïdores de serveis de salut. 
Certament, l’embolic ha estat tant gran com la manca de lideratge de l’ac-
tual equip de govern de l’Ajuntament de Sabadell. Ha estat l’Entesa qui ha
elaborat propostes per articular la participació ciutadana a l’entorn d’a-
quest tema i per millorar la comunicació entre el Servei Català de la Salut,
l’Institut Català de la Salut, la Corporació Parc Taulí i els ciutadans i ciuta-
danes. En aquesta línia, vam presentar una proposa al Ple del mes d’octu-
bre que va ser aprovada per unanimitat en la que es platejava articular el
debat sobre l’Atenció Primària del Cap de Can Rull a través del Consell de
Districte: així hem actuat. Complementàriament, també volem expressar
unes opinions que contribueixin a orientar el debat:

1. Sabadell i els municipis vinculats sanitàriament han de poder gaudir
d’una sanitat pública, finançada amb diners públics, de cobertura uni-
versal, amb equitat d’accés, gratuïta al moment de l’ús, de qualitat,
solidària i sostenible.
2. Que en els serveis sanitaris d’utilització pública tots els professional -
independentment de l’entitat, el tipus de contracte, laboral o estatutari-
son servidors públics i, per tant, han de donar comptes del seu treball a
la societat.
3. Que la gestió de les entitats és tan sols un instrument al servei de les
polítiques sanitàries i que aquestes han d’estar debatudes amb la partici-
pació del govern municipal i ser controlades i avaluades per la ciutadania
i de qui per llei en té l’atribució: el Servei Català de la Salut.
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S e r v e i s  P e r s o n a l s

Sobre les agressions a la casa ocupada

Te m a  d e  P o r t a d a :  L’ A t e n c i ó  P r i m à r i a

L’Entesa per Sabadell ha anat denunciant públicament les
diferents agressions perpetrades per grups skins a diver-
sos col·lectius de joves de la nostra ciutat. Al Ple
Municipal del mes d’octubre, l’Entesa per Sabadell vàrem
realitzar una proposta que anava en una doble direcció: la
convocatòria urgent del Consell Local de Seguretat
(també per a preveure les possibles mesures de cara a la
celebració del 20-N) i la creació d’una Comissió de treball
per analitzar el tema de la violència juvenil, protagonitza-

da per joves però amb presència d’entitats ciutadanes.
Les dues propostes van ser recollides. Actualment, estem
a l’espera dels passos posteriors i de la creació definitiva
d’aquesta comissió.
Davant d’aquests conflictes contra caracteritzats per una
forta violència, la resposta de l’equip de govern havia estat
exclusivament policial; per contra, l’Entesa vàrem reclamar
un anàlisi més profund des d’una perspectiva social, educa-
tiva i cultural d’aquests fenòmens.     

Intervencions de l’Entesa al Ple

Durant l’elaboració del programa electoral l’Entesa va treba-
llar la problemàtica del nou edifici del Conservatori i de
l’Escola Municipal de Música de Sabadell. Arran de la
Reforma Educativa i de les mancances de l’edifici actual,
l’Ajuntament de Sabadell va facilitar un espai provisional com-
plementari a l’antiga escola del Riu Sec. Conscients de les
deficiències actuals i de la vaguetat de les informacions que
la Regidoria  d’Educació estava donant a la direcció i a l’AMPA
del Conservatori, vàrem realitzar una pregunta al Ple que va
provocar amb celeritat una resposta de la Regidoria a la prò-
pia escola, ubicant la construcció del nou edifici en el marc
del Projecte 2004, al costat del que hauria de ser el nou Palau
de Fires i de Congressos de l’Eix Macià. Caldrà seguir atenta-
ment el tema, el projecte i l’assignació de pressupostos per
assegurar que això sigui així.   
També cal esmentar la nostra sorpresa en l’àmbit del Consorci
de Normalització Lingüística, al constatar que la representa-
ció de l’Ajuntament recau en la Regidora de Serveis Interns.
Així doncs, vam preguntar sobre les raons d’aquesta repre-

sentació i de la desvinculació de la política de normalització
lingüística de la política educativa i cultural. En la mateixa
intervenció vàrem aprofitar per preguntar com es concretarà
l’acord de govern del PSC amb ERC en la qüestió de la norma-
lització lingüística.
Recentment s’ha observat canvis pel que fa a la política cultu-
ral que veurem més reflectits en els pressupostos municipals.
La Regidoria de Cultura va organitzar un curs de teatre con-
juntament amb l’Institut de Teatre de Barcelona al Centre de
Produccions Artístiques de l’Estruch. Estava previst per un
màxim de 20 assistents i era una primera experiència adreça-
da bàsicament als grups de teatre locals. Donat que en les ins-
cripcions hi havia tan sols 11 persones aputades la Regidoria
de Cultura va decidir l’anulació. Des de l’Entesa apostaríem
per a mantenir aquests cursos, encara que al principi calgués
recolzar-los amb més pressupost abans de gastar-nos, per
exemple, vuit milions de pessetes en una festa “instituciona-
litzada” de tres quarts d’hora de duració, prevista per a l’en-
trada de l’any 2000.

4. Que cal millorar la xarxa de serveis sanitaris del Sector
de Sabadell ja que està notòriament menys dotada que
d’altres de Catalunya.

5. Que la xarxa d’atenció primària, com a primer graó
d’accés al sistema, ha de ser accessible i dotada amb
suficients recursos, i treballar de manera coordinada i
integrada amb els altres serveis sanitaris i socials.

6. Que amb les infrastructures sanitàries actuals
podrien millorar substancialment les llistes d’espera i
evitar desplaçaments i duplicitats de proves als malalts
si es millorés la coordinació i la integració de determi-
nats serveis.

7. Que el sector de Sabadell necessita disposar d’un ser-
vei que pugui atendre urgències greus en el lloc on es
produeix l’accident o al propi domicili del malalt.
8. Que convindria que el “model sanitari català” sigui
avaluat i revisat profundament: més descentralitzat, amb

més autonomia però amb més coresponsabilitat dels pro-
fessionals i amb més intervenció ciutadana. 
9. Que els serveis socials i a la gent gran actuals, son
insuficients i cal obrir un debat social i polític sobre com
respondre a aquestes necessitats.
10. Que el procés de transformació de l’Institut Català de
la Salut (ICS) per passar d’entitat gestora de la seguretat
social a empresa o grups d’empreses públiques, sigui
obert i debatut, de tal manera que la ciutadania conegui
les implicacions i l’abast, tant d’una transformació a fons
com de la permanència en l’actual situació de dèficit
constant i incremental.
11. Que es donen les condicions idònies, perquè a la ciu-
tat de Sabadell (o en el sector sanitari) s’obri un procés
de debat sobre el model sanitari local amb participació
professional, ciutadana, de les autoritats sanitàries i
municipals i acadèmiques, que guiï les actuacions sanità-
ries en els propers anys.
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Esquema dels despropòsits territorials situats entre Sabadell i Terrassa
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Despropòsits territorials: els accessos a l’autopista A-18 i la nova carretera
d’Enllaç Autopista A-18, pk. 15,60 a la N-150.

El passat dia 29 de sstembre el Ple de l’Ajuntament de
Sabadell va aprovar, per unanimitat, uns acords, en rela-
ció a l’esmentada carretera, en els que es sol·licitava, en
el seu punt quart, el següent:

“Que per part de la Direcció General de
Carreteres s’acceleri el procés de redacció
del projecte i d’execució de l’anomenada
Ronda Oest de Sabadell com alternativa real
d’accessibilitat al sector oest de la ciutat que
té una molt més alta funcionalitat i un molt
menor impacte mediambiental i territorial.

Que prenguin en consideració les observa-
cions que s’efectuen al projecte i en conse-
qüència es paralitzi el procés d’execució i es
reconsideri l’esmentat projecte, d’acord amb
les al·legacions presentades al projecte en el
seu dia esmentades al punt segon d’aquests
acords.

Que es procedeixi a una reflexió territorial i
de mobilitat que defineixi, prioritzi i programi
les actuacions necessàries per a la millora
de l’accessibilitat de Sabadell, Sant Quirze i
Terrassa d’acord amb un criteri de respecte
als espais lliures no urbanitzats i protegits, i
en base als respectius planejaments
vigents.”

Per les informacions que s’han donat a la Comissió
Informativa del Territori, sembla que la Generalitat, i con-
cretament la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques, no vol escoltar les consideracions del Ple de
l’Ajuntament de Sabadell ni a les moltes entitats de la
ciutat que s’han manifestat en contra d’aquest projecte.

Semba que aquest projecte no es pot aturar perquè hi ha
uns compromisos amb Terrassa i en relació a l’accessi-
bilitat de l’hospital, però sorprèn que ningú vulgui veure

que aquesta és una carretera que està íntegrament al
terme municipal de Sabadell i a una distància més nota-
ble de l’Hospital de Terrassa: L’Enllaç amb la carretera
N-150 es produeix a més d’un quilòmetre de l’accés a
l’Hospital

Per altra banda, el Ple General d’Ordenació de Terrassa
ja preveu una sortida per a millorar l’accès a l’Hospital
(aquestasí, a menys de 200 metres) i que passa íntegra-
ment pel municipi de Terrassa.

Per tan volem seguir denunciant aquest despropòsit en
forma de malbaratament de diners públics en una inver-
sió sebse sentit i amb oposició unànim del principal
municipi afectat.

Per tot això, lamentem el poc respectte que s’ha tingut
per part del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel conjunt
dels ciutadans de Sabadell, representats per la totalitat
del Ple de la Corporació Municipal.

Així mateix, creiem que correspon a l’Ajuntament el lide-
ratge de la defensa dels legítims interessos de la ciutat.
I per això, ens posem a la disposició del Ple se la
Corporació, i específicament del seu alcalde, per tal de
treballar conjuntament per a paralitzar aquesta obra
amb els mitjans que s’estimin necessaris i per seguir tre-
ballant per una major racionalitat de les inversions a la
ciutat i al territori.

Per tot això, demanem a l’Equip de Govern que assumei-
xi el lideratge de la oposició a aquest projecte, que
comptarà amb el nostre suport i col·laboració i que, en
aquest marc, encarregui als serveis tècnics i jurídics de
l’Ajuntament un estudi específic i urgent dels mecanis-
mes jurídico-administratius possibles per tal de paralit-
zar l’execució de l’esmentat projecte.

Finalment voldríem aprofitar el marc del Ple per dir que,
com a Grup Municipal d’Entesa per Sabadell, ens com-
prometem, en un termini màxim de dos mesos, a portar al
Ple un esquema de xarxa viària territorial a l’entorn de
Sabadell i una proposta de mecanisme de treball amb la
finalitat d’iniciar un debat a l’Ajuntament i a la ciutat
sobre les alternatives i les prioritats reals de l’accessibi-
litat en contraposició als despropòsits que sovint esn
ocupen.

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. / Telèfon: 93-745.31.27 / Email: gm-entesa@ajsabadell.org
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D i s t r i c t e s

Constitució dels Consells de Districte

S e r v e i s  P e r s o n a l s

El Pla Municipal per a la Igualtat, un exemple de mediocritat
El Ple Municipal de novembre va aprovar, amb la nostra abs-
tenció, el Pla Municipal per a la Igualtat Dona-Home de
l’Ajuntament de Sabadell. Els cinc folis d’aquest pobre Pla ens
van ser lliurats amb tres dies d’antelació abans del Ple, per a
discutir-los en la Comissió Informativa de Serveis Personals el
dia anterior del Ple i, amb l’agravant que el document no s’ha-
via ni tant sols comentat amb les entitats de la ciutat.
L’Entesa i diverses entitats de la ciutat, vam sol·licitar la reti-
rada d’aquest punt per tal de disposar del temps imprescin-
dible per debatre i consensuar suficientment el text per pre-
sentar-lo per aprovació en el proper Ple.
El tema és prou important com per haver-hi dedicat algunes
sessions de debat; aprovar-lo d’aquesta manera, de pressa i

corrents, sobretot, per justificar públicament que s’està fent
alguna cosa, sense importar massa naturalesa i les implica-
cions dels continguts.  
El text apunta tant sols cinc línies programàtiques dignes
d’haver estat incloses al programa electoral. El Pla neix com
a Pla Municipal, és a dir, sense apostar per un Pla de ciutat i
la seva pobresa s’expressa en fets com no esmentar el con-
cepte “igualtat d’oportunitats” o el concepte “gènere” en tot
el document.
Lamentem la prepotència que ens va impedir votar a favor en
un tema on hauríem d’anar totes a una i esperem que el
desenvolupament del Pla no parteixi d’aquesta forma i estil
de fer les coses que, de cap manera, podem compartir.

Al llarg de la primera quinzena del mes de novembre, s’han
constituït els Consells de Districte. Des de l’Entesa ja vàrem
opinar en el Ple Municipal del mes d’octubre que no crèiem
adequat tornar a constituir els Consells sense un debat previ
sobre el model i les polítiques de participació ciutadana.
Però s’ha  optat per la continuïtat i la inèrcia. Donada aques-
ta situació com un fet difícilment reversible, vam decidir par-
ticipar activament.
El nou Reglament dels Consells de Districte, aprovat l’any
1997, s’adaptava a la nova llei i assignava la presidència de
cada districte a la formació política més votada en el distric-
te en qüestió. D’aquesta manera, a l’Entesa li corresponen
tres presidències corresponents als districtes 2n, 4rt i 5è.
Les entitats de cada sector han designat els seus represen-
tants, així com les formacions polítiques en funció dels seus
resultats electorals. Dels 150 vocals que formen part dels
Consells de Districte, 15 pertanyen a l’Entesa, distribuïts dos
en cada districte, excepte en el 4t al qual li corresponen tres.
Els nostres vocals reflecteixen la implantació del projecte de
l’Entesa de forma homogènia en tota la ciutat, a diferència de
totes les altres formacions representades a l’equip de govern.
Les tres persones que exerceixen les Presidència de l’Entesa
per Sabadell són l’Àngels Santesmasses, el Xavier Oca i

l’Encarna Ramírez. En els discursos de constitució dels seus
Consells, els tres varen apostar clarament per participar amb
l’equip de govern per contribuir a la millora de la ciutat i, en
concret, per atendre específicament aquells problemes dels
barris que corresponen als districtes que presideixen. De la
mateixa manera es  va ressaltar la importància d’impulsar les
comissions sectorials d’educació, sanitat, cultura, urbanisme,
etc. per avançar cap a mecanismes de participació menys
burocràtics per poder debatre i analitzar temes amb més pro-
funditat i traslladar-los, després, als Plens del Consell de
Districte i, finalment, a l’Alcalde o al Ple Municipal.
De totes formes, els 15 vocals que ens representen tenen tot
el recolzament del Grup Municipal per a poder exercir la seva
funció i s’han convertit en pilars fonamentals de la distribució
territorial de l’Entesa per Sabadell. Son els referents, als dife-
rents barris, per a les entitats, els ciutadans i les ciutadanes
que tenen qualsevol problema o opinió per expressar.’

Presidenta Districte 2n
Àngels Santesmasses

President Districte 4t
Xavi Oca

Presidenta Districte 5è
Encarna Ramírez

Vocals
DD11 DD22 DD33 DD44 DD55 DD66 DD77 TToottaall

CiU 2 1 0 0 1 0 0 4
PP 0 0 0 0 0 0 0 0
PSC 1 2 3 2 2 3 3 16
ES 2 2 2 3 2 2 2 15
ERC 0 0 0 0 0 0 0 0
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Grup Municipal Entesa per Sabadell
Horari: de 8 a 15 hores. / Telèfon: 93-745.31.27 / Email: gm-entesa@ajsabadell.org

Te m e s  e n  a g e n d a  
Coses de l’Entesa

No ha estat possible: decepcionant i frustrant. Aquests són
els dos adjectius que millor defineixen el desenllaç del pro-
cés de negociació i la impossibilitat d’entrar en un debat amb
l’actual equip de govern. Debat sobre temes estratègics,
sobre la possibilitat d’ampliar o de redefinir l’actual pacte, o
sobre acords que permetessin establir una nova forma de
relació entre el govern i l’oposició. 
L’Entesa va plantejar un punt de partida, obert, completament
obert per ser discutit. La resposta –com podreu comprovar- ha
estat un “no ens agrada”; “és l’Entesa qui planteja que vol pactar;
“és un pacte no necessari” (aritmèticament? o pels continguts?),
etc. Com veureu, la resposta ha estat un “passi-ho-bé” expressat
en onze punts. Certament: ens ha sabut greu per Sabadell.
IC ho ha tingut més senzill. Compartint la mateixa base pro-
gramàtica tot ha anat com una seda ... comparat amb el pro-

cés de negociació de l’Entesa. Cadascú tindrà les seves prò-
pies conclusions, però nosaltres n’apuntem alguna: l’Entesa
“molesta”; l’Entesa desborda pel seu potencial de proposar
alternatives; per la naturalesa de l’actual pacte de govern
quin origen no era la governabilitat i, també, perquè es poc
representatiu de les opcions que van fer els ciutadans i ciu-
tadanes el passat 13 de juny. El temps dirà ... també estarem
pendents (com no) del camí que legítimament –encara que
de forma qüestionable– prengui IC en endavant.
Per altra banda, l’Entesa avança pel que fa a la seva verte-
bració i organització. La Comissió Política, el Grup Municipal
i les organitzacions que la composen, estan consensuant
unes bases que, en un temps raonable, seran presentades i
debatudes de forma més àmplia per consolidar, definitiva-
ment, l’Entesa.

D i s t r i c t e s
Reunions als Districtes

En el “Butlletí” número 1 informábamos que estaban previstas
una serie de reuniones entre el Grup Municipal y personas pró-
ximas a l’Entesa de los diferentes distritos. Hemos cumplido
con buena parte del calendario previsto; han tenido lugar las
reuniones en la Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda,
Gracia, Torre Romeu, Can Puiggener, Planada del Pintor, Can
Deu, Ca n’Oriach y Sant Oleguer.
En cada una de ellas han asistido una media de 30 personas
congregando, en total, unas 200. Por parte del Grup
Municipal acudieron M. Dolors Calvet, Encarna Ramírez y el
concejal responsable de cada distrito.
Las reuniones han servido para tomar un primer contacto en
el que se ha podido explicar la organización interna del Grup
Municipal y como desarrollar las tareas propias del lugar en
el que estamos dentro del consistorio. También hemos teni-

do ocasión para comentar el proceso i el decepcionante
desenlace de la negociación con el actual equipo de gobier-
no sobre su hipotética ampliación, reformulación o sobre
otros acuerdos referentes a una diferente relación entre el
gobierno y la oposición. También se ha podido explicar las
actuaciones que el Grup Municipal ha realizado en los dife-
rentes plenos.
Por su parte, los vecinos y vecinas han tenido la oportunidad
de expresar sus preocupaciones y necesidades específicas
a fin de tenerlas en cuenta en el debate de presupuestos.
La valoración general es positiva pero creemos que para pró-
ximos contactos seria conveniente crear ya grupos estables
de debate de l’Entesa en cada distrito, cuya composición sea
mixta entre ciudadanos y regidores para hacer propuestas y
un seguimiento de las acciones del equipo de gobierno.

S e r v e i s  I n t e r n s
Pressupost del 2000. Ja tenim el pressupost del 2000 plante-
jat. Som crítics perquè no convenç: no s’aposta per temes
estratègics de ciutat -el nou impuls que l’Entesa defensava
durant la campanya- per apuntar ben alt cap al futur. Per
contra, s’habiliten nombroses partides sense abocar-hi
recursos suficients que responguin a les necessitats plante-
jades: només 1 milió per la Gran Via ! … l’endarreriment en
la rehabilitació del barri de Can Deu … l’absència d’una
aposta per la zona sud de la ciutat, entre d’altres. 

Per cert, augmenta un 3 % la partida corresponent a “noves
places”: total 142 milions més. També augmenta un 20 % (19
milions més) la partida corresponent a la partida de
Comunicació i un 26 % (14 milions més) la del Gabinet
d’Alcaldia … veieu cap on s’apunta ? 

L’Entesa també defensa una decidida aposta pels programes
de cohesió social, l’educació i la cultura, i aquestes prioritats
no estan representades degudament en el pressupost del 2000. 

L’Entesa també defensa una decidida aposta pels programes
de cohesió social, l’educació i la cultura, i aquestes prioritats
no estan representades degudament en el pressupost del 2000. 

Pla Estratègic. Després d’un document genèric -“consultoril” es
podria dir- que se’ns va lliurar durant el Ple del mes d’octubre a
requeriment d’una pregunta del Grup Municipal de l’Entesa del
mes de setembre, encara no hi ha hagut cap altre avenç formal.
Tan sols, en una reunió informal, se’ns ha indicat que es propo-
sa crear una “Associació del Pla Estratègic” per portar-lo a
terme; us imagineu un Pla Estratègic “assembleari” ? … sense
un lideratge polític ? torneu a veure cap a on s’apunta ?


