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

L’ENTESA US DONA LES GRÀCIES

L’Entesa en les darreres eleccions municipals va obtenir la confiança de més de 26.000 ciutadanes i ciutadans. Al llarg
d’aquests quatre anys, hem treballat una política basada en l’ètica, la transparència, l’austeritat, el benestar de les
persones i el futur de la ciutat.
L’Entesa ha estat una opinió valenta i sense complexos en un Ajuntament on la discrepància es penalitza. I hem posat
en evidència la incoherència d’un govern municipal que ha executat amb més o menys fortuna projectes anteriors
però que, tot i els fòrums de debat muntats, ha estat incapaç de formular un model de ciutat per al futur. 
L’Entesa ha propiciat debats i propostes com és el cas de Covadonga i Gran Via Digital o de les comunicacions de la
ciutat amb el seu entorn. I ha evidenciat com les finances municipals, sanejades fa quatre anys, s’anaven  desequili-
brant alhora que augmentaven les despeses i es reduïa la inversió.
L’Entesa també hem treballat per a Sabadell:
• Exercint el control polític a les propostes del govern de la ciutat, donant-hi suport o fent propostes alternatives quan ha calgut.
• Qüestionant la proposta del nou zoo.
• Denunciant el desgast que el mateix govern ha promogut en l’associacionisme.
• Denunciant l’excessiva despesa pública en la imatge de l’alcalde i el control sobre alguns mitjans de comunicació.
I en les coses del dia a dia l’Entesa:
• Hem aconseguit que s’assumís el problema dels pisos sense

ascensor.
• Hem aconseguit la construcció de noves d’escoles bressol

públiques.
• Hem exigit recuperar l’edifici de l’Aliança per a la sanitat pública.
• Hem aconseguit la redacció d’un pla per a la immigració.
En nom de les regidores i regidors del Grup Municipal de l’Entesa,
us dono les gràcies a vosaltres, ciutadanes i ciutadans de
Sabadell, pel suport que ens heu brindat al llarg d’aquest període i
vull compartir la necessitat que totes i tots, en la mesura de les
nostres possibilitats, participem a aconseguir una ciutat activa,
cohesionada, integradora, i solidària.
L’Entesa continuarà treballant en aquesta direcció.
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L’any 2000 des de l’Entesa vàrem proposar un debat
sobre la transformació de l’ABB, l’antiga fàbrica de la
Brown Boveri. En aquell moment, des de l’Entesa
apostàvem per un nou projecte per aquella illa, conver-
tint-la en seu d’activitats avançades de disseny,
informàtica, noves tecnologies i de serveis a la produc-
ció, preservant, però, el caràcter industrial de l’illa i
conservant la nau principal pel seu valor patrimonial.
Un projecte perquè l’Ajuntament l’impulsés juntament
amb la iniciativa privada i d’altres institucions com la
Universitat i la Generalitat. 
El juny del 2000 es va fer el debat al Ple Municipal i tots
els grups varen coincidir a impulsar el projecte de Gran
Via Digital, però el projecte no es va començar a definir
fins al final del 2002. En aquests dos anys tan sols es va
plantejar una transformació urbanística, però sense
incorporar una reflexió estratègica i perdent sòl indus-
trial sense un marc global d’actuació. En aquell moment
l’Entesa es va abstenir, però va aportar un document
amb el que hi mancava: la reflexió estratègica. Algunes
entitats com la Fundació Bosch i Cardellach i l’AV de
Covadonga també varen plantejar un projecte alternatiu.
El febrer del 2003 es va presentar un primer document
amb vuit propostes per desenvolupar. És una llàstima
que la ciutat hagi perdut tres anys per establir les bases
d’aquest projecte i, per tant, sense iniciar les actua-
cions de pes. Tan sols una d’aquestes vuit propostes
que ja estava apuntada anteriorment s’ha iniciat: el
Parc de Salut.  
El gran projecte estratègic de Gran Via Digital neces-
sita lideratge polític. Sense la il·lusió i el convenci-
ment necessari l’Ajuntament no aconseguirà implicar-
hi les institucions necessàries i el fum inicial es
diluirà.

Gran Via Digital, quatre anys esperant
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La Entesa: cuatro años de propuestas
La Entesa ha trabajado en este periodo para Sabadell
recogiendo las opiniones y necesidades de los sabade-
llenses. La Entesa ha presentado 27 mociones en el Pleno
sobre distintos temas importantes para la ciudad: el Golf
de Torrebonica, la participación de los usuarios en la sani-
dad pública, la recuperación del edificio de la Alianza, el
pluralismo de los medios de comunicación municipales, la
salud laboral, las antenas móviles, los ascensores, las
guarderías, la immigración,... La Entesa ha opinado sobre
muchos temas, presentando propuestas a la ciudad a tra-
vés de la prensa y de las revistas enviadas a más de 2.500
personas y entidades. 
Estas propuestas, no siempre han contado con el apoyo
del equipo de gobierno, pero el trabajo de la Entesa den-
tro y fuera del consistorio ha conseguido que el
Ayuntamiento asumiese algunas propuestas y que los
vecinos mejorasen su calidad de vida, como ha pasado
con los ascensores o con las guarderías. 

La Entesa ha apoyado los proyectos de ciudad siempre
que los ha considerado positivos. Ha votado favorable-
mente un 85% de todos los dictámenes, se ha abstenido
de un 14% y ha votado en contra un 1% de las propuestas.
La Entesa se ha opuesto principalmente a los dictámenes
relacionados con una gestión económica que ha aumen-
tado los gastos corrientes y ha reducido la inversión.
Respecto a los grandes proyectos estratégicos para la
ciudad, la Entesa siempre ha estudiado detalladamente
todas las propuestas haciendo aportaciones para mejo-
rarlas —como en el caso de Gran Via Digital— y se ha
opuesto a los que hemos valorado negativos para nuestra
ciudad —como en el caso del Zoo.
La Entesa ha ejercido así la responsabilidad que le fue
encomendada en las pasadas elecciones municipales y
damos las gracias a todos los que lo han hecho posible.
Sus opiniones nos dan ánimos para continuar.



L’Ajuntament té dificultats amb el pressupost. Les alegries pressupostàries dels darrers anys en alguns capítols de despe-
sa, especialment els actes protocol·laris i de propaganda, fan que ara, amb la nova llei d’hisendes locals —molt més res-
trictiva malgrat l’opinió majoritària— sigui difícil mantenir la ciutat el ritme d’inversió i de manteniment dels anys anteriors.
L’Entesa, en el debat de pressupost que cada any fa el Ple de l’Ajuntament i, ja amb totes les dades dels darrers anys,
va fer una acurada anàlisi, de la qual us fem un petit resum.
Hi ha una disminució notable de la inversió pública i, com a conseqüència d’això, no hi ha diners per a la rehabilitació
de barris, ni per a la remodelació del Centre, ni per als nous poliesportius que necessita la ciutat. El projecte del Museu
Tèxtil s’ha oblidat, el Pla d’Escultures també i els temes estratègics no compten amb cap inversió: Gran Via Digital, el
Palau de Congressos, l’Eix Central,...per citar-ne alguns. 
La compra de sòl es redueix un 50% i, si no comprem sòl avui no tindrem equipaments públics o habitatges protegits
demà. La gestió urbanística ha estat nul·la aquests darrers anys i això ho patirà la ciutat en el futur. 
Aquesta alcaldia, en només tres anys, ha passat de tenir un Ajuntament sanejat a tenir dificultats per afrontar el dia a
dia. En aquests tres anys s’ha perdut capacitat d’invertir i la despesa corrent s’ha disparat. I, des de l’Entesa ens pre-
guntem: en què hem desbordat la despesa corrent ofegant les finances municipals? L’alcalde s’ha mirat l’Ajuntament
com una maquinària electoral permanent i no ha escatimat recursos en activitats per aquesta finalitat.
Per totes aquestes raons l’Entesa denuncia la política econòmica d’aquests quatre anys i reclama una gestió respon-
sable dels diners públics. Reclamem també l’exemplar austeritat institucional que seria desitjable i que es treballi a
favor de la ciutat del present i del futur amb alegria, però sense alegries.
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El pressupost: l’Ajuntament no té diners per a invertir!
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Des de l’Entesa fem una valoració crítica de la política de 
l’equip de govern respecte al patrimoni històrico-arquitectò-
nic. Lamentem que s’hagi negat qualsevol àmbit de refle-
xió i debat, i no hi hagi hagut voluntat ni capacitat de rede-
finir i donar continguts a la Taula de Patrimoni. 
Cal recordar que no hi ha hagut capacitat de trobar alter-
natives a l’enderroc de la Torre Claramunt, no s’han donat
respostes de recuperació i reactivació de l’Euterpe ni cap
impuls a la gestió del patrimoni industrial del Ripoll, i s’han
continuat amb molta lentitud d’altres projectes. També cal
dir que s’han posat en marxa alguns projectes d’un interès

notable (masia de Can Rull o el Pla de Protecció del
Paisatge) però que no responen a cap política de patrimo-
ni sinó a actuacions personals o a respostes puntuals a
determinades situacions.
Aquestes mancances s’han posat de manifest darrera-
ment en dos casos que, segons el nostre criteri, conside-
rem especialment greus:
• La Casa Duran: “La Caixa” va cedir l’edifici a
l’Ajuntament, invertint 150 milions de pessetes, que no són
suficients per a la seva rehabilitació. El municipi ha hagut
d’assumir el cost de rehabilitació quan se n’hauria d’haver

exigit la totalitat a “La Caixa”. Quants
diners li costarà aquest equipament a
l’Ajuntament? Lamentem dir que això
demostra la política erràtica de l’equip de
govern en aquests aspectes.
• La façana de la Casa del Comú: En el Ple
de l’Ajuntament, després de moltes con-
verses, es va prendre l’acord per unanimi-
tat de modificar el Pla General Urbanístic
per tal de conservar la façana. Un temps
després aquesta “va caure”. És que no es
van prendre les mesures tècniques ade-
quades per tal de dur a terme l’acord del
Ple? Té sentit mantenir aquell acord quan
el seu esperit s’ha posat en crisi? Quines
mesures disciplinàries s’han portat a
terme per penalitzar aquest engany al ple-
nari municipal? Qui és el beneficiari d’a-
quest despropòsit? La ciutat no, és clar. 

El Patrimoni: ¡quina pena!

Hace ya cuatro años que la Entesa inició la campaña “100
ascensores al año”. Estábamos convencidos de la apues-
ta importante que la ciudad debía hacer para instalar
ascensores en todas las viviendas. Ya en el Pleno
Municipal de 1999 propusimos que se incluyera una parti-
da económica para facilitar la instalación de 100 ascen-
sores al año y paliar así las barreras arquitectónicas que
sufren muchas familias de nuestra ciudad. 
A partir de ahí, la Entesa inició una campaña informativa
en la ciudad: reuniones, asambleas, conferencias, recogi-
da de firmas,...   
En el Pleno Municipal de marzo del 2000, la Entesa pre-
sentó una moción pidiendo que el Ayuntamiento adoptara
un compromiso para ayudar a la instalación de ascenso-

res, otorgando subvenciones a las comunidades, subven-
cionando la licencia de obras y facilitando créditos a bajo
interés para los interesados. También se propuso que el
Ayuntamiento facilitara técnicos para asesorar a los veci-
nos, actuando el técnico como mediador en los casos
conflictivos. 
El Pleno Municipal aprobó la moción y la Oficina de
Rehabilitación empezó a trabajar el tema. 
En cuatro años sólo se han instalado 56 ascensores. No se
ha hecho todo el esfuerzo necesario. La Entesa sigue
pidiendo un compromiso decidido y ha solicitado en dis-
tintas ocasiones que se facilite la figura de los mediado-
res ya que en muchas comunidades que lo necesitan el
problema es ponerse de acuerdo entre los vecinos.

Una propuesta de la Entesa: 100 ascensores al año
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La primera setmana del mes de setembre la ciutat va
rebre la notícia de la proposta de l’alcalde de Sabadell i de
l’alcalde de Castellar d’oferir les finques de Torre Turull i
Can Moragues per a instal·lar-hi la part terrestre del Zoo
de Barcelona que es trasllada fora de Barcelona, arran de
la rehabilitació de l’espai del Parc de la Ciutadella. La pos-
sibilitat d’ubicar-lo a les esmentades finques porta implícit
un alt grau d’impacte al nostre entorn. 
La ubicació és si més no discutible per tractar-se d’un
espai d’alt valor ecològic i forestal de 124 hectàrees. Ara,
amb la proposta del Zoo, aquest espai es privatitzaria, es
transformaria i s’hi portarien espècies exòtiques foragi-
tant les pròpies.
Per això des de l’Entesa, evitant la lògica imposada per
l’alcalde d’estar a favor o en contra del Zoo, vam exigir
obrir un debat sobre la proposta, intentant tenir tots els
elements sobre la taula abans que la ciutat es posicionés
en una o altra direcció. 
L’Entesa finalment diu no a un equipament del qual: 
• No en sabem el dimensionat real ni les seves caracterís-
tiques.

• No se sap com es garantirà l’accessibilitat en transport
públic o en vehicle privat.
• No s’ha vist com casa aquesta proposta amb el consens
ciutadà sobre infraestructures.
• Cal estudiar l’impacte de contaminació d’aquesta ins-
tal·lació.
• Quines són les fonts de subministrament d’aigua per a la
instal·lació i com afecten als cabals ecològics del Ripoll i
del torrent del Colobrers.
• Quin impacte tenen les aigües residuals i el seu tracta-
ment.
• Quin impacte té sobre la vegetació.
• Quines garanties tenim de manteniment del torrent del
Colobrers i el seu accés públic. Com es mantindrà l’ús
públic de la font de Can Moragues.
• Quins costos té la proposta per la ciutat .
• Com intercedeix la proposta al consens ciutadà de pro-
tecció del Rodal.
Des de la nostra responsabilitat, l’Entesa ha plantejat tots
aquests dubtes a l’Ajuntament i com que no han estat
contestats, diem NO a la proposta.

Rodal sí. No al Zoo

A menudo, a lo largo de estos cuatro años, el Ayuntamiento ha utilizado los medios y los recursos municipales para
hacer publicidad del alcalde y del equipo de gobierno en lugar de dar información municipal atendiendo a la pluralidad
política y social existente en la ciudad. 
La Entesa denunció este hecho en el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i este organismo nos dio la razón respeto
a la poca pluralidad política del programa “Sabadell Actual”, emitido por Canal 50 y pagado íntegramente de fuentes
municipales.  
La Entesa también ha denunciado en múltiples ocasiones el mismo hecho en la revista Sabadell a prop, que supuesta-
mente informa a la ciudad de los proyectos municipales pero en cuyas informaciones nunca sale la opinión de la opo-
sición al respeto. Y también en otros instrumentos de comunicación municipales como la web municipal. 
El alcalde se ha dotado de un gran equipo de comunicación para su use y disfrute, convirtiendo cualquier escusa en
medio para darse a conocer y para anular la pluralidad existente en el consistorio. La Entesa reclama que los medios
públicos y los espacios financiados con dinero público garanticen la pluralidad democrática expresada en las urnas.

Publicidad disfrazada de información
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Un dels compromisos electorals adquirits el 1999 per la majoria de forces polítiques i que l’Entesa ha defensat en una
intensa campanya era la construcció d’una nova escola bressol pública cada any.  
Ben aviat vam comprovar que l’equip de govern no anava per aquí, especialment quan, en contra dels principis que tota
l’esquerra defensa al Parlament de Catalunya, va proposar l’aplicació a Sabadell del model de “mainaderes” que supo-
sa un retrocés tant pel que fa a la qualitat de l’educació, com per a la regularització i universalització dels serveis
públics.
En aquest context, l’Entesa va desenvolupar una campanya informativa i reivindicativa a la ciutat: xerrades, recollides
de signatures, exposicions, etc. L’Entesa reclamava:
- L’elaboració d’un Pla d’Escoles Bressol públiques a Sabadell, que primer en garantís com a mínim una per districte i,
posteriorment, una per barri.
- El compromís d’assolir un ritme d’implantació d’aquest pla a raó d’una escola bressol l’any.
Si bé és cert que no vam aconseguir el compromís de la resta de forces polítiques, sí que la campanya de l’Entesa va
forçar l’equip de govern a canviar de plans i, alhora que culminava el procés de posada en marxa de l’E.B. Calvet
Estrella, prenia el compromís de construir-ne una de nova a Can Rull.
Vet aquí doncs, un nou exemple d’oposició constructiva i rigorosa que ha ajudat (tot i que menys del que ens hauria
agradat) a tirar endavant projectes necessaris per a  la nostra ciutat que restaven arraconats pel govern actual.

Escoles Bressol: Paraules i fets.

A lo largo de estos cuatro años hemos visto especialmen-
te las consecuencias del pacto de gobierno municipal en
el ámbito de la Sanidad. El departamento, liderado por
Convergència i Unió, ha roto con la tradición histórica de
nuestro Ayuntamiento de cooperació e integración de
servicios entre el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el
Taulí, dando paso a confrontaciones estériles y mensajes
de desprestigio, que solamente han confundido a la
población. 
En estos años no se han cumplido los compromisos firma-
dos para que el Ayuntamiento y las entidades ciudadanas
planificaran, conjuntamente con el ICS y el Taulí, el creci-
miento de los servicios sanitarios que precisa Sabadell.
Tampoco se han resuelto los déficits de coordinación
entre especialistas que tantas molestias crean a los
enfermos. Simplemente se ha aplicado la “reforma” a los
cuatro Centros de Atención Primaria (CAP) que aún fun-
cionaban con médicos de dos horas, sin incorporar las
aportaciones de los ciudadanos que habrían facilitado
que la Atención Primaria fuera homogénea en la ciudad
pero específica a las necesidades de cada barrio. Los
nuevos CAP se han construido en suelo público disponible
des de antes de 1999 y estaban planificados hace años. 
A pesar de que al inicio del mandato se aprobó por una-
nimidad una moción presentada por Entesa para que los
representantes de los Consejos de Distrito participaran
en sus CAP, lo cierto es que hoy se siguen sin comentar

los recursos de que se dispone, los horarios o los servi-
cios que se prestan. 
Por otra parte, el Hospital de Sabadell no está dimensio-
nado adecuadamente. La ciudad y su área de influencia
necesita de más camas hospitalarias y recursos para
enfermos crónicos y ancianos. Entretanto, seguimos
teniendo el edificio de la Aliança cerrado y se ha poten-
ciado des de la Generalitat el crecimiento del Hospital
General de Catalunya. La Entesa ha reclamado en múlti-
ples ocasiones la recuperación de este edificio como
equipamiento sociosanitario para Sabadell. Presentamos
una moción al pleno municipal de enero del 2002, pero fue
rechazada por el gobierno alegando como excusa que ya
se estaba haciendo gestiones en el mismo sentido. En
noviembre del mismo año, el Parlament de Catalunya
aprobó un Plan de Viabilidad para la Aliança que implica-
ba la venta del edificio de Sabadell. La Entesa volvió a lle-
var una moción al Pleno pidiendo que se garantizara que
el edificio no se recalificaría y que se garantizara que se
harían todas las gestiones posibles para recuperar el
edificio de la Aliança para la sanidad pública. La moción
entonces sí fue aprobada pero hasta hoy no hemos visto
ningún gesto que nos indique que el gobierno esté hacien-
do nada para tal fin. La Entesa cree que es responsabili-
dad del Ayuntamiento el que los ciudadanos de Sabadell
no sean de segunda respeto a los recursos sanitarios.

La política de Sanidad, pocos beneficios para la ciudad
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La Cultura, eina de convivència o instrument electoral?
El programa de l’Entesa era molt clar pel que fa a la
Cultura i a la política cultural. Dèiem i diem que la Cultura
ha d’ésser per als ciutadans una eina de reflexió, con-
vivència i participació que ens ajudi, a tots plegats, a
reconèixer-nos com a sabadellencs, i que la política cul-
tural ha d’ajudar a vertebrar millor la ciutat i les seves
diferents parts i barris.
Existia a Sabadell una dinàmica de debat, reflexió i con-
sens reflectida en el Mapa Cultural que, degudament revi-
sat, hauria servit com a directriu d’una política adreçada
tant a la promoció de la producció cultural com a la socia-
lització d’aquesta, és a dir, a fer el conjunt de la ciutat par-
tícip d’aquesta riquesa, allò que en diem “aixecar el llistó”.
Aquests darrers quatre anys l’acció del govern ha estat
radicalment oposada: la cultura s’ha entès com a eina
electoral, combinant la política d’aparador, el clientelisme
i la improvisació constant.
La primera víctima d’aquesta nova política fou el Mapa
Cultural que, tot i haver-se’n encarregat l’“actualització”,
ha acabat desapareixent. A partir d’aquí desapareix el Pla

de Biblioteques que tenia com a objectiu impulsar aquests
equipaments en diferents barris, el Pla d’Escultures, el
Projecte Educatiu de Sabadell i, en general, tots els ele-
ment de consens i progrés que la nostra ciutat havia anat
definint.
Paral·lelament els diners s’inverteixen cada cop més en
actes institucionals, en “packs” oferts per altres institu-
cions i a contractar actuacions de nul interès cultural
però de forta incidència mediàtica. La transparència en la
política de subvencions i de col·laboració amb les entitats
és substituïda pel maniqueisme i l’ostracisme cap a totes
les entitats l’activitat de les quals no sigui considerada
concordant amb els interessos del principal partit del
govern.
Des de l’Entesa continuem defensant la necessitat de
recuperar els instruments de participació i debat amb la
societat civil necessaris per a donar una orientació ciu-
tadana i progressista a la política cultural. Les formes
també fan el fons, i Sabadell no es mereix perdre ni una
cosa ni l’altra.

La cultura del Diàleg, la Pau i la Cooperació.
A Sabadell hi treballen de fa molt de temps un munt de
col·lectius compromesos amb la pau, la justícia i la coo-
peració. Des de l’Entesa hem defensat amb fermesa i
coherència la cultura del diàleg i la cooperació com a
forma de resolució de conflictes i com a eina de desenvo-
lupament per assolir un món més just i igualitari.
Al llarg d’aquests quatre anys, l’Entesa ha dut diferents
mocions a l’Ajuntament amb la finalitat de promoure
aquests valors; així, vam proposar la creació d’un fons de
Cultura de la Pau a la Biblioteca Central, la dinamització
d’activitats educatives i la utilització dels recursos publi-
citaris municipals en favor de la conscienciació col·lecti-
va i el suport a les entitats que treballen aquests temes dia
a dia i el posicionament públic contra l’agressió al poble
iraquià.
L’Entesa ha organitzat diversos actes públics amb la doble
finalitat de sensibilitzar la ciutadania i de debatre políti-

ques de promoció de la convivència. Xerrades sobre la
situació a Palestina, sobre la política d’acollida a les per-
sones nouvingudes, sobre la gestió de la multiculturalitat,
sobre l’educació al barri, etc... han comptat amb la parti-
cipació de persones actives en diferents àmbits de la
societat civil i amb una gran assistència de públic que ha
demostrat el compromís ciutadà en aquests temes.
Avui més que mai, en un context militar i polític de forta
regressió d’aquests valors que nosaltres i la immensa
majoria dels ciutadans considerem columnes vertebrals
del desenvolupament humà, des de l’Entesa constatem
que tot esforç és poc i que cal un compromís real i sincer
de les institucions i els representants polítics en la cons-
trucció d’un món més just i més lliure, un món de pau i
convivència. 

ATUREM LA GUERRA
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