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EDITORIAL: 

Dos anys de mandat, dos anys de declivi
S’acaben de complir dos anys des de que es va constituir el govern municipal multi-
color, format pel PSC-CiU-ICV/EA i ERC i presidit per l’alcalde Bustos, que en un any i
mig –de juny del 2003 a desembre del 2004- va quedar enormement desgastat pels
successius enfrontaments amb els col·lectius juvenils (cas Bemba) i amb el moviment
veïnal (taxa d’escombraries). Uns conflictes socials que, tot i ser habituals en les
societats democràtiques madures, s’han convertit en unes crisis de convivència
greus a causa de la incapacitat dels nostres governants per resoldre-les adequada-
ment i al seu esperit autoritari.
Encara més efímer, de gener a maig del 2005, ha estat el tripartit local PSC- ICV/EA i
ERC, desfet arran de la crisi que va esclatar a partir del lamentable episodi de la
detenció d’un menor per col·locar el conegut adhesiu “Estil Bustos? No, gràcies”.
Uns canvis que han comportat uns successius reajustaments del govern i uns canvis
dels responsables polítics de les diferents àrees i programes municipals que no afa-
voreixen la continuïtat de les línies de treball (quatre regidors d’esports, tres de salut,
tres de joventut...), fins el punt de poder-lo considerar un mandat pràcticament perdut.
Així mateix, al llarg d’aquests dos anys s’ha posat de manifest la incapacitat dels
governs encapçalats  pel Sr. Bustos, un polític ambiciós però que ha demostrat no
estar a l’alçada per dirigir una ciutat com Sabadell. Els seus embafadors discursos
(“ciutat amable, passió per la ciutat,...) no han pogut amagar la seva manca de pro-
jecte. La ciutat es troba estancada, un cop esvaïda  la direcció política i social que
anteriorment havia caracteritzat Sabadell.
Però, més greu encara que aquesta atonia són les conseqüències de la política populis-
ta l’alcalde que està portant la ciutat a la fractura social, enfrontant uns sectors contra
altres, afavorint un retorn de la desvertebració característica de l’etapa predemocràtica
que tant va dificultar la consolidació d’una consciència unitària sabadellenca.

l’Entesa, per una alternativa de ciutat
Durant aquests anys de govern Bustos, l’Entesa per Sabadell ha dut a terme pràctica-
ment en solitari la tasca d’oposició i el control de l’acció de govern, papers imprescin-
dibles per al normal funcionament democràtic de les institucions. Ha realitzat una opo-
sició rigorosa, però constructiva i respectuosa, que s’ha caracteritzat entre altres
aspectes per una constant preocupació per les inquietuds i les necessitats dels ciuta-
dans i ciutadanes, i la formulació de propostes alternatives a les de l’equip de govern.
Ara, a l’equador d’aquest mandat, l’Entesa per Sabadell considera que ha atresorat la
credibilitat i el patrimoni polític suficients per posar en marxa, juntament amb el teixit
social més sensibilitzat, la construcció d’una Alternativa de Ciutat capaç per arribar al
govern municipal en les eleccions del 2007, per fer possible una ciutat més igualitària
socialment, culturalment més dinàmica i més viable ambientalment.

L’Entesa, una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista

L’octubre del 2004, l’Entesa per Saba-
dell va recórrer al síndic de greuges
per denunciar la sistemàtica obstruc-
ció del dret a la informació practicada
pel Gabinet d’Alcaldia, que dificulta la
legítima feina d’oposició del nostre
Grup Municipal.

El síndic s’ha mostrat sensible a la
nostra queixa i ha adreçat a l’alcalde
una sèrie de recomanacions que ten-
deixen a resoldre aquesta situació
indesitjable.

En lloc d’atendre les sensates recoma-
nacions del síndic, l’alcalde ha fet una
rebequeria i amenaça de fer una mena
de vaga de zel, limitant-se a complir
estrictament la lletra de la llei, sense
cap  mena d’esperit constructiu ni esti-
mulador del lliure joc democràtic. I ha
tingut la barra de dir-li-ho al síndic, el
qual li ha aconsellat que, al contrari,
hauria d’aplicar uns criteris d’interpre-
tació generosa de la normativa, per
aconseguir així un funcionament millor
de la democràcia municipal.

No sembla que l’alcalde hagi fet gaire
cas d’aquests consells, ja que ha con-
tinuat amb la seva actitud obstaculitza-
dora.

Aquesta obsessió d’en Bustos per
assetjar l’oposició no és bona per a la
democràcia municipal de Sabadell,
però és simbòlicament molt preocu-
pant, atesa la significació d’en Bustos
com a president de la Federació de
Municipis,  on el seu estil populista i
autoritari ha començat ja a trobar
resistències, fins i tot entre els seus
correligionaris i els seus aliats.

(Podeu veure l’informe complet al nos-
tre web, www. entesa.org).

El Síndic, de greuges 
estira les orelles 
a l’alcalde Bustos
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L’Entesa ha portat a la consideració del Ple municipal diverses iniciatives encaminades a  normalitzar i democratitzar la vida política de la ciutat i
per impulsar polítiques a favor de la preservació dels espais naturals de la comarca.

Ple d’ abril de 2005. 

Moció a favor de la retirada de la Medalla de la Ciutat a Francisco Franco.
El 6 de març de 1941 el consistori franquista va instituir la Medalla de la Ciutat per
distingir persones que, segons els seus criteris, mereixien un reconeixement ciu-
tadà. Durant l’etapa democràtica algunes persones van continuar reben aquest
distintiu, igualant-se d’aquesta manera el reconeixement ciutadà de persones dig-
nes de mereixe’l amb el de personatges que s’havien distingit per la seva hostilitat
envers els valors democràtics.
Per tal de reparar aquesta injusta situació, reforçar el caràcter exemplar d’aques-
tes medalles i al mateix temps fomentar la recuperació de la memòria històrica,
l’Entesa va proposar la moció següent:

1) Iniciar el tràmits legals per revisar i anular la concessió de la Medalla de la Ciutat a:
• Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España. • José Antonio Girón de Velasco, Ministro de Trabajo 
• Antonio Correa Véglisson, Gobernador Civil de Barcelona • José Antonio Elola Olaso, Jefe Nacional del Frente de Juventudes 
• Detler Ehlers, Jefe Nacional de les Juventudes Hitlerianas de España 

2) Atorgar, de mode col·lectiu, la Medalla de la Ciutat a totes aquelles persones que van combatre a la nostra ciutat en defensa
de la legalitat republicana i a les que van lluitar en defensa de les llibertats i contra el règim franquista.

3) El compromís el Consistori a assumir, estimular i difondre entre la ciutadania, especialment entre la joventut, els valors que
configuren el Memorial Democràtic, per tal de mantenir viva la consciència de què cal estimar permanentment les nostres lli-
bertats, enfortir-les i defensar-les.

La moció va ser aprovada amb el vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció del PP.

Ple de maig de 2005. 

Mocions sol·licitant les dimissions dels regidors Paco Bustos i Joan Manau
Des de l’Entesa defensem que les persones amb responsabilitats polítiques han de
respondre políticament pels seus errors i les seves mancances. Amb aquesta finali-
tat es va proposar al Ple municipal dues mocions en les que es sol·licitava la retirada
de la confiança als regidors Paco Bustos i Joan Manau i en conseqüència que l’al-
calde els hi revoqués les seves competències de govern.
El primer, perquè lluny de reconèixer possibles errors, d’assumir la seva responsabi-
litat al capdavant de la Policia Municipal i de mostrar la seva predisposició a posar

els mitjans per evitar nous casos, va optar per deixar la seva responsabilitat i va donar uns arguments que, enlloc de calmar la
situació i generar confiança, va ferir la sensibilitat d’amplis sectors de la ciutadania, i fins i tot de la pròpia policia municipal.
El segon per haver fet unes declaracions públiques definint els fets succeïts com a Kale borroka protagonitzats per joves anti-
sistema, acusant a persones, col·lectius i organitzacions polítiques de ser els responsables dels mateixos i de trencar la con-
vivència de la nostra societat. Unes declaracions fetes amb prepotència i menyspreu cap a les persones crítiques, utilitzant for-
mes del tot improcedents per un càrrec públic.
La moció va ser desestimada, amb el vots a favor d’ES i CiU, l’abstenció d’ ICV-EA i ERC i els vots en contra de PSC i PP. 

Ple de maig de 2005. 

Moció de suport a les Bases per a la Protecció del Parc Agrícola del Vallès
L’Entesa va emprendre la iniciativa de portar a l’aprovació del Ple municipal una pro-
posta de la xarxa d’entitats Salvem el Vallès a favor de la salvaguarda dels espais
agrícoles del Vallès.
La moció implica un compromís institucional a favor d’aquests espais davant de
greus amenaces, com ara la pressió urbanística, el model de creixement dispers i
caòtic, les infrastructures, etc. Els principals punts de l’acord són:

• Protegir les planes del Vallès i les seves activitats agràries, juntament amb els espais forestals de les serralades, per poder con-
figurar xarxes d’espais naturals i garantir la conservació de la biodiversitat i les connexions ecològiques.

• Garantir els valors ambientals, econòmics, paisatgístics i socials dels espais agroforestals de la plana del Vallès .
• Desenvolupar polítiques de suport a l’activitat agrària del Vallès per garantir-ne el futur.
• Establir figures jurídiques de protecció clara del sòl no urbanitzable, reglamentar els usos permesos i crear Plans de gestió.
• Reconeixement del Parc Agrícola del Vallès en el futur Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
La moció es va aprovar per unanimitat i confiem que sigui un compromís real de totes les forces polítiques per evitar la incerte-
sa: Del Vallès en quedarà res?

Mocions al Ple
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Sant Pau de Riu-Sec

Imatges actuals dels camps de Sant Pau de Riu-Sec.
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La plana de Sant Pau de Riu-sec, entre l’Aeroport, Badia i la
C-58, és el darrer gran espai urbanitzable del terme municipal
de Sabadell que resta per executar. El govern municipal està
definint el Pla per urbanitzar-lo a partir de determinats crite-
ris que no compartim.

L’equip de govern ha iniciat la definició del Pla Parcial de Sant
Pau de Riu-sec ampliant el seu àmbit amb la incorporació
d’uns espais lliures entre Sabadell i Badia, actualment quali-
ficats de Parc urbà, per tal d’augmentar la superfície edifica-
ble fins a Badia. 

Per altra banda també incorpora al Pla un espai de la Serra
de Galliners, junt als habitatges dels professors de la UAB,
qualificat de valor ecològic i paisatgístic, amb la pretensió de
regularitzar la situació d’unes construccions il·legals mit-
jançant la construcció de 30 nous habitatges. Una vegada
més els espais lliures són els espais a sacrificar

Des de l’Entesa considerem negativa la pèrdua d’aquests
espais que, en el cas del parc urbà, tenen la funció d’evitar el
continu urbà entre Sabadell i Badia. En el cas dels nous habi-
tatges de Serra Galliners impossibiliten donar continuïtat a
uns espais valorats pel seu interès paisatgístic i ecològic.

Aquests són els motius que ens varen portar a presentar
al·legacions a aquestes modificacions i a votar-hi negativa-
ment en les diferents aprovacions administratives.

Què defensem per Sant Pau
Per la seva situació estratègica valorem aquest espai com una
oportunitat per desenvolupar-hi un centre de serveis i comer-
cial especialitzat, amb activitats productives netes i de qualitat,
que esdevingui una veritable referència per a tot el Vallès. 

Una oportunitat també per millorar la relació amb Badia i
revalorar els espais lliures del seu entorn. A partir d’aquests
objectius defensem un desenvolupament urbanístic basat en
uns determinats criteris:

• Estructurar el projecte com un Eix Cívic, des de la Riereta
fins Badia, paral·lel a la recuperació del riu Sec.

• Definir un tractament urbanístic i arquitectònic singular, de
qualitat, a partir de paràmetres ambientals.

• Respectar els sistemes d’espais lliures i de valor paisatgís-
tic actualment definits.

• Revalorar el patrimoni arquitectònic i històric de l’ermita de
Sant Pau i de la masia de Can Borrell, així del seu entorn.

• Resoldre els actuals dèficits viaris dels accessos a Sabadell
i a Badia.

Per a garantir aquests objectius estratègics defensem una inter-
venció pública tan en el projecte com en la gestió d’aquest Pla.
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ENTESA: proposa ...

• Recuperació de la Masia de Can Llong

Can Llong és una de les masies més
representatives del passat agrícola de
Sabadell, un mas del segle XVII que va
tenir activitat fins a finals dels anys 70.
En les últimes dècades ha sofert un pro-
gressiu abandonament i espoliació fins
arribar al deplorable estat actual.

L’Entesa defensa la salvaguarda de la
memòria col·lectiva i del patrimoni
històric com un element clau en el
desenvolupament cultural de la ciutat, i
ha plantejat al Govern municipal la
recuperació de la masia en base els
passos següents:

- Consolidació urgent de la masia per evitar el seu enrunament, neteja i arranjament del seu entorn.
- Promoure un procés participatiu entre els veïns i veïnes del barri per a conèixer quines necessitats socio-culturals es podrien

ubicar a la masia.
- Rehabilitació integral del conjunt de la masia i de l’entorn i dotació com a equipament socio-cultural.

• Proposta per recuperar el nom del Vapor d’en Folguera
A la plaça que porta el nom de Josep Oliu entre els carrers de Migdia i de Sant
Pau, hi havia hagut un vapor del qual tan sols es conserva la xemeneia. Era el
vapor de Valentí Cases construït l’any 1844 i era un dels més antics de Sabadell.
L’any 1861 Pere Folguera el reformà totalment i al 1946 l'ocupà l'empresa FYTISA
fins l’any 2000 en que el vapor va ser enderrocat per construir-hi habitatges i la
plaça.

El poc encert de col·locar la placa amb el nom del Sr. Joan Oliu sobre la xeme-
neia pot portar al malentès de pensar que aquella xemeneia és el testimoni d’un
antic vapor que fou propietat del senyor Joan Oliu. Així mateix, en cap lloc hi ha
la més mínima referència als vapors que havien existit en aquest indret.

Des d’Entesa per Sabadell valorem que les referències històriques del nostre
passat industrial no siguin oblidades i tinguin un tracte adequat.  Per aquest
motiu hem proposat col·locar la placa dedicada al Sr. Joan Oliu en un altre indret
de la plaça i disposar una placa que recordi la pertinença de la xemeneia als
antics vapors a qui va servir. 

L’Entesa sempre ha treballat a favor de millorar la nostra ciutat. Moltes de les propostes que hem fet no sempre han estat recollides
pel govern municipal i altres, tot i el poc interès que han mostrat inicialment, han acabat sent objecte de propaganda de la seva acció
de govern, com és el cas de la construcció de llars d’infants a cada barri o la instal·lació d’ascensors a edificis que no en disposen.
Recentment l’Entesa ha proposat a l’equip de govern dues noves propostes:

... i l’alcalde disposa
• Carril-bici a la carretera de Matadepera
S’ha inaugurat el tram del carril-bici de la carretera de Matadepera des de l’aparcament del Bosc de Can Deu fins el camí a l’er-
mita de Sant Julià. Es tracta d’una obra construïda i finançada per la Diputació de Barcelona.
Aquest carril-bici és conseqüència de la iniciativa de l’Entesa per Sabadell que, en forma de moció va ser aprovada per unani-
mitat al Ple de febrer de l’any 2000..
Aquella proposta preveia l’adequació de la carretera de Matadepera, de Sabadell fins el Pont de la Batzuca, amb la finalitat que
tant les bicicletes com els vianants circulessin amb total seguretat. També instava a què des de Matadepera fins a Castellar del
Vallès i de Matadepera fins el Coll d’Estenalles les carreteres fossin declarades amb prioritat ciclista.
Ara, l’alcalde ha inaugurat el tram esmentat però, com era d’esperar, sense citar en cap moment de qui va partir la iniciativa.

La Masia de Can Llong.
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Plaça Joan Oliu.
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Memòria per la dignitat
Amb motiu de la celebració de la IV Festa de la Diversitat, l’Entesa va organitzar un acte debat sobre
Els republicans i republicanes als camps d’extermini nazis amb la finalitat de preservar la memòria
col·lectiva i la dignitat de totes aquelles persones que hi van morir o que, si van sobreviure, queda-
ren marcades per sempre per uns fets tant terribles i inhumans.
L’acte va comptar amb la presència d’Enric Urraca membre de l’Amical de Mauthausen que va expo-
sar de manera rigorosa i emotiva els fets històrics i esdeveniments que van portar a l’holocaust. Va
acabar, entre aplaudiments i llàgrimes amb la lectura del poema: Si això és un home de Primo Levi.

Els que viviu segurs
a les vostres cases escalfades
els que trobeu en tornar al vespre
el sopar calent i cares amigues:
Considereu si això és un home,
qui treballa en el fang 
qui no coneix la pau 
qui lluita per un tros de pa 

qui mor per un sí o per un no.
Considereu si això és una dona,
sense cabells i sense nom 
sense forces per recordar 
els ulls buits i el ventre fred 
com una granota a l'hivern.
Penseu que això ha passat:
us confio aquestes paraules

Graveu-les al vostre cor
quan sigueu a casa o aneu pel carrer,
quan us fiqueu al llit o us lleveu;
repetiu-les als vostres infants.
O que se us ensorri la casa,
la malaltia us impossibiliti,
els vostres fills us girin la cara.

Primo Levi (1919-1987)
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L’ assemblea d’ENTESA per Sabadell
Prop d’un centenar d’adherits, adherides i simpatitzants es van reunir
el passat 31 de maig per analitzar la crisi del govern municipal i per
considerar les perspectives de futur.

L'Assemblea va constatar el creixent rebuig de la ciutadania al govern
Bustos, a la seva incapacitat per a l'autocrítica i a la seva manca de
projecte i d'idees, que està portant la ciutat a la crispació, a l'estanca-
ment i a la més absoluta mediocritat política i cultural.

Així mateix va saludar la sortida del govern d’ICV-EUiA i d’ERC, amb
l’esperança que aquestes organitzacions reflexionin sobre el paper
que han jugat durant aquests anys i amb la confiança que es produeixi
la seva aproximació a les polítiques alternatives que Entesa ha anat
proposant.

L’Assemblea va constatar amb satisfacció que cada vegada són més
els grups socials, les entitats i les persones que s’apropen a l’Entesa
amb l’ànim de trobar unes propostes i unes maneres de fer política més
properes i més necessàries. Es valorà la necessitat d’estendre i d’en-
fortir l’organització de l’Entesa, per poder recollir amb més profunditat
les necessitats i les propostes del conjunt de la ciutadania i estrènyer,
tot respectant la seva autonomia, els llaços amb els moviments juve-
nils, culturals i associatius. 

Finalment, l’Assemblea va valorar positivament l'intens treball portat a
terme pel Secretariat, pel Grup Municipal i per tota l’organització. Assemblea de l’Entesa. 31 de maig de 2005.

SOS Vallès
Seguint en la línia que caracteritza l’espai de reflexió i debat, Els debats
de l’Entesa, a principis de juny es celebrà sota el títol: SOS Vallès. El
Parc Agrícola i la Via Verda, dues propostes per garantir-ne el futur, un
acte que va posar sobre la taula la situació de la preservació del terri-
tori, els camps de conreu i d’explotació agrícola i els espais verds amb
la seves interdependències.
Aquest debat va comptar amb les aportacions d’Alfred Martínez, mem-
bre de l’ADENC i de Salvem el Vallès, i de Josep Germain, geògraf mem-
bre de la Institució catalana d’Història Natural. I va estimular i perme-
tre l’anàlisi i posterior reflexió per part dels assistents sobre uns fets
que moltes vegades només són coneguts per sectors de la població
afins a la temàtica tractada. Fem una valoració molt positiva de la infor-
mació aportada pels ponents contrastada pels assistents a l’acte.
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pots veure les 

preguntes i mocions
presentades per l’ES a la nostra pàgina web

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27 • a/e: grupmunicipal@entesa.org

www.entesa.org

L’Entesa,
l’alternativa ciutadana

per a un Sabadell

progressista

En Sanitat, 
Sabadell també perd passada
Des de l’inici de l’any Sabadell està vivint un ambient de
reivindicació per reclamar la solució dels importants
dèficits estructurals i pressupostaris dels serveis sani-
taris públics de la nostra ciutat, que tant els usuaris com
els professionals pateixen des de fa anys.

L’Hospital de Sabadell, el Taulí, està col·lapsat. Els seus
serveis són del tot insuficients per atendre les prop de
500.000 persones dels 13 municipis de la comarca que
en depenen. El promig de llits de què disposa per cada
1.000 habitants és d’1,3 mentre la mitjana de Catalunya
és de 2,2. Les urgències estan completament col·lapsa-
des; Manca personal sanitari i el transport és insufi-
cient, etc. 

El passat mes de febrer i davant les reclamacions fetes
des de diverses organitzacions encapçalades pel movi-
ment veïnal, i de la proposta d’iniciar mobilitzacions, la
Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya,
Marina Geli, va presentar un Pla de Xoc “per pal·liar els
greus dèficits sanitaris que pateix Sabadell i el Vallès
Occidental”.

L'alcalde de Sabadell, aleshores, va expressar la gran
satisfacció dels alcaldes de la comarca "perquè la con-
selleria ha entès la nostra preocupació i li ha donat una
via de sortida”. També va afirmar que "les mesures del
govern superen les nostres previsions”.

Han passat quatre mesos i... en què hem avançat? on és
el Pla de Xoc?

Des de l’Entesa reclamem:
• Que es concreti i s’apliqui el Pla de Xoc anunciat.
• Que s’afronti el dèficit de llits.
• Que es prenguin mesures urgents per resoldre la greu situació

dels serveis d’urgència i de les llistes d’espera de determina-
des especialitats.

• Més personal sanitari i més recursos pel Taulí
• La immediata posada en marxa l’edifici de l’Aliança com a equi-

pament sanitari públic.
• Un pla rigorós per augmentar l’atenció domiciliària, especial-

ment a la gent gran.
• Més implicació de l’alcalde Bustos en el Consell d’Administració

de la Corporació Parc Taulí del qual forma part des de fa sis anys. 
• Menys promeses i més fets

Sabadell no pot perdre més passada en els serveis sanitaris. 
Reclamem la qualitat dels serveis públics sanitaris i sociosanita-
ris de la nostra ciutat, amb una gestió transparent dels recursos
que s’hi destinen.
Rebre uns serveis sanitaris de qualitat és un dret de tots els ciu-
tadans i ciutadanes

Parc Taulí.
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