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EDITORIAL: 
Recuperar la il·lusió: el 2007 és
possible un altre govern municipal
Aviat s’acompliran 7 anys de l’arribada de Manuel Bustos a l’alcaldia
de Sabadell. Gràcies al suport d’ERC i de CiU, que varen desfer l’em-
pat PSC – Entesa a favor de Bustos, la ciutadania ha pogut veure al
llarg d’aquests anys com s’esvaïen la il·lusió i l’empenta que havien
caracteritzat el govern municipal des de la recuperació de la
democràcia. Sabadell ha esdevingut una ciutat sense projecte de
futur, en mans del creixement sense fre dels constructors d’habitat-
ges inassequibles, governada amb autoritarisme i sectarisme per una
persona i un equip que criminalitzen i persegueixen la discrepància i
la crítica. Els aliats de Bustos  –que mai no es lamentaran prou del
seu decisiu suport per haver-lo encimbellat a la cúspide municipal–
l’han abandonat un per un, en descobrir i constatar la inconsistència
del seu projecte polític i el seu estil autoritari i populista.

Cada vegada són més les veus que reclamen el final d’aquest procés
degeneratiu, i que demanen la construcció d’una alternativa social i
política que torni a vertebrar la ciutadania i li retorni la confiança i la
il·lusió pels afers col·lectius. Aquesta alternativa de govern serà pos-
sible si existeix un acord entre les forces polítiques d’esquerra, però,
sobretot, el farà possible el suport i el compromís de totes aquelles
persones, entitats i grups socialment actius que apostin per una ciu-
tat socialment més igualitària, culturalment més dinàmica i més via-
ble ambientalment. I per damunt de tot, que es pronunciïn a favor
d’un govern municipal auster, eficient, imaginatiu i obert a la partici-
pació autèntica (ni simulada, ni manipulada) de totes aquelles perso-
nes i entitats que desitgin contribuir al progrés col·lectiu de la ciutat.

Entesa per Sabadell ve realitzant des de 1999 una oposició rigorosa i
constructiva, tant en els òrgans de representació municipals com en
el si de la societat, organitzant campanyes (a favor d’escoles bressol
públiques i la instal·lació d’ascensors en habitatges antics, contra el
Zoo o la taxa de residus, etc.), debats (sobre educació, llibertat de
premsa, recuperació de la memòria històrica, Sant Pau de Riu-sec,
sanitat, etc.), i difonent les seves propostes a través dels mitjans de
comunicació existents a la ciutat i utilitzant també els propis, com ara
els Butlletins i Diaris anuals. Gràcies a aquesta tasca incansable i
tenaç, la ciutadania ha pogut fer front a la desinformació i la propa-
ganda amb què ens pretén aclaparar el govern municipal.

L’entusiasme, la capacitat de treball i la trajectòria de les persones de
l’Entesa per Sabadell (tant de les adherides com de les que ens donen
suport) constitueixen un valuós patrimoni a l’entorn del qual hem de
ser capaços de nuclear i consolidar aquesta alternativa de govern
cada vegada més anhelada per nombrosos sectors de la ciutadania.

Posem, doncs, fil a l’agulla. Tan sols resta un any.

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

Si l’administració municipal és la més prope-
ra a la ciutadania, una veritable policia muni-
cipal s’hauria de diferenciar d’altres cossos
policials per la manera com treballa, actua i
es comporta per sentir-se i fer-se sentir prò-
xima  als ciutadans i ciutadanes a qui presta
el seus serveis.

Els seus responsables polítics haurien d’ad-
vocar per una ubicació de la policia municipal
que facilités la proximitat física a la ciutada-
nia. Sabadell és una ciutat vertebrada a l’en-
torn d’un eix central. Per això cada dia té
menys sentit continuar concentrant física-
ment tots els serveis i els agents de la policia
municipal en una macro prefectura central.
Fer realitat la proximitat física dels serveis,
equival a programar la construcció de dues
noves prefectures situades als sectors nord i
sud de la ciutat, repartint convenientment els
efectius humans entre les tres prefectures.

Per una veritable 
Policia municipal

fo
to

: E
S



Tot el procés del Congrés de Ciutat promogut per l’equip de govern va constituir un
exemple més del que el Partit Socialista local entén per participació. Els representants
dels grups polítics presents al consistori varen ser informats de que aquest congrés es

faria i convidats a participar-hi, però sense possibilitat d’opinar sobre els objectius, el procés o la funció d’aquests
representants al congrés.

Van tenir coneixent també de les pressions que van patir moltes entitats per tal de que hi participessin.

Altres processos participatius com el Pla Estratègic, els pressupostos participatius i d’altres, que, a part de l’elevat cost
econòmic, només havien servit per objectius propagandístics, ens havien fet perdre tota credibilitat sobre el veritable
objectiu de l’equip de govern amb aquest congrés.

Aquesta manera d’entendre la participació va ser un dels motius que van portar a l’Entesa a la decisió de no participar-hi. 

Darrerament la Federació d’Associacions de Veïns, i les organitzacions -CIU, ES, ERC,ICV i EUiA-  i altres entitats hem
acordat treballar conjuntament per tal d’elaborar un model de participació real amb l’objectiu comú de que els partits
polítics l’incorporem al nostre programa de govern.  

L’Entesa hi participa des del primer moment d’una manera activa.

Congrés de Ciutat i participació

Butlletí Informatiu del Grup Municipal 
N

úm
. 3

1,
 m

ar
ç 

20
06

Fer prevaldre el criteri de màxima proximitat a la ciutadania
exigeix també que s’implanti un model organitzatiu on la
majoria d’agents tingui assignades de forma estable, reduï-
des zones territorials on actuar, en contraposició al model
esgotat de centralitzar els agents i destinar-los diàriament a
les zones territorials on es preveu la possible demanda.
Tenim molts carrers de la ciutat on durant mesos no hi ha
passat cap agent de la policia municipal, senzillament per-
què ningú no ha provocat la demanda.

A banda, quan el veïnat provoca la demanda, vol dir que el
fet concret ja té unes dimensions impròpies, i a la policia
municipal només li queda el recurs d’actuar amb diligència i
sense equivocar-se. Aquest comportament ha conformat
una policia de perfil reactiu (per resoldre el problema) que el
manté distant de la ciutadania, en perjudici d’un perfil pre-
ventiu (veure a venir el problema i aplicar mesures que l’evi-
tin o el redueixin), que l’obliga a dialogar més, l’acosta a la
ciutadania i li permet actuar sense presses i amb més possi-
bilitats de satisfacció per a tot el veïnatge implicat.

Un altre element no menyspreable a canviar és la vestimen-
ta, l’uniforme que els distingeix com a policia municipal. No
cal entendre gaire de disseny en el vestir, per veure de
seguida que amb la uniformitat actual, el que s’aconsegueix
és mantenir distant la població dels agents. Cal estat molt
necessitat per apropar-se a un agent que vesteix segons
formes militars i quasi no es diferència dels sofisticats geos.
Només cal comparar-lo amb l’uniforme dels mossos. Quan
els tinguem aquí els veurem més assequibles que els nos-
tres propis policies municipals!

Tanmateix, tots aquests canvis físics i organitzatius han d’a-
nar acompanyats d’una altra cultura d’atenció a la ciutada-
nia. Cal tenir en compte que les sensibilitats han canviat, els
espais de tolerància social s’han eixamplat i els agents de la
policia municipal han de copsar, interpretar i saber com

adequar als nous temps la seva relació del dia a dia amb la
ciutadania, si volem que no perdin proximitat. Per això, cal
que la regidoria responsable programi i vetlli per allò que es
fa en qualsevol organització que es vol mantenir al dia, for-
mació permanent a tots els nivells de l’organització.

Calia suposar, coneguda la professió del responsable polític
de la policia municipal, que aquesta última mesura proposa-
da per afermar la proximitat seria una de les primeres a
implementar-se, però veient com marxen les coses... l’únic
que podem pronosticar és que cada dia augmenta una mica
més la distància entre la policia municipal i la ciutadania.
Fins quan la ciutadania sabadellenca estarà disposada a
costejar en aquestes condicions, un cos que cada dia se’l
sent menys seu? S’entendrà que mantinguem un cos de
policia local, quan tinguem la presència regular i més afable
pels carrers de Sabadell dels Mossos d’Esquadra, tot i que
aquests mai no podran oferir els serveis que podem esperar
d’una policia municipal?

Per una veritable Policia municipal (continuació)



QQuuèè qqüüeessttiioonnaa ll’’EEnntteessaa ddeell cciirrccuuiitt ddee BBiiccii--ttrriiaall ??
• Que tot i realitzar-se en el Parc Catalunya, un dels espais més emblemàtics de la ciutat, s’hagi fet sense informar ni donar

explicacions a ningú, sense haver debatut si aquesta ubicació era la més adient.
• Que s’hagi realitzat sense cap projecte conegut, sense que estigui avalat pels tècnics municipals ni aprovat per cap

òrgan de govern.
• Que s’actuï en un espai públic sense criteri.
• Que s’iniciïn les obres en un espai públic per compte d’una entitat privada, segons afirma el govern municipal, sense cap

autorització prèvia escrita i abans de firmar-se un conveni.

QQuuèè qqüüeessttiioonnaa ll’’EEnntteessaa ddee ll’’aammpplliiaacciióó ddee llaa ppiissttaa ddee mmoonnooppaattiinnss ??
• Que les obres comencessin abans d’iniciar-se el procés d’adjudicació.
• Que les obres s’hagin adjudicat amb irregularitats en el procediment. Per l’import d’aquestes obres és preceptiu sol·licitar

tres pressupostos a tres empreses diferents, segons disposa les Bases d’execució del Pressupost municipal. En aquest
cas, les tres empreses estan relacionades familiarment. 

• El seu elevat cost (21.253 €)

QQuuèè nnoo hhaa eessttaatt ccaappaaçç ddee rreessppoonnddrree ll’’EEqquuiipp ddee GGoovveerrnn
• Per què no s’ha informat amb antelació de la intenció de construir el circuit de bici-trial al Consell Municipal de l’Esport i

als grups municipals? 
• Per què les obres del circuit de bici-trial van iniciar-se el 10 de novembre de 2005 i el conveni entre l’Ajuntament i

Bicisprint no es va signar fins el dia 1 de desembre ?
• Per què l’Alcalde encara no ha donat resposta a un escrit de l‘Entesa del 16 de desembre en què es demanava la paralit-

zació de les obres i cercar un espai més adequat per a aquesta activitat ?
• Per què el dia 14 de desembre ja havien començat les obres d’ampliació de la pista de monopatins quan l’informe tècnic

d’adjudicació és del dia 15 de desembre i el Tinent d’alcalde no l’aprovà fins el dia 29 del mateix mes?
• Per què en l’expedient de l’ampliació de la pista de monopatins tan sols hi consten tres pressupostos de tres empreses

vinculades familiarment i no hi ha constància escrita de la petició d’aquests pressupostos? 

QQuuèè ddeemmaannaa ll’’EEnntteessaa ??
• Que es recuperi per a usos púbics l’espai del Parc Catalunya
• Que el Govern Municipal reconegui les irregularitats i doni explicacions creïbles del perquè s’han produït.
• Que l’Alcalde assumeixi la responsabilitat de les irregularitats del procés, com a garantia de que no es repeteixin. 
• Que s’estudiï i consensuii una ubicació més adequada pel circuit de bici-trial.
• Que es defineixi un pla d’usos pel futur del Parc Catalunya per evitar futures actuacions discordants.

L’Entesa per Sabadell ha manifestat àmpliament el seu
desacord amb el circuit de bici-trial, tant per la seva ubi-
cació, com pel seguit d’irregularitats al llarg del procés.
Una mostra més de la manera d’actuar de l’actual go-
vern municipal.

En cap moment l’Entesa s’ha mostrat contrària a la pràctica d’aquesta
disciplina, ni a que des de l’administració es donin facilitats per a la
seva pràctica.

EEnn eell sseegguuiimmeenntt dd’’aaqquueesstt aaffeerr ll’’EEnntteessaa eexxeerrcceeiixx llaa sseevvaa rreessppoonnssaabbiilliittaatt ddee ffiissccaalliittzzaarr ll’’aacccciióó ddeell ggoovveerrnn mmuunniicciippaall ii llaa sseevvaa
oobblliiggaacciióó ddee nnoo ssiilleenncciiaarr lleess iirrrreegguullaarriittaattss uunn ccoopp ddeetteeccttaaddeess
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El circuit de bici-trial:
un nyap al Parc Catalunya
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Les llistes d’espera, la manca de llits, la manca
d’especialistes, etc. són part del dèficit sanitari
que pateix la demarcació de Sabadell. Una situa-
ció que ha estat àmpliament denunciada pels
usuaris, professionals i ajuntaments.

En el document Acords sobre l’atenció sanitària a
la demarcació de Sabadell, signat el febrer de
2005, tots els alcaldes dels municipis afectats
varen reconèixer el dèficit de llits hospitalaris i
reclamaren que per igualar la mitjana de llits de
Catalunya són necessaris 500 nous llits a la
demarcació de Sabadell: 350 per a malalts aguts i
150 per a malalts de llarga estada.

La Generalitat també va reconèixer aquest dèficit
i va anunciar un seguit de mesures que es van
valorar positivament, tot i ser insuficients i que no
començaran a ser efectives fins d’aquí uns anys.
Algunes d’aquestes actuacions, dins del Pla
Sanitari del Vallès Occidental, que afecten al
nombre de llits són: 60 nous llits a l’Hospital de
Terrassa a finals de l’any 2006; 60 nous llits a
l’Aliança a principis de l’any 2007; 180 llits al nou
Hospital que s’ha de construir entre Cerdanyola i
Ripollet, previst per l’any 2010.

Per tant una vegada hagi entrat en funcionament
aquesta previsió de nous llits el dèficit s’haurà
reduït de manera important, però encara restaran
200 llits per arribar a igualar la mitjana de
Catalunya.

Aquesta infradotació contrasta amb la situació de
l’edifici de la Mútua l’Aliança de la nostra ciutat,
tancat des de l’any 1996 després que la Generalitat
de Catalunya l’intervingués arrel d’un seguit d’irre-
gularitats que van portar aquesta mútua privada a
la fallida econòmica. Una intervenció que ha com-
portat a la Generalitat una gran inversió de diner
públic, valorada en varis milions d’euros.

Aquest és un dels motius pels quals l’Entesa per
Sabadell ha reclamat en diverses ocasions que
l’Aliança es dediqués a la sanitat pública, amb
mocions al gener i al novembre de 2002, aconse-
guint el compromís del govern municipal de no
requalificar en un futur el solar de l’Aliança, des-
prés que el nou Pla de viabilitat donés el vist-i-
plau a la venda de l’edifici.

El Pacte Sanitari de Ciutat, signat el juliol de 2005
entre l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat i el
Servei Català de Salut, preveu diverses inversions
a la xarxa sanitària pública, entre ells els anun-
ciats 60 llits de l’Aliança. Unes inversions que des
d’Entesa vàrem valorar molt positivament, però
també vàrem manifestar la nostra preocupació
perquè aquesta clínica no esdevingués un equi-
pament sanitari públic en la seva totalitat després
de la gran quantitat de recursos públics que hi
han estat dedicats.

Dèficit sanitari i l’Aliança
Per si aquests recursos públics fossin pocs, a principis del mes de
febrer s’ha fet públic un nou acord entre el Govern de la Generalitat i
l’Aliança per facilitar el sanejament d’aquesta entitat privada. Entre
les mesures acordades hi ha l’augment d’un 10 % de la contractació
dels serveis sanitaris a la mutualitat per part del Departament de
Salut i la compra per part del Servei Català de Salut de la Clínica de
Vic i la de Tremp, fins ara propietat de la mútua. 

Hem de lamentar novament que dins d’aquest conveni no s’hagi con-
siderat concertar la totalitats dels llits de l’Aliança de Sabadell per
part del Servei Català de Salut per fer més efectiva la reducció del
dèficit de llits. 

Per poder recuperar aquesta oportunitat, el Grup Municipal d’Entesa
per Sabadell va proposar al Ple del passat mes de febrer que
l’Ajuntament sol·licités a la Generalitat de Catalunya que la totalitat
dels 124 llits que disposarà la Clínica l’Aliança siguin concertats per a
ús públic, en lloc dels 60 llits previstos, si més no, fins que no entri en
funcionament el nou hospital de Cerdanyola – Ripollet.

La moció, que va comptar amb els vots favorables d’Entesa, ERC i PP i
l’abstenció d’ICV-EUiA, no va ser aprovada, pels vots contraris del
PSC i CIU.

Considerem que amb aquesta negativa la sanitat pública hi ha sortit
perdent i s’ha perdut una altra oportunitat per avançar en la reducció
efectiva del dèficit sanitari a Sabadell i comarca.
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MMoonnttsseerrrraatt HHuummeett (23-V-2005), 
AAnnttoonnii BBaallaagguueerróó (13-XII-2005), 
IIssaabbeell DDoommíínngguueezz (20-XII-2005),

DDoolloorrss RRuuaannoo (vídua de l’alcalde Josep Moix, 20-XII-2005) i 
IIssiiddrree CCrreeuuss (16-I-2006). 

El 26 de gener, l’Entesa va posar a debat un tema tan candent i urgent com és
l’estat actual de la sanitat a Sabadell. Sota el títol, LLaa SSaanniittaatt aa SSaabbaaddeellll aavvuuii ii
ppeerrssppeeccttiivveess ddee ffuuttuurr,, AAnnttoonnii TTuuàà, responsable de sanitat de CCOO i AAlleejjaannddrroo
OOrruuññaa, responsable de sanitat de la FAV van posar de manifest les mancances
que pateix la sanitat catalana en general i la de Sabadell en particular.
Els dos ponents van exposar la greu situació que travessa avui la sanitat a
Sabadell, i que no sembla que estigui en vies de solució, si més no de moment.
A banda de la manca de llits, de les llistes d’espera i del col·lapse que pateix el
Taulí, també es va denunciar la situació en què es troba la psiquiatria.
El públic assistent va corroborar, en debat, els fets exposats i van manifestar
la necessitat de denunciar-ho tant a la conselleria de sanitat com als respon-
sables municipals perquè assumeixin les promeses i plans de xoc anunciats.

El 23 de febrer, i amb motiu de tan nefasta i assenyalada data, es va projec-
tar el documental EEnnttrree eell ddiiccttaaddoorr ii jjoo, rodat per sis joves realitzadors nas-
cuts després de la mort de Franco que van oferir la seva particular visió del
franquisme. La pel·lícula pretenia abordar la qüestió de Quina és l’herència
que ens ha deixat el franquisme. 
La presentació va anar a càrrec de l'historiador RRiiccaarrdd VViinnyyeess, professor de
la Universitat de Barcelona i coordinador de la comissió redactora del pro-
jecte Memorial democràtic de la Generalitat de Catalunya. 
El debat va permetre abordar temes tan diversos com la violenta ofensiva
anticatalana endegada per part de la dreta ultramontana i de la caverna
mediàtica, que recorda temps passats i gens enyorats. Nombrosos partici-
pants van manifestar la necessitat de recuperar la memòria històrica, que
durant els anys de la transició i per diverses raons havia quedat oblidada.

Debat dia 25 de gener de 2006

Debat dia 23 de febrer de 2006

Entre el dictador i jo

La Sanitat a Sabadell avui i perspectives de futur

L’Entesa per Sabadell ha continuat fent propostes per construir un Sabadell diferent. En els darrers mesos el Grup Municipal ha presentat tres
mocions al Ple, dues aprovades per majoria:

DDeemmaannaanntt llaa nnuull··lliittaatt ddee lleess mmeeddaalllleess ccoonncceeddiiddeess aa ddeessttaaccaattss ddiirriiggeennttss ddee llaa DDiiccttaadduurraa. Ple Municipal del 25 de gener de 2006.
La moció, aprovada amb l’abstenció del PP, reclama deixar sense efecte les medalles concedides, entre d’altres, a Francisco Franco, Girón de
Velasco i el cap de les Joventuts Hitlerianes a Espanya Detler Ehlers. La moció també demanava que es realitzés un homenatge als homes i dones
que lluitaren per la defensa de la República.
- Amb aquesta moció es possibilità l’aplicació de la moció aprovada el mes d’abril de 2005 amb el mateix objectiu-

AA ffaavvoorr dd’’uunnaa aaggrriiccuullttuurraa sseennssee ttrraannssggèènniiccss. Ple Municipal del 22 de febrer de 2006.
Aprofitant els treballs de definició del Parc Agrari, l’Entesa va proposar que Sabadell fos declarada municipi favorable a l’agricultura sense
transgènics. La moció es va presentar al Ple de desembre però es va acordar ajornar el seu debat fins el febrer. Tots els grups tret del Partit
Popular, que es va abstenir hi van votar a favor.

MMééss lllliittss ppúúbblliiccss aa llaa CCllíínniiccaa ll’’AAlliiaannççaa. Ple Municipal del 22 de febrer de 2006.
L’Entesa sempre ha fet propostes per pal·liar el dèficit sanitari a Sabadell i comarca. Partint de la manca de llits hospitalaris i dels diners que el
Govern català ha invertit a l’Aliança, l’Entesa va proposar que tots els llits d’aquest equipament fossin concertats amb la sanitat pública, si més no,
fins que es construís l’Hospital previst a Cerdanyola. Malauradament CiU i PSC van votar en contra, ICV-EUiA es va abstenir i a favor ES, ERC i PP.

Mocions de l’Entesa al Ple

Amics i amigues que ens han deixat   Dediquem el nostre record a 

fo
to

: E
S

fo
to

: E
S

 



La Diputació de Barcelona vol construir una carretera
forestal a la Serra de l’Obac, per enllaçar el Coll
d’Estenalles i el Pont de Vilomara per Mata-rodona,
sota el pretext de facilitar l’extinció d’incendis.
La construcció d’aquesta carretera suposaria la des-
trucció del patrimoni biològic i paisatgístic d’un dels
indrets més verges del parc natural, amb la tala de més
de 2.000 alzines, la dinamitació de 5.000 Tm de roques i
una greu repercussió sobre la riquesa faunística de la
zona; en una àrea qualificada com de màxima protec-
ció (“Zona d’Alt Interès Ecològic i Paisatgístic”).
Per aquests motius la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Massís de Sant Llorenç del Munt i la
Serra de l’Obac, demana:

1. La retirada del projecte de carretera, atesa la seva incompatibilitat amb els objectius de protecció del parc.
2. Que es tinguin en compte les alternatives més respectuoses amb el medi en la prevenció i extinció d’incendis.
3. Un model de gestió del Parc descentralitzat, per a millorar la prevenció i extinció d’incendis.
4. Que s’abandoni el projecte de crear itineraris per a vehicles tot-terreny, motos i quads que la Diputació vol impulsar.
5. Que la Diputació de Barcelona tingui present en tot moment que el primer objectiu d’existència del parc és la conservació

de la natura i no l’augment de visitants.

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

Agressió 
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac 

Sabies que...

www.entesa.org

El Govern municipal ha decidit
gastar 370.000 euros (més de
60 milions de les antigues pes-
setes) en penjar guarniments
de flors als fanals de les prin-
cipals vies de Sabadell?
Ens preguntem si la ciutat no
té altres prioritats i que si en lloc de fer
actuacions electoralistes aquests diners es
destinessin a netejar bé els carrers i places;
a evitar que les persones s’entrebanquin en
les voreres en mal estat; a mantenir els par-
terres i jardins existents; a plantar els cente-
nars d’arbres que des de fa anys estan pen-
dents de reposar; etc.etc

Nou local del Grup Municipal
Els Grups Municipals hem estrenat despatxos nous al mateix edifici de la Plaça Sant Roc. Ara ens trobareu a la planta baixa.
Us convidem i animem a visitar-nos i podreu veure que, tot i que el nou despatx no és gaire gran, és molt més digne que l’anterior.

fo
to

: E
S


