
Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Entesa per Sabadell N
úm

. 3
2,

 ju
ny

 2
00

6

EDITORIAL:  Cap a on va Sabadell?
Aquesta és la pregunta que es fan molts sabadellencs i
sabadellenques davant del camí erràtic que segueix la
ciutat des de fa uns anys.

L’evident pèrdua de vitalitat i el fet d’haver deixat de ser
una ciutat de referència pel seu dinamisme no és una
mera crítica, sinó que, malauradament, és una realitat
que ultrapassa l’àmbit estrictament local.

L’actual situació, marcada per una regressió en el pro-
grés de la ciutat, no és fruit de la casualitat, sinó de la
manca d’una acurada gestió política, de les prioritats
que s’estableixen, de les complicitats que es teixeixen,
de l’absència  d’un projecte de futur clar,... en definitiva
de la incapacitat de lideratge del govern.

A Sabadell, els responsables d’aquesta preocupant
situació tenen nom i cognom: l’Equip de govern i l’alcal-
de Manuel Bustos, que es dedica  en cos i ànima al que
sap fer: populisme ranci. Repartir floretes, organitzar
sopars i esdeveniments amb finalitats electoralistes,
omplir els mitjans de comunicació amb fotos de tons
narcisistes i entrevistes amanides, viatjar per visitar la
gent gran que fa colònies, etc. 

Que la principal activitat econòmica actual de Sabadell
sigui el negoci immobiliari i la bombolla de la construc-
ció; que el fenomen de la immigració creixi dia a dia i no
es defineixi un pla municipal per encaixar aquesta reali-
tat sense conflictes; que la mobilitat dins la ciutat sigui
impossible; que per finançar les despeses corrents de
l’Ajuntament sigui necessari augmentar la venda del
patrimoni municipal,... són alguns dels problemes reals
que sembla que no preocupen l’equip de govern. 

Tampoc sembla que l’alcalde s’intranquil·litzi gaire per la
possible fugida de la nostra ciutat d’una institució tan
emblemàtica com és l’Institut de Paleontologia Miquel
Crusafont; ni per la marxa del prestigiós Centre de
Rehabilitació de la ONCE de Castellarnau; ni pel possible
tancament de la Biblioteca de la Caixa de Sabadell. Fets
tots ells que sens dubte agreugen la pèrdua de dinamis-
me i de prestigi de Sabadell.

D’altra banda, projectes estratègics destinats a oferir
importants serveis i a generar noves oportunitats han
resultat ser poc més que fum o resten oblidats. Ens refe-
rim al projecte de Gran Via Digital, destinat a l’activitat
productiva i a la recerca basada de les noves tecnolo-
gies, i al megalòman projecte del Complex Cultural i
Conservatori de l’Eix Macià.

Són moltes les persones i entitats que comencen a
prendre consciència que Sabadell encara el seu futur
per un pendent de difícil retorn. Però per reorientar-lo
no és suficient donar un cop de timó després de set
anys de rumb erràtic.

Cal un nou lideratge al capdavant del Consistori, amb
credibilitat per redreçar el destí de Sabadell. Amb noves
energies, amb noves il·lusions, amb nous reptes per
encarar el futur de la ciutat.

Per Sabadell, cal un treball coincident de totes aquelles
organitzacions, entitats i persones per construir una
alternativa a l’actual govern municipal. Una alternativa
sòlida amb capacitat per dirigir un futur de progrés que
Sabadell es mereix.

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

L’Entesa fa una oposició activa, ferma i constructi-
va. Hem fet moltes propostes i hem donat el nostre
suport a aquelles de l’equip de govern que hem
considerat positives. Tanmateix hem criticat molts
aspectes de la manera de fer política i de gestionar
els recursos públics i ens hem oposat a projectes
que consideravem que no beneficiaven a la ciutat o
hipotecaven el seu futur.

Activitat del 
Grup Municipal

Els regidors d’Entesa Nieves García i Isidre Soler

fo
to

: E
S



Butlletí Informatiu del Grup Municipal 
N

úm
. 3

2,
 ju

ny
 2

00
6

En aquests darrers mesos el Grup Municipal d’Entesa ha
continuat presentant iniciatives per millorar la ciutat i con-
trolar l’acció de govern, entre les quals volem destacar:

MMoocciioonnss qquuee hheemm pprreesseennttaatt::

•  Moció a la Junta de Portaveus de març aa ffaavvoorr ddeell
ddrreett aa ll’’aauuttooddeetteerrmmiinnaacciióó. Presentada conjunta-
ment amb els grups municipals d’ICV-EUiA, ERC i
CIU. Va ser rebutjada amb els vots del PSC i del PP.

•  Moció al Ple d’abril demanant el ttrraassllllaatt ddee llaa ppiissttaa
ddee bbiiccii--ttrriiaall ddeell PPaarrcc CCaattaalluunnyyaa a la zona esportiva
de Sant Oleguer. Presentada conjuntament amb
ICV-EUiA, ERC i CIU. Va ser rebutjada amb els vots
del PSC i del PP.

•  Moció al Ple d’abril aa ffaavvoorr ddeell CCaammíí VVeerrdd ddeell
VVaallllèèss OOcccciiddeennttaall. Presentada conjuntament amb
ICV-EUiA, va ser aprovada per unanimitat.

•  Moció al Ple de maig demanant la pprreessttaacciióó dd’’uunn
sseerrvveeii dd’’aaddeeqquuaacciióó dd’’hhaabbiittaattggeess ppeerr aa llaa ggeenntt ggrraann.
Va ser aprovada per unanimitat.

Hem presentat aall··lleeggaacciioonnss per millorar vàries propostes
de l’Equip de Govern o del Govern de Catalunya:

•  Al Pla d’infrastructures de Transport de Catalunya (PITC
2006-2026)

•  Al Reglament del Consell de Ciutat
•  Al Pla Especial per a la Protecció del Patrimoni de Sa-

badell (PEPPS)
•  Als estatuts de la Fundació Parc Salut
•  Als estatuts i a la memòria de la societat mercantil Saba-

dell Equipaments i Serveis SL

Hem presentat una pprrooppoossttaa per millorar i pacificar el tràn-
sit a un sector de Castellarnau, de comú acord amb els
veïns de la zona.

Hem assistit al 98% de les reunions de treball dels organis-
mes municipals en els que tenim representació i per a
completar la informació hem dirigit diverses preguntes a
l’Alcalde per escrit o al Ple, a les Comissions informatives,
Empreses i Òrgans Autònoms Municipals.

En aquests darrers mesos hem fet 5 rodes de premsa, 22
comunicats de premsa, 4 articles d’opinió i 14 intervencions
al programa Sabadell actual del Canal Català, per tal d’in-
formar els ciutadans i ciutadanes i donar la nostra opinió.

Activitat del Grup Municipal (continuació)

El “procés” s’ha basat en la informació que dos tècnics (el Tinent d’al-
calde Paco Bustos i el Comissionat pel Centre Luís Monge) han lliurat
a les cases i comerços de la Rambla i en una enquesta mitjançant el
web de l’Oficina del Centre.

Les persones enquestades però, no han tingut l'opció d'escoltar els
avantatges i inconvenients d'altres alternatives de paviment que no
fos l’asfalt, ni de debatre el tipus de trànsit que hauria de circular per
la Rambla, i, en conseqüència, quin hauria de ser el paviment en fun-
ció de l’ús d’aquesta via.

Aquest “procés de participació” no ha considerat l’opinió d’entitats
ciutadanes que podien aportar una visió més àmplia sobre el futur de
la Rambla. Ni tan sols ha tingut en compte l’Associació de Veïns del
Centre, ni tampoc s'ha demanat el parer dels representants polítics al
Consistori.

Però el més sorprenent és que el Govern municipal consideri un èxit el
fet que de les 6.000 persones convidades a participar en l’enquesta tan
sols responguessin 228, un 3,8 %, de les quals 203 optaren per l’asfalt. 

És clar que, per amagar aquesta migrada participació, des del govern
municipal optaren per tergiversar la realitat, dient que un 87% de les
persones consultades havien optat per l'asfalt, tot ocultant el nombre
de persones que havien respost.

Es pot considerar això participació? Es pot prendre la decisió d’asfal-
tar la Rambla a partir d'aquest procés?

Tot un exemple del que el govern del Sr. Bustos entén per participació.

La Rambla

Tot i conèixer el tarannà i l’estil del Govern
Bustos, hem de reconèixer que, de tant en
tant, aquest encara ens sorprèn. En aquesta
ocasió ha estat el particular “procés de parti-
cipació” que ha acabat amb la decisió d’asfal-
tar la Rambla per solucionar el mal estat de
l'actual paviment.

La Rambla: 
Exemple del model de “participació” del govern municipal
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L’Entesa
pels drets dels vianants

Per l'Entesa és prioritari de-
fensar la qualitat dels espai públics
i els drets del tots els vianants, te-
nint en compte les necessitats de
les persones amb dificultats de mo-
bilitat o amb mobilitat reduïda.

Malauradament, l’equip de govern
mostra un absolut desinterès en
relació a la via pública. A la ciutat
trobem contínuament exemples
d’ocupació indiscriminada de les
voreres amb tota mena d’obsta-
cles, així com l’ocupació dels es-
pais reservats als vianants per part
dels vehicles amb força impunitat.

Mentre els vianants es veuen obli-
gats a caminar pel carrer o a can-

viar contínuament de vorera, a-
questes estan plenes de bastides
que ocupen tot l’espai sense que
s’habilitin les perceptives voreres
alternatives, vehicles estacionats
a tocar de la paret, i una llarga llis-
ta d’obstacles que poden anar des
de contenidors d’escombraries o
pals de llum i fanals, fins a sacs de
runa o piles de maons per a les
obres. La càrrega i descàrrega es
realitza a qualsevol hora, sense
cap mena d’ordre, els espais de
vianants han esdevingut aparca-
ment gratuït per a molts vehicles, i
els carrils bici estan sovint inutilit-
zats pels obstacles o els cotxes. 

Les ordenances municipals sobre
la via pública s’incompleixen sis-
temàticament sense aplicar el con-
trol necessari ni la pressió sancio-
nadora que podria evitar aquests
incompliments. I l’equip de govern
manté un doble discurs: per una
banda parlen de la ciutat amable,
la convivència, la ciutat de les per-
sones, etc., mentre la tònica diària
es caracteritza per una excessiva
permissibilitat i tolerància envers
els comportaments incívics. Els
més perjudicats, com sempre, els
vianants.

Ronda de Ponent

C. de Portugal

C. de Viladomat C. dels Montcada

Gran Via Gran Via
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Des d’Entesa per Sabadell sempre hem defensat un movi-
ment associatiu fort, plural, independent i crític, com a
garantia perquè pugui dur a terme el seu objectiu: la
defensa dels drets dels veïns i veïnes i la millora de les
condicions dels seus barris. No tothom ho entén de la
mateixa manera i la situació l’Associació de Veïns del barri
de Can Deu n’és un trist exemple.

Després que l’Associació de Veïns no celebrés cap assem-
blea des de feia cinc anys, finalment un jutge va obligar a
convocar una assemblea per renovar la junta el passat
mes de novembre. Però l’assemblea no fou neta. Es va
impedir l’entrada a més de cent-cinquanta persones del
barri, socis de l’AV, mentre es permetia només als partida-
ris de la junta. L’assembla fou impugnada i resta a l’espera
d’una nova resolució judicial.

El més escandalós és que en la relació de socis de l’AV hi
apareixen militants del PSC que no viuen ni han viscut mai
a Can Deu i que es van inscriure a l’AV pocs dies abans de
l’assemblea: destacats membres i dirigents del PSC, un
Comissionat de l’Ajuntament de Sabadell, un regidor de
l’Ajuntament de Cerdanyola, etc.

Per què el PSC actua d’aquesta manera? Per què recolza
maniobres per impedir la lliure elecció dels representants
d’una associació? Per què el partit que governa la ciutat té
necessitat de controlar i d’instrumentalitzar una
Associació de Veïns?.

No imaginem cap altre motiu que un intent més per evitar
veus discrepants de la seva gestió. Un intent més per tenir
entitats domesticades, acrítiques, que siguin només un ins-
trument de transmissió de les seves polítiques. Aquest
sembla que és el paper que el PSC de la nostra ciutat vol
per al teixit associatiu. 

Can Deu

Incentivar o instrumentalitzar el moviment associatiu
El cas de Can Deu i el PSC

Més floretes
Parterres Noves jardineres

El pressupost municipal per a les floretes és inacabable. No tan sols s’han destinat 310.660 € per penjar ador-
naments florals als fanals d’algunes avingudes, sinó que ara s’ha adjudicat el manteniment d’aquests adorna-
ments per un període de 2 anys per un import de 480.000 €.

Aquest any ens gastarem més de 550.000 € (uns 91 milions de pessetes) en aquest element tan bàsic per a la ciutat.
L’alcalde ha “amenaçat” amb posar-ne encara més.

Mentrestant molts dels parterres resten abandonats
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Can Puiggener Gran Via C. de la Salut
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Assemblea de l’Entesa: Construïm l’alternativa

El darrer dels Debats de l’Entesa, amb el títol “La prosti-
tució. Legalització o tolerància zero?”, va anar a càrrec
d’Esther Costa, advocada membre del col·lectiu Ronda,
i de Bety Alsina, membre d’Actuavallès.

Esther Costa va fer un repàs de les lleis del Codi Penal
sobre la prostitució i va comentar que el tribunal no
entra en l’àmbit moral i per tant accepta qui vulgui
exercir-la lliurament; únicament es penalitza amb
penes de presó en el cas d’aprofitament, engany i inti-
midació. També va presentar diferents models euro-
peus de regularització.

Bety Alsina va explicar la seva tasca dintre del projecte
Dona, que realitza atenció sanitària a prostitutes del

Vallès Oriental, Valllès Occidental i Baix Llobregat nord.
Confessava que era difícil fer un retrat de la dona que
es dedica a aquest ofici, però que el 90% són immi-
grants, de les quals un percentatge elevat no tenen la
situació administrativa regularitzada.

En el col·loqui van sorgir arguments a favor i en contra
de la prohibició i qüestions relacionades amb l’intent de
regulació de la Consellera d’Interior de la Generalitat,
l’aplicació de les ordenances cíviques de l’Ajuntament
de Barcelona, les màfies i el proxenetisme, així com
amb la responsabilitat moral dels ajuntaments de vetllar
per les condicions dels locals de la ciutat on s’exerceix
i de les persones que hi treballen.

La prostitució. Legalització o tolerància zero?

El 25 de març Entesa per Sabadell va celebrar la
seva assemblea amb el lema “Construïm l’alter-
nativa de govern”.

Faltant poc més d’un any per a les eleccions
municipals, l’assemblea va analitzar i valorar
molt negativament els set anys de govern
Bustos. D’altra banda, es van presentar les línies
mestres del procés d’articulació d’un projecte
alternatiu i es van formalitzar grups de treball de
caràcter temàtic, com ara urbanisme, territori i
medi ambient, serveis a les persones i cohesió
social, cultura i educació, joventut..., i d’altres de
tipus territorial, l’activitat dels quals s’intensifi-
carà en els propers mesos.

En els darrers mesos l’Entesa ha mantingut con-
tactes amb altres col·lectius i forces polítiques i
per donar consistència a un projecte participatiu
i ciutadà molt ampli, que permeti posar fi al “mal-
son amable” protagonitzat per l’alcalde Bustos.

L’Assemblea va finalitzar amb l’aprovació d’una
resolució que instava a recuperar la il·lusió, amb
l’esperança que a partir de maig de 2007 pugui
fer-se realitat un govern municipal progressista,
transparent, equànim i eficaç.
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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

wwwwww..eenntteessaa..oorrgg

DIJOUS, 22 DE JULIOL 2004

DIMECRES, 30 DE MAIG 2006

Sense
comentaris

noves jardineres municipals 
multiús !

L’Entesa va presentar una moció
al Ple municipal de febrer per
instar la Conselleria de Sanitat
de la Generalitat de Catalunya a
ampliar de 60 a 120 els llits con-
certats a la Clínica de l’Aliança.
La proposta fou rebutjada pels
vots del PSC i de CiU i fins i tot
l’alcalde va qualificar la proposta
d’irresponsable.

Ara el director general del Servei
Català de la Salut, el Sr. Carles
Manté, s’ha compromès davant
la Coordinadora de Federacions
d’AAVV del Vallès Occidental a
ampliar fins a 120 l’oferta de llits
concertats a l’Aliança si es
manté el dèficit sanitari. O sigui el
mateix que l’Entesa va proposar.
Qui és doncs l’irresponsable?

L’Alliança

Breu

Qui és 
l’irresponsable?
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