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

EDITORIAL:
Punt i seguit. Després del parèntesi estiuenc i
lluny ja de les eleccions municipals i la constitució del nou Consistori, tornem a estar amb totes i
tots vosaltres.

Una estructura de govern
desproporcionada
L’Entesa denuncia la macroestructura del Govern
Municipal i l’abús de la figura del comissionat/da

Les eleccions municipals van estar marcades per
una molt baixa participació i la davallada de
12.000 vots de la candidatura del PSC, un 30 %
menys en relació al 2003 i la pèrdua de la majoria
absoluta.
L’Entesa, per la seva banda, va obtenir uns resultats més que dignes, tenint en compte el desavantatge de mitjans i mediàtic, resultats que confirmen la seva consolidació com a opció política
ciutadana. També valorem positivament els resultats obtinguts per les Candidatures Alternatives
de Vallès que han permès obtenir un representant al Consell Comarcal.
Encetem, doncs, un nou curs polític i també un
nou mandat, amb el segell de la nova conjuntura
política a la ciutat, en la que Manuel Bustos
haurà de governar en minoria perquè no ha aconseguit el suport de cap altra organització política
per formar govern. Un primer pas per poder canviar l'actual gestió de la ciutat, condicionats però,
pel paper ambigu del PP i un possible pacte ocult
PSC-PP.
Un nou mandat en què continuarem treballant a
favor de Sabadell, per assolir els compromisos
programàtics pels quals molts sabadellencs i
sabadellenques varen confiar en l'Entesa.
Continuarem treballant per defensar un model de
ciutat de progrés, respectuós amb les persones i
el medi, amb la nostra manera de fer política
basada en els valors socials, l’honestedat i l'ètica.
L'Entesa té també un repte: continuar el procés
de consolidació i esdevenir el referent polític per
a molts sectors ciutadans que confien en una
opció propera, participativa, que defensa la política com una eina de progrés social i no com una
professió. Un repte que volem materialitzar en un
proper congrés a la tardor.
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Per aquesta legislatura l’alcalde Manel Bustos ha creat
una estructura de govern que no respon a unes prioritats
en la política municipal d’acord amb els interessos de la
ciutat, sinó als interessos partidistes.
Ha generat una estructura incoherent, que provocarà
descoordinació en la gestió de temes que requereixen
una mateixa línia política. Per exemple, s’han deslligat
Cultura i Educació, Comerç i Turisme i Promoció econòmica, o, el cas més greu, Via Pública i Seguretat Ciutadana.
D’altra banda, s’ha creat una àrea de Presidència, que
conté les competències més mediàtiques i buida de contingut les pròpies d’Alcaldia.
Paral·lelament, s’han nomenat 9 comissionats i comissionades, càrrecs de confiança amb responsabilitat política,
que rebran delegacions de diferents regidories i que, per
tant, s’incorporen a l’estructura de govern per damunt
dels càrrecs tècnics i administratius que ja treballen a
cada àrea i a cada departament. Uns comissionats que
comporten un cost de més de 600.000 euros anuals.
El que més evidencia que s’han primat els interessos de
partit per damunt dels de ciutat és el fet de nomenar
comissionats persones que formaven part de la candida-

tura del Partit Socialista i no assoliren l’acta de regidor o regidora. Es dóna el cas, també, d’una comissionada que
s’integra en una regidoria on la regidora electa té dedicació parcial.
Ens preguntem si cal realment ampliar l’estructura d’un equip de govern que ja compta amb 5 tinències d’alcaldia i 12
regidors i regidores, a més dels directors i directores d’àrea. I denunciem la important despesa econòmica que implica aquesta macroestructura que, a més de les retribucions als membres de l’equip de govern i als directors i directores d’àrea destina a cadascun del 9 comissionats i comissionades entre 56.000 i 70.000 € bruts anuals.
L’Entesa defensa un model de govern municipal MÉS AUSTER, amb una estructura coherent, en la que les responsabilitats estiguin distribuïdes entre els diferents regidors i regidores. Un model que s’adapti a les necessitats de la ciutat, de
la seva gestió i de l’acció política del govern, i no als compromisos personals de l’alcalde o als interessos partidistes.

EL GRUP MUNICIPAL
Representació en els Òrgans municipals

Un cop constituït el nou Grup
Municipal ens vam posar a treballar per impulsar aquelles iniciatives i propostes encaminades a aconseguir una ciutat més
cohesionada, més democràtica,
més culta i més dinàmica.
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L’ Isidre Soler i la Virginia Domínguez som els dos càrrecs
electes que representem l'Entesa per Sabadell a l'actual Consistori, d'acord amb la confiança
que els sabadellencs i sabadellenques van atorgar a l’Entesa
el passat 27 de maig.

- Comissió Informativa de Presidència
- Comissió Informativa de Serveis Personals i Convivència
- Comissió Informativa de Serveis Centrals
- Comissió Informativa de Nova Ciutadania
- Comissió Especial de Comptes
- Consell Escolar Municipal
- Organisme Autònom de Museus i Arxiu
- Servei Municipal de Recaptació de Sabadell (SERESA)
- Comissió Seguiment Zona Hermètica

Ens trobareu a l'Ajuntament i
també al carrer, defensant més
qualitat de vida a tota la ciutat,
els drets de les persones, la justícia social i el diàleg i una gestió dels recursos públics basada
en la transparència i l'austeritat.
No cal dir que som a la vostra
disposició i que ens podeu fer
arribar aquells temes que cregueu que poden ser objecte de la
nostra actuació i col·laboració.

desembre

- Portaveu
- Junta de Govern (sense vot)
- Junta de Portaveus
- Comissió Informativa d'Urbanisme
- Comissió Informativa de Relacions Ciutadanes i Espai Públic
- Comissió Informativa d'Infraestructures de Comunicació
- Comissió Informativa de Participació Ciutadana
- Comissió Informativa d'Habitatge
- Consell local de Seguretat
- Comissió de Contractació
- VIMUSA i Sabadell Creixent
- Sabadell INNOVA
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el congrés de
L’ENTESA

foto: Sabadell a prop

RETRIBUCIONS dels càrrecs electes

L’Entesa ha defensat sempre que els grups municipals comptessin amb els recursos suficients per poder exercir el treball polític amb un mínim de condicions. La retallada imposada l’any 2003 als grups de l’oposició, quan pràcticament
tots el grups formaven part del govern, no facilitaven aquestes mínimes condicions.
Ara, amb la majoria de grups a l’oposició les assignacions s’han normalitzat i també s’han augmentat les retribucions
dels regidors i regidores.
Des de l’Entesa hem defensat que s’havien d’augmentar bàsicament les assignacions als grups municipals que són les
que permeten contractar el suport administratiu, assessorament, publicacions, etc., en detriment de les rebudes pels
càrrecs electes, ja ben retribuïdes si parlem dels membres de l’Equip de Govern.
El Ple del mes de juny va aprovar les noves retribucions econòmiques:

Retribucions mensuals brutes (14 pagues) dels membres Equip Govern
Càrrec

Dedicació

Alcalde

Exclusiva

6.928,57 € *

Tinents d'Alcalde

Exclusiva

5.315,00 €

Regidors/es amb atribucions delegades i membres Junta Govern

Exclusiva

4.717,43 €

Regidors/es amb atribucions delegades

Exclusiva

4.182,86 €

Regidors, amb atribucions delegades

Parcial

2.319,50 €

* En compliment de la legalitat, l’Alcalde renuncia aquesta retribució al percebre una retribució 6.737,32 € com a diputat adjunt a l’Àrea de
Presidència de la Diputació.

Retribucions mensuals brutes (12 pagues) dels membres oposició
Per assistència al Ple

1.500 €

Per assistència a la Junta de Portaveus

1.300 €

Assignacions mensuals dels grups municipals
Dotació fixa
Dotació variable, per cada regidor /a

3.000 €
600 €
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Esperances en el projecte de
foto: ES

PERLLONGAMENT DELS FERROCARRILS
Fa un any, amb l’inici del període d’exposició pública de l’estudi informatiu es van conèixer els detalls del projecte
del perllongament dels Ferrocarrils de la
Generalitat a Sabadell. Malgrat ser un dels
projectes de ciutat més importants del
segle no va tenir en aquell moment un ressò
en proporció a la seva transcendència i l’Equip de
govern municipal gairebé hi va passar de puntetes.
L’Entesa va sol·licitar l’ampliació del termini d’exposició pública,
va presentar al·legacions i va reclamar insistentment un debat ciutadà.
En aquestes al·legacions, entre altres peticions, demanàvem el soterrament de la
via des de Sant Quirze –que evita l’enderrocament dels habitatges afectats pel
projecte oficial al barri de Gràcia-, proposàvem millores a les estacions, introduíem noves mesures de seguretat, etc. En definitiva, volíem contribuir a redefinir el
projecte perquè la ciutat n’aconseguís el millor possible.
Vuit mesos després la Direcció General de Transports va respondre les al·legacions. Una resposta decebedora i poc resolutiva, que no concretava cap aspecte
ni garantia canvis substancials i que remetia contínuament al Projecte
Constructiu que, per cert, va ser adjudicat un any i mig abans d’iniciar-se el període d’al·legacions, fet del tot irregular.
Paral·lelament el reclam d’un debat ciutadà lluitava per emergir amb certa força
amb moviments com Sabadell Cruïlla, que ha aconseguit mobilitzar diferents sectors -tot i que també ha topat amb determinats murs ciutadans- amb una proposta
que millora els plantejaments de comunicació urbans i comarcals del projecte
oficial.
En aquesta tessitura tots els grups municipals de l’oposició vàrem presentar conjuntament al ple de juliol una moció per sol·licitar que al setembre es desenvolupés un veritable debat ciutadà, el debat que fins ara s’havia negat des del govern
municipal.
Davant d’aquesta proposta el grup municipal del PSC -que ostenta en solitari el
govern- no podia oposar-se a recollir totes aquelles propostes per millorar un
projecte tan transcendental per Sabadell i el Vallès. Això va permetre que la
moció fos aprovada per unanimitat.
Per tant, s’ha obert una porta a l’esperança de poder millorar el projecte de perllongament del ferrocarril. S’ha obert
la porta del debat ciutadà, que ja s’hauria d’haver dut a terme fa un any, però som conscients que s’ha de lluitar encara
per tal que aquest debat sigui veritablement obert a la ciutadania i amb tota la informació sobre la taula, i que les conclusions que se n’extreguin s’incorporin al projecte constructiu de la Generalitat.
foto: ES
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Concessions d’OBRES SOTA SOSPITA
Davant d’aquestes sospites cal que l’alcalde doni explicacions públiques i
garanteixi la màxima transparència en les concessions d’obres.
El diari El País publicava el passat 10 d’agost un ampli informe sobre les concessions d’obres que l’Ajuntament, VIMUSA i la Federació Catalana de Municipis -totes presidides per
Manuel Bustos- havien obtingut empreses participades per socis de l’oncle de l’alcalde
Melquíades Garrido, president del Gremi de Constructors de Sabadell i representant d’aquesta entitat al Consell d’administració de VIMUSA.
Aquesta nova informació confirma i amplia l’apareguda el passat mes de maig sobre un
possible tracte de favor a l’hora d’adjudicar determinades obres públiques.

EL PAÍS, divendres 10 d’agost de 2007.

L’Entesa ja va reclamar a l’Equip de Govern que informés detalladament a la ciutat sobre
les possibles vinculacions de familiars de l’alcalde amb empreses adjudicatàries.
Des de l’Entesa considerem que no hi pot haver la més mínima sospita sobre la concessió
d’obres públiques i que, per tant, l’alcalde ha de donar les màximes explicacions en
relació aquestes informacions tant als grups municipals com a tota l’opinió pública.
D’altra banda, tot i que la presència del Sr. Melquíades Garrido en el Consell d’administració de VIMUSA en representació del Gremi de Constructors pugui ser compatible
legalment, des de l’Entesa defensem, des d’una posició ètica, que cal separar els interessos familiars dels públics per evitar qualsevol mena de suspicàcia.
Refermem doncs el nostre compromís de defensar una gestió transparent i honesta de
l’àmbit públic i de la contractació municipal, i continuarem treballant per a garantir l’honestedat, la transparència i el rigor de totes les actuacions municipals.
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Intervenció del portaveu
del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell, Isidre Soler,
al Ple constitució del nou Ajuntament del 16 de juny de 2007

foto: Sabadell a prop
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Bon dia senyora Presidenta de la mesa.
Bon dia senyors regidors i senyores regidores, exregidors,
representants d’entitats ciutadanes i a totes les persones
que ens han volgut acompanyar en aquest acte de constitució del nou Consistori.
El passat dia 27 de maig els sabadellencs i sabadellenques
varen exercir el dret d’escollir els seus representants a
aquest Ajuntament.
En aquesta ocasió però, aquest dret el varen exercir moltes
menys persones. Tan sols un 48 %. O sigui, més de la meitat
de les persones que podien votar no ho varen fer. Fet que ens
hauria de fer reflexionar.
Una altra dada significativa dels resultats electorals és que
12.400 ciutadans i ciutadanes van retirar la confiança en el
PSC, fins el punt de fer-li perdre la majoria absoluta què gaudia.
Es poden fer diverses lectures d’aquestes dades, però ens
indiquen que hi ha un cansament de la política que al llarg
d’aquests anys ha vingut exercint el govern municipal del
Partit Socialista.
Que les prioritats que aquest govern ha vingut establint no
són les que realment esperen la majoria dels ciutadans i ciutadanes. Dit d’una altra manera, aquesta pèrdua de confiança dóna a entendre que el projecte polític del PSC no és
el que Sabadell necessita per encarar el futur.
Per altra banda la ciutadania ha optat per donar confiança a
altres propostes de govern, a altres sensibilitats polítiques, a
altres maneres d’entendre com s’han de gestionar els afers
públics que, si bé cadascuna ha obtingut menys regidors,
sumades són majoria.
A la ciutat es respira una necessitat de canvi del seu govern.
Per la seva banda en aquestes eleccions l’Entesa ha tingut
un reconeixement que valorem molt positivament, equiparable al que han rebut altres forces d’àmbit nacional, tenint en
compte que som una organització civico-política, de ciutadans i ciutadanes implicats en el destí de la seva ciutat, que
no compta amb el suport de les maquinàries electorals dels
grans partits, ni de determinats avantatges mediàtics o
econòmics.
Aquest reconeixement ens legitima i ens anima a seguir treballant pel progrés de Sabadell i per millorar les condicions
de vida dels sabadellencs i sabadellenques. I ho farem, si hi
cap, amb més il·lusió, responsabilitat i dignitat del que ho

hem fet al llarg d’aquests quatre anys. Defensant els compromisos adquirits amb les persones que han votat l’Entesa per
Sabadell, a les quals vull agrair una vegada més la confiança
que han dipositat en nosaltres.
I volem continuar treballant convençuts de la importància del
nostre programa de govern i de la capacitat del nostre equip
humà perquè Sabadell millori i progressi de manera inequívoca. Perquè Sabadell torni a tenir la projecció que es mereix.
Volem aplicar un model de ciutat sostenible, integradora i
equilibrada, en la que s’hi pugui treballar, viure i conviure
amb qualitat.
Per això defensem una acció política basada en la democràcia participativa i el respecte a la diversitat. Una acció política a favor del progrés social, del foment de la convivència i
de la corresponsabilització de la ciutadania.
Defensem el treball en equip, allunyat d’estils personalistes i
clientelars, basat en el rigor, l’honestedat, la transparència i
el diàleg.
Ens comprometem a destinar els recursos públics exclusivament als afers públics, prioritzant els serveis i l’atenció a les
persones, establint mecanismes de control i eliminant tota
despesa supèrflua.
Volem una ciutat compacta amb un Rodal de qualitat i protegit. Apostem de manera decidida per una mobilitat urbana i
interurbana basada en el transport col·lectiu.
Defensem una política que promogui bens culturals de qualitat i que prioritzi la difusió i la promoció dels creadors artístics sabadellencs.
Apostem per un teixit associatiu fort i independent, que contribueixi a reforçar la identitat col·lectiva dels sabadellencs.
Aquest és el nostre model de ciutat i la manera de gestionarla que defensarem.
Per aquest motiu i per la distància en el model i en les maneres de governar que hi ha amb les altres organitzacions, no
donarem suport a cap candidatura concreta, tot i que aquesta distància, lògicament, és més gran amb unes que amb
altres.
Sí que restarem oberts per arribar a acords en temes concrets en funció de la proposta, sigui qui sigui qui la plantegi,
si considerem que aquesta beneficia la ciutat. De la mateixa
manera que ens hi oposarem amb totes les nostres forces si
valorem que determinat tema va en contra dels interessos de
la ciutat, com sempre hem fet.
I tot això ho volem fer amb el mateix esperit constructiu que
sempre hem procurat mantenir, col·laborant amb la resta de
forces polítiques amb l’únic objectiu que ens reuneix a tots i
totes aquí: el de millorar la ciutat i el benestar de tots els
sabadellencs i sabadellenques.
Per tots aquests motius que acabo d’exposar em proposo
com a candidat a l’alcaldia i els hi demano el seu suport.
Moltes gràcies.

L’Entesa proposa adequar un pas soterrat a la Gran Via

foto: ES

L’Entesa va presentar
al mes de juliol una
proposta per suprimir les barreres
arquitectòniques del
pas soterrat de la
Gran Via a l’alçada
del nou equipament
Fira Sabadell (antiga
ABB).
foto: ES
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La Gran Via suposa una greu barrera arquitectónica per als vianants al llarg de tota la ciutat, que afecta especialment a les
persones amb mobilitat reduïda, que no poden fer servir la major part dels passos actuals, però que és també extensible a la
gent que porta un cotxet o un carretó de la compra.
Cal dir que aquests passos soterrats incompleixen totes les directrius relatives a l’accessibilitat i a la supressió de
barreres arquitectòniques, i és responsabilitat de l’administració pública adaptar progressivament tots els espais no
acordes a normativa.
Per això, i tenint en compte que actualment s’estan duent a terme les obres de construcció del nou aparcament de Fira
Sabadell, l’Entesa ha proposat a l’Equip de Govern que es construeixi una rampa en el pas soterrat ja existent, tal com
es va fer fa anys aprofitant les obres de remodelació del Parc Taulí.
Aquesta seria una solució temporal, mentre no arriba la transformació integral de la Gran Via.
Una solució tan senzilla com una rampa facilitaria el creuament de la Gran Via als usuaris d’equipaments tan importants com ara el Club de Natació Sabadell o Fira de Sabadell, i també als veïns i veïnes del barri de Covadonga.
Malauradament, la resposta de l’Equip de Govern va ser ràpida i del tot negativa. Van negar la possibilitat de construir
rampes i van assegurar que estaven estudiant la col·locació de semàfors. L’Entesa ha manifestat que els semàfors
comportarien molts problemes de seguretat per als vianants, així com la interrupció del trànsit a la Gran Via, i ha reclamat conèixer els estudis tècnics que avalin la instal·lació d’elements semafòrics, estudis que sembla ser que no existeixen ni pensen fer.

La FESTA MAJOR
Per fer una Festa Major més popular
La Festa Major és, hauria de ser, la principal manifestació
lúdica d’una comunitat, en el nostre cas de la nostra ciutat.
Una oportunitat per refermar la identitat col·lectiva i per
posar de relleu el patrimoni cultural propi. Una manifestació de convivència en la que la ciutadania ha de ser la principal protagonista.
A la nostra ciutat la Festa Major lluny de ser més popular
s’ha institucionalitzat. Hem passat de la festa del poble per
al poble a la festa organitzada per la institució municipal
per l’entreteniment de la ciutadania.

La Festa Major s’ha convertit en una programació d’activitats i d’espectacles, més o menys encertats, organitzats
tots ells des de la regidoria de Cultura, al marge de les entitats ciutadanes. Però també s’ha convertit en un motiu més
pel protagonisme de l’Equip de Govern, i de manera especial el de l’alcalde, amb l’acte més paradigmàtic com és la
recepció d’inici de la festa major. Un acte ostentós i onerós, a porta tancada, en el que les entitats no tenen cap
protagonisme, amb discurs i “besamans” inclòs per part de
l’alcalde, motiu pel qual no varem acompanyar-lo a l’estrada durant el seu discurs.

A favor del dret a l’habitatge
Accedir a un habitatge digne s’ha
convertit en una de les principals preocupacions d’amplis sectors socials
atès el desmesurat increment dels
preus tant de compra com de lloguer.
En teoria disposar d’un habitatge és
un dret emparat constitucionalment,
però la realitat converteix aquest dret
en paper mullat per la manca de polítiques decidides per part de l’administració pública que facilitin realment
l’accés a un habitatge i que combatin
de manera efectiva l’especulació del
sòl i del mercat de l’habitatge lliure.
Tot i que la nostra ciutat és una de les
que ha promocionat més habitatge
públic l’oferta esdevé insuficient per a
resoldre l’actual situació. Des de
l’Entesa apostem per una política
pública més decidida a favor de l’habitatge, principalment de lloguer, amb
mesures com ara:

• Establir una política de llarg termini per convertir l’Ajuntament, a través
de VIMUSA, en el principal propietari d’habitatges de lloguer.
• Augmentar la construcció d’habitatge públic en règim protegit, principalment de lloguer, promogut per l’administració pública (Ajuntament i
Generalitat) a tots els barris de la ciutat.
• Adquirir per part de VIMUSA edificis d’habitatges antics per a la seva
posterior rehabilitació.
• Incentivar el mercat de lloguer privat amb mesures indirectes i ajudes
als promotors.
• Promoure habitatges de transició per a col·lectius socials amb dificultats específiques (joves, persones amb salaris mínims o altres dificultats, famílies monoparentals, persones grans,...).
• Activar mecanismes per a reutilitzar els habitatges privats buits: creació
d’un cens d’habitatges, promoure incentius fiscals per a aquests siguin
posats al mercat de venda o lloguer, etc.
• Promoure campanyes entre les comunitats de veïns per incentivar la
rehabilitació i adequació d’habitatges i la instal·lació d’ascensors, destinant recursos econòmics per ajudar aquelles persones amb dificultats
econòmiques.
• Crear una Taula de l’Habitatge per tal de fer un seguiment i potenciar
mecanismes que facilitin l’accés a l’habitatge.

Acampada per un habitatge digne

foto: ES

El passat mes de juliol l’Assemblea Popular de Sabadell
per un Habitatge Digne va organitzar un seguit d’activitats, entre elles una acampada al Passeig, amb l’objectiu
de sensibilitzar i reflexionar sobre aquesta problemàtica
i reclamar polítiques concretes que frenin la creixent
especulació i la pujada abusiva dels preus de l’habitatge.
Des de l’Entesa per Sabadell varem donar suport a les
activitats programades per aquest col·lectiu i considerem molt positiva una iniciativa sorgida de la societat
civil per tal de millorar l’accés a l’habitatge.

foto: ES

Des de l’Entesa defensem una Festa Major veritablement popular i participativa, en la que les entitats
participin en el seu disseny i en la seva organització, que esdevingui un aparador pels nostres creadors i creadores culturals i que els únics protagonistes siguin els sabadellencs i sabadellenques.

Enguany, a més, s’ha perdut una oportunitat
per avançar cap una Festa Major més popular, en no haver acceptat l’Equip de Govern
les propostes de la trentena d’entitats, que
formen part de la Comissió de Festes
Populars de Sabadell, per tal d’integrar plenament les activitats de Barraques al conjunt
d’activitats de la Festa Major amb una major
centralitat.
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L’Entesa pregunta a l’alcalde
en el Ple de juliol
quan es cobriran les vacants de la
plantilla de la Policia Municipal
La situació de la Policia Municipal és actualment insostenible pel fet que falten
agents, hi ha pocs efectius per cobrir els serveis de carrer i, a més, aquest cos
sovint ha d’assumir tasques que no li són pròpies.
A banda d’altres consideracions sobre determinades funcions encomanades a la
Policia Municipal i si la plantilla aprovada és suficient per a una ciutat de 200.000
habitants, és incomprensible que hi hagi actualment 54 places sense cobrir
d’una plantilla de 258 agents. És a dir, que el 20% de les places de la plantilla no
estiguin cobertes.

Ja la tens?

Les seccions sindicals de la Policia de CCOO i UGT van denunciar aquesta situació de precarietat i van sol·licitar una reunió urgent amb el regidor de Seguretat
Ciutadana.
L’Entesa, des de la responsabilitat de vetllar perquè es doni un bon servei a la
ciutat, es va fer ressò de la preocupació que es viu al cos policial i va preguntar a l’alcalde si ja hi havia una planificació per resoldre les mancances
actuals.
No hi va haver resposta de l’alcalde al Ple, però finalment l’Equip de govern s’ha
interessat per aquest tema i han aprovat la convocatòria per cobrir les places
vacants.

Aquesta vegada
juguem al número

Des de l’Entesa continuarem fent el seguiment de la situació en què es troba
aquest col·lectiu, tan pel què afecta als recursos com a l’organització, amb l’objectiu de garantir un adequat servei a la ciutadania.

BUSTOS al seu núvol

47.840
Pots demanar
les teves participacions
al Grup Municipal
(telèfon. 93 7453127) o a
qualsevol membre del
Secretariat de l’Entesa

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

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

www.entesa.org

