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Un any de mandat, 
un any de campanya

A Sabadell la campanya electoral continua. El treball de l’alcalde con-
sisteix a ser present als llocs, estrènyer mans, fer-se fotos i algunes visi-
tes i recepcions. I mentre, qui treballa per la ciutat? On i amb qui es refle-
xiona sobre la ciutat?
S’han obert taules de debat, els Pressupostos Participatius i el Pla
Estratègic. És casualitat que d’entrada la participació de l’Entesa hagi
estat negada en els nuclis de treball d’aquestes taules de debat? 

Sabadell necessita un govern i un alcalde amb què tots ens hi sentim
representats. Que defensi la ciutat per sobre de tot, també dels legí-
tims interessos de partit.
La debilitat del govern, la seva inseguretat, també es nota quan fa seus
acríticament projectes d’altres àmbits: metro del Vallès, estació del TAV i
el mateix Túnel d’Horta. Sabadell pot valorar els seus propis projectes i
defensar-los amb força.
Segurament es fa difícil governar una ciutat quan no hem respectat la
voluntat dels votants que van escollir el PSC i l’Entesa com a grups
majoritaris, amb 99 vots de diferència.
Des de l’Entesa, estem disposats que l’actual situació afecti al mínim
possible els temes generals de ciutat. Si el govern no esmercés tants
esforços a marginar-nos del lloc de debat i reconegués el nostre esta-
tus d’oposició com a necessari per a la ciutat, si ens escoltés i valorés
les nostres propostes en lloc de rebutjar tot allò que ve de l’Entesa, si
fos possible obrir una taula de debat ... si això fos possible, l’Entesa
ofereix el seu treball, les seves idees i les seves potencialitats per
reforçar el projecte de la nostra ciutat, de Sabadell. 
De poc servirà tenir l’Alcaldia de la ciutat, quan els ciutadans i les ciu-
tadanes es passin el dia emmirallant-se en les ciutats veïnes !
Encara som a temps de rectificar. Sabadell hi sortiria guanyant.

El Pla Estratègic ...
o la manca de referents i de model
Des del Grup Municipal hem procurat participar activament
en la fase de llançament del Pla Estratègic de Sabadell: hem
elaborat un document complementari que s’ha enviat a enti-
tats i amb el qual hem procurat, bàsicament, aportar idees
concretes per identificar les finalitats i els objectius, definir
els referents i els principals elements metodològics que por-
tin a tenir clar quin tipus de Pla Estratègic de Sabadell es vol
portar a terme ... no ha estat fàcil: les propostes aportades no
han tingut una bona recepció per part del grup responsable
del Pla (CiU) i han estat acollides amb més o menys indi-
ferència per la resta de grups de l’equip de govern. El motiu
d’això no el podem trobar en el contingut de les propostes,
sinó en la naturalesa del seu origen: l’Entesa.
Creiem que el Pla Estratègic hauria de servir perquè
Sabadell estigui ben posicionada enfront dels reptes dels
propers anys i, per això, és important establir uns referents
de partida. Els caps d’Estat de la Unió Europea ja han expres-
sat en l’última conferència de Lisboa (març del 2000) quin
serà el principal repte dels propers anys: “ggeessttiioonnaarr  llaa  ttrraann--
ssiicciióó  ddeess  dd’’uunnaa  ssoocciieettaatt  iinndduussttrriiaall  ccaapp  aa  llaa  ssoocciieettaatt  ddee  llaa
iinnffoorrmmaacciióó,,  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ii  lleess  nnoovveess  tteeccnnoollooggiieess”. Per tant,
proposem que aquest sigui un eix de debat present al llarg

dels diferents grups de treball del Pla Estratègic.

L’Ajuntament no pot ser un actor més; ha de liderar el pro-
jecte i ha de plantejar i DEFENSAR propostes que responguin
a un determinat model de ciutat ... però quin és el model de
ciutat que l’equip de govern defensa ? ... el de Convergència,
el d’Unió, el del PSC, el d’ERC ? ... les conclusions del Pla
Estratègic no poden ser la suma aritmètica de les opinions
dels participants; no es tracta de dirigisme, però tampoc no
es tracta d’inhibir-se de la responsabilitat de defensar un
determinat model polític i de ciutat ... aquesta qüestió és un
dels grans interrogants que es deriva de l’actual planteja-
ment d’aquest Pla Estratègic.

Però, a l’Entesa, li posen impediments per participar en el
nucli d’aquest Pla Estratègic: ens veten la participació en el
Consell Executiu ... perquè, segons diuen, és un òrgan tècnic
??? ... tot un estil propi de fer política ... deu ser que, altra
vegada, l’Entesa molesta.

S’ha presentat el Pla Estratègic amb foto, llums i colors ...
veurem com continua i, sobretot, com acaba.
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A Sabadell, com a molts altres llocs, un dels problemes més importants que hem
d’afrontar és el dels joves en risc d’exclusió social. Tenim indicadors preocu-
pants com el baix nivell cultural d’alguns joves, la immigració, l’absentisme esco-
lar… i sabem molt bé què passa amb aquest sector del jovent que es queda pen-
jat entre l’educació primària i l’Institut, sense un lloc de treball. 
La presidenta del districte 2n, l’Àngels Santesmasses, s’ha proposat fer un pro-
jecte comunitari implicant totes les entitats del sector de Can Puiggener per tre-
ballar conjuntament en la resolució d’aquesta problemàtica. En diem projecte
comunitari perquè sols el treball conjunt de totes les parts poden donar solució al
problema i tan necessària és l’opinió i les propostes del veïnat com les de les
escoles, dels tècnics de serveis socials o de la mateixa policia, sigui municipal o
nacional en aquest cas.

Un dels primers resultats d’aquest treball ha estat una proposta de col·laboració entre el moviment d’esplais, els hortolans del
barri i l’administració perquè el nois i les noies que encara no tenen 16 anys, és a dir, els que no entren en els programes de
reinserció laboral, aprenguin aa  ccuullttiivvaarr  llaa  tteerrrraa, potenciant els valors que tot això representa.
La proposta s’ha traslladat a la regidoria de Medi Ambient que s’ha compromès a donar-hi tot el suport necessari. 

La regidoria de Medi Ambient de Sabadell està impulsant un inici de coordinació entre els diferents municipis que toquen el
que s’ha anomenat l’Espai Agroforestal de Llevant, situat a l’est de la comarca del Vallès Occidental i que a Sabadell afec-
ta principalment les zones de Togores i Santiga. Des de l’Entesa volem felicitar la regidoria per aquesta iniciativa. És un pri-
mer pas, petit per la seva dificultat, però en la bona direcció.
Un treball conjunt d’aquests municipis per a la conservació d’aquest espai es trobarà amb alguns obstacles evidents: el Quart
Cinturó i la ronda de l’Est. La posició dels diversos ajuntaments davant aquests dos projectes no coincideixen. Per això, cal
que la regidoria de Medi Ambient lideri l’oposició al Quart Cinturó i aconsegueixi una posició comuna amb els municipis veïns.

L’Espai Agroforestal del Llevant

És obert el debat sobre l'enderroc de la Torre Claramunt. Si bé és cert que no és un edifici protegit, també és cert que té una clara
singularitat, que és obra d'un dels millors arquitectes de la nostra ciutat i que és una clara representació de la història de Sabadell.
Per això, des de l'Entesa defensem que abans d’enderrocar-la es faci un estudi sobre alternatives que permetin mantenir-la:
no proposem la compra de la Torre per part de l'Ajuntament, sinó el plantejament d’alternatives de traspàs de l'edificabilitat
que, alhora, garanteixin la possibilitat dels propietaris a exercir els seus drets però mantenint l'edifici. De fet, la Fundació Bosch
i Cardellach ja ha presentat una proposta a la Taula de Patrimoni. Estem convençuts que això és possible però cal treballar-hi.

La Torre Claramunt

La nostra tasca al Territori Un projecte a Can Puiggener

La Casa Duran
Volem aprofitar aquestes pàgines per “felicitar” la Fundació de
"La Caixa", ja que, després de molts infructuosos esforços, ha
aconseguit el seu objectiu: bon preu per la Casa Duran i tractar
culturalment Sabadell homogèniament a la resta de pobles de
Catalunya (no al nivell que li correspondria a la segona ciutat cul-
tural de Catalunya ? ... segons manifesta la regidoria de Cultura).
“La Caixa” ha pagat tan sols 150 milions per la Casa Duran,
50 dels quals ja estaven compromesos des de fa dos anys.
Això sí, ens enviaran les seves exposicions itinerants !
Les negociacions que ha portat a terme l’equip de govern de

l’Ajuntament fa que, com a sabadellencs i sabadellenques,
només podem estar avergonyits. Sabeu que la rehabilitació de la
Casa Duran té un cost indicatiu previst d'uns 260 milions de pes-
setes? “La Caixa” ha fet un negoci rodó: s’ha tret de sobre el
manteniment futur de l’equipament i s’ha estalviat 110 milions.
En quina “taula de cultura” s’ha decidit que Sabadell deixi de
ser productor d'exposicions per passar a ser-ne importador?
Podem permetre que aquesta sigui l'aposta cultural de "La
Caixa" a la ciutat? Quin és el projecte d'utilització de l'edifi-
ci? Aquest és el tracte que correspon a "la segona ciutat de
Catalunya"? Esperem, sincerament, per al bé de tots, no
haver de lamentar gaire més gols com aquest.

E l  p a t r i m o n i ,  e n c a r a  u n a  a s s i g n a t u r a  p e n d e n t

Aquest és el missatge que des de l'Entesa estem donant per tal
de recuperar un projecte engrescador per a la ciutat, la virtut
del qual, havia estat, fins ara, el consens que s'havia gestat
entorn de l'arbitratge de l'Oficina del Centre i que havia incor-
porat tots els agents implicats i totes les forces polítiques.
L'actual equip de govern ha volgut exercir de protagonista,
sense entendre ni el procés ni la dificultat de l'acord; el resultat
ha estat la paràlisi del projecte i la irritació dels protagonistes.

Per això, des de l'Entesa, hem proposat salvar el procés
demanant a l'Oficina del Centre que recuperi el lideratge i a
l'equip de govern que admeti aquest lideratge sense condi-
cions. Probablement caldrà modificar el Pla Especial però
sempre partint del punt en què ja s'havia arribat: un avant-
projecte que preveia 8 sales (i no 11, encara que ens n’ale-
grarem que n'hi puguem posar 12) i la reconstrucció de
l'Imperial amb el seu volum inicial, inclosa la teulada.

L’Imperial, mantenir el consens
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Quan s’havia vist una oposició a Sabadell que
fes propostes, preguntes, mocions, entre
altres? Des del Grup Municipal de l’Entesa,
hem portat a terme un intens any d’oposició,
contribuint a regenerar la forma de fer políti-
ca i mantenint un alt nivell de coherència
interna i amb el programa de govern. Per pri-
mera vegada en democràcia, Sabadell comp-
ta amb un grup qualificat a l’oposició, el qual
és capaç de pressionar i condicionar l’acció
de l’equip de govern.
Hem treballat, al llarg d’aquest any, entorn de
tres objectius:
• Aprofundir i articular el concepte de

l’Entesa.
• Incidir en la ciutat.
• Optimitzar els recursos per a fer-ho possible.
Hem posat en pràctica un conjunt d’instru-
ments i accions recollides en la Memòria
Anual que està a disposició de qui vulgui al
mateix grup municipal i al web de l’Entesa.

Destaquem: la presència a la ciutat, les 46 notes de premsa per generar opinió, la convocatòria de 29 rodes de premsa per
presentar propostes a la ciutat, els 6 butlletins editats, els 20 articles d’opinió, les 11 mocions i els 24 precs i les 29 pregun-
tes al Ple, la tasca imprescindible de les quatre Comissions Sectorials de l’Entesa i el treball, difícil però constant, de les
tres Presidències de Districte amb les quals comptem.
Tal com es veu al gràfic adjunt s’han tractat els temes, sempre en la línia de les nostres prioritats programàtiques.
Continuarem treballant d’aquesta manera per Sabadell, coordinats amb el teixit associatiu i responent a les necessitats de la
ciutat. És així com volem passar comptes anuals davant de la ciutat de Sabadell sobre la nostra tasca.

Com a resultat de l’aprovació de la moció que vam presentar
al Ple Municipal del mes de maig, s’ha inclòs una nova clàu-
sula al contracte entre l’Ajuntament de Sabadell i l’empresa
“Vallès Serveis de TV, SL” per realitzar un resum subtitulat
del programa d’informació municipal “Sabadell Actual”.
D’aquesta forma, hem volgut facilitar la informació munici-
pal a les persones amb dificultats auditives, posant la tec-

nologia al seu servei i forçant les empreses privades a incor-
porar sensibilitat social.
També demanàvem un compromís perquè tot el material audio-
visual editat per l’Ajuntament de Sabadell sigui subtitulat; això
no obstant, aquest punt va quedar pendent de valoració. 
Amb aquesta proposta, hem aconseguit apropar els discapa-
citats a la informació municipal i als mitjans d’informació. 

L’Entesa fa que el programa de TV ”Sabadell Actual” ja tingui un resum subtitulat

Aquests dies s’estan posant les bases, a la nostra ciutat, per
obrir un nou Centre d’Atenció a les Dones. Des de l’Entesa, en
el nostre programa de govern, defensem obrir un punt d’in-
formació i assessorament coordinat per les entitats de dones
que a la ciutat s’han especialitzat en el tractament de les
diverses problemàtiques que puguin interessar les dones.
En aquest cas, l’equip de govern ha presentat un preprojec-
te que, si únicament se centra en l’atenció a les dones mal-
tractades, podria duplicar la tasca del Servei d’atenció a la
víctima, els serveis d’atenció primària, o bé administrativitzar

una tasca que durant molts anys s’ha realitzat voluntària-
ment des de les mateixes entitats. 
També reconeixem que la ubicació que es proposa a l’actual
Centre de la Vídua, al c. de Sant Joan pot ser problemàtica:
es pretén fer fora d’un equipament municipal i per via judicial
—segons han dit— un col·lectiu de dones que fa més de 25
anys que treballen a la ciutat: el col·lectiu de vídues.
Com molts altres col·lectius de la ciutat, ens oposarem a tot
el que no sigui un pacte entre les parts per decidir una nova
ubicació, si cal.

Un Centre d’Atenció a les Dones: una necessitat de participació que no es pot quedar només en aparadors

En una dramàtica escenificació l’equip de govern va impedir, el passat Ple del mes de maig, la proposta d’adhesió de la ciu-
tat al III Congrés de Cultura Catalana. En aquesta ocasió, CiU, compromesa des del gener a votar afirmativament en el cas que
el Congrés tingués difusió ciutadana, no va dubtar d’abstenir-se i va provocar que no prosperés la proposta. 
La Palma d’Or se la va endur el representant del Grup Mixt, en una explicació de vot —diguem que bastant “espessa”. La seva
posició ha estat fins i tot reprovada per amplis sectors del seu partit que participen en les tasques del Congrés.
Per contra, el grup d’Esquerra Republicana va ser coherent amb el compromís pres en donar suport al Congrés si es treba-
llava la difusió a nivell local; mereix un reconeixement.
Contrastant amb la manca de consens al consistori sabadellenc, el Congrés ha culminat amb un important èxit de partici-
pació i d’adhesions (més de 100 entitats) al procés de discussió de les ponències. A partir d’ara entrem en la fase de difusió
dels seus continguts que, esperem, arribin al conjunt del teixit social de la nostra ciutat.

L’equip de govern diu no al Congrés de Cultura Catalana

La nostra tasca d’un any del Grup Municipal de l’Entesa
U n  a n y  d e  p r o p o s t e s
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Al llarg d’aquest any de govern ha estat especialment significatiu el canvi de política en el departament de Cultura del nou
Ajuntament. En un principi semblava que hi havia un consens generalitzat en l’engrescadora tasca de recuperar i d’actualit-
zar el Mapa Cultural; la realitat ha estat el contrari: l’enterrament definitiu d’aquest referent, l’establiment de noves polítiques
culturals que no sabem en quins plantejaments s’emmarquen i diversos exemples de manca de sensibilitat en vers molts
col·lectius de ciutadans i de ciutadanes que fa molt temps que treballen per la cultura a Sabadell.
D’exemples en podríem posar molts: un Pla Director de Cultura que marca les línies polítiques del departament, que és secret:
no es vol explicar ni discutir; els nous criteris de convenis i subvencions que castiguen algunes entitats en benefici d’altres,
la creació d’una Taula Municipal de Cultura on només participa qui el regidor decideix … 
Aquests dies estan tenint lloc a la nostra ciutat totes les Festes Majors de barri i aquesta nova política cultural també l’han
patit les Comissions de Festes. Com que la política cultural va perdent pes respecte d’altres departaments, són aquests qui impo-
sen els criteris respecte els actes a la via pública. Un exemple paradigmàtic d’aquesta realitat va ser la impossibilitat d’actuar
dels diables a la Creu Alta. Si Cultura tingués més pes a l’Ajuntament, no hauria deixat que les coses arribessin a tal extrem,
però no només no fou així sinó que les maneres del regidor de Cultura varen deixar molt a desitjar comparant la cultura tradi-
cional catalana amb el “derecho de pernada”. Esperem que es reflexioni i es rectifiqui aquesta manera de tractar la gent.
Per altra part, cal destacar que des de l’Entesa, valorem molt positivament l’organització, per part de les Comissions de fes-
tes, de totes les festes majors de barri, les quals són elements bàsics de la cultura popular de la nostra ciutat. També volem
felicitar la participació activa de moltes persones de l’Entesa en aquestes festes i, especialment, volem destacar els pregons
de festa major realitzats per l’Encarna Ramírez i pel Manel Vàzquez a la Serra d’en Camaró i a Can Puiggener respectivament. 

La política de Cultura el secretisme i el despotisme la caracteritzen

El passat dissabte, 10 de juny, va tenir lloc l’Assemblea general de l’Entesa que iniciava el
camí cap el Congrés Constituent que tindrà lloc la propera tardor.
S’ha aprofundit en el concepte de moviment cívico-polític, que és la forma jurídica amb què
es planteja concretar l’Entesa; s’ha afinat el model de ciutat que es defensa i s’han apuntat
les estratègies per articular el potencial humà de l’Entesa i créixer en la seva implantació
ciutadana.
L’Assemblea va poder comptar amb documents previs a disposició de tothom, es va iniciar
amb un breu balanç sobre la tasca municipal i ciutadana realitzada pel Grup Municipal de
l’Entesa per Sabadell al llarg d’aquest any i amb una valoració política sobre el nou equip de
govern.
També va haver-hi lloc per debatre el document de proposta d’organització de l’Entesa. Una
organització transitòria i operativa per poder funcionar fins a la tardor i per treballar les
ponències del Congrés de l’Entesa. Aquesta organització es basa en una Mesa de direcció
de 35 persones que s’han dividit en Comissions de Treball i que ja han iniciat la seva tasca.

De l’Assemblea, en va sortir escollit l’Artur Domingo, com a responsable de l’Entesa.
L’Assemblea va representar un impuls d’optimisme i d’il·lusió per a l’Entesa, la qual s’ha consolidat com una alternativa útil per
a la política ciutadana i com un espai on persones molt diferents troben un lloc per treballar per a la ciutat. Ho demostren els
més de 100 assistents. Ara cal treballar de valent per a l’organització del Congrés, per tant, tothom que vulgui aportar-hi temps
o idees no dubteu a establir-hi contacte.

L’Assemblea de l’Entesa, el camí cap del Congrés de la tardor
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