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

encara barreres

EDITORIAL:

arquitectòniques

Perdent passada

Definitivament s’han abandonat el Mapa
Cultural i projectes de ciutat com el Museu
Tèxtil sense explicacions, sense debat. Es
transforma la Ciutat del coneixement,
l’ABB, en pisos i firetes. S’afavoreix un
urbanisme a la carta que impulsa la destrucció del teixit productiu per fer-hi habitatges fins convertir Sabadell en una ciutat
dormitori. Es pretén regalar el patrimoni de
la ciutat per construir una nova caserna de
la Guàrdia Civil o es destrueix un equipament de ciutat, l’Olimpia, per cedir-ho a
entitats privades del món del futbol.
Què hi guanya la ciutat amb aquestes operacions? Res, només hi perd. Perdem equipaments, perdem sòl productiu, perdem oportunitats de futur i perdem projectes de ciutat.
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Un any més, un nou pressupost, i hem de tornar a repetir que seguim perdent passada.
Són 9 anys perduts, 9 anys d’actuació de l’alcalde Manuel Bustos i el seu particular estil,
barreja de populisme, autoritarisme i mediocritat, que confon la ciutat amb els seus
dominis i la considera moneda de canvi per
als seus interessos. Hi hem de posar remei.

La llei 20/1991 i el decret 135/1995
estableixen de manera clara que
els ens locals han d’elaborar
plans especials d’actuació per tal
que les barreres arquitectòniques
estiguin totalment eliminades en
un termini màxim de quinze anys,
és a dir, a finals de 2006.

Evidentment aquest pla no existeix
per a Sabadell. Per això l’Entesa
Pas Gran Via
va portar al ple una moció instant
a elaborar un Pla d’Eliminació de Barreres Arquitectòniques, que no va
prosperar pels vots en contra del PSC i l’abstenció del PP i d’ICV-EUiA.
Davant d’aquesta negativa hem seguit reclamant a l’alcalde que
compleixi la legislació i s’elabori un Pla específic d’actuació per eliminar les barreres arquitectòniques i que es tramiti tal i com determina la legislació, amb la finalitat de disposar d’un compromís municipal sobre les actuacions, els terminis i el cost que tindrá eliminar
totes les barreres arquitectòniques que encara hi ha a la ciutat.
També ens hem adreçat al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat
i Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Generalitat de
Catalunya, màxim òrgan competent en aquesta matèria, obtenint les
respostes següents:
• Els Plans especials d’actuació tenen
caràcter integral i abasten tot el muni cipi. Inclouen tant les actuacions als
edificis de propietat municipal com a la
via pública.

L’estil Bustos també són les irregularitats
en matèria de contractació de personal,
l’incompliment de la llei de Comunicació
Audiovisual, de Museus o d’Eliminació de
barreres arquitectòniques. L’estil Bustos és
la por que fa que molts no s’atreveixin a
parlar o dels que ho han de fer d’amagat.

• La formulació dels Plans correspon als
ajuntaments i l’aaprovació definitiva la
realitza el Ple. La tramitació requereix
informació pública, aprovació pel ple i
publicació de l’acord.

Sabadell no pot continuar per aquest pendent, que encara serà més pronunciat en
un temps de dificultats econòmiques.
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Hem de plantar cara. Hem de dir prou. Tan
sols la decidida acció col·lectiva dels diferents agents polítics, socials i econòmics
podrà redreçar un projecte polític que fa
temps ha tocat fons i que fa que la ciutat
perdi passada any rere any.
Carrer de Riego

Novament ens trobem davant d’un greu
cas d’incompliment de la legislació per
part del Govern municipal, amb el dubte
de si aquesta actitud és fruit del desconeixement de la llei, de no voler assumir
compromisos, de la deixadesa o bé de
totes tres actituds a l’hora.

Què passa amb els mitjans de comunicació municipals?
Sabadell actual
Programa municipal d’emissió setmanal a la televisió privada Canal Català Vallès. Té
un cost anual de 131.000 euros a càrrec del pressupost municipal i els seus continguts els fixa l’alcaldia.
Durant els tres darrers anys s’ha estat emetent sense autorització fins que el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ho va detectar arran d’una queixa de
l’Entesa sobre la manca de pluralitat d’un reportatge en concret.
Al juliol el CAC va notificar a l’Ajuntament de Sabadell que per emetre un programa en
una televisió privada havia de sol·licitar autorització tal com estableix la Llei 22/2005 de
la Comunicació Audiovisual de Catalunya. Finalment el CAC ha autoritzat l’emissió provisionalment, fins l’entrada en funcionament de la televisió digital terrestre.
Aquesta resolució va ser utilitzada pel tinent d’alcalde de presidència, Sr. Lluís
Monge, per fer demagògia i per acusar l’Entesa d’haver denunciat aquest programa,
malgrat era perfectament coneixedor de què la queixa de l’Entesa era sobre un
reportatge concret.
D’altra banda, l’Entesa considera que l’Ajuntament de Sabadell ha de convocar un
concurs per adjudicar l’emissió d’aquest programa per regularitzar la contractació,
ja que Canal Català Vallès no és l’única televisió de la nostra ciutat que pot emetre
un programa de propaganda institucional.

Sabadell a prop
Revista municipal de distribució mensual a totes les llars de la ciutat, amb un cost
anual de maquetació, impressió i distribució de 100.000 euros. Està al servei exclusiu de l’Equip de Govern. Fent un buidat dels 60 números que s’han publicat des de
2001, no hi ha ressenyada cap ni una de les propostes fetes des de l’oposició.
Els grups municipals es reparteixen el reduït espai de les dues pàgines finals que es
distribueix en funció del nombre de vots.

Ràdio Sabadell
Ràdio municipal que va començar a emetre l’any 2001 i té un pressupost anual
d’1.015.000 euros.
En els darrers mesos hi ha hagut una certa polèmica en la defensa d’una total pluralitat en el tractament de les informacions i per la petició del Grup Municipal de CiU
per tal que emetin els plens municipals. El PSC i el PP s’hi han negat amb arguments
ambigus o pixant fora de test.

El

PSC privatitza els serveis públics
El govern del PSC encapçalat per l’alcalde Manuel Bustos ja fa
temps que va iniciar la progressiva privatització dels serveis
públics.
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Cementiri

Primer va ser la neteja dels equipaments municipals, que ara ja fan
empreses privades, després la gestió de les escoles bressol, ara li
toca a la gestió del cementiri que també pretenen privatitzar. És a
dir, un govern que es diu socialista es dedica a lliurar a la gestió
privada els serveis més essencials de l’administració local,
menystenint una de les seves principals obligacions: garantir els
drets de les persones, l’interès social i la qualitat del servei.
L’Entesa s’oposa a la privatització de la gestió del cementiri i així
ho ha manifestat en el ple municipal i presentant al·legacions .

El PSC, una

agència de col·locació

L’Entesa per Sabadell ha denunciat que l’equip de govern no ha respectat els principis d’imparcialitat dels membres
dels òrgans de selecció ni ha complert les disposicions de l’Estatuto Básico del Empleado Público (Llei 7/2007, de 12
d’abril).
Aquest incompliment afecta els concursos per proveir places de funcionari interí de tècnic d’arts gràfiques, tècnic
superior en periodisme i tècnic de protocol. El govern ha nomenat com a membres dels tribunals d’aquests concursos
persones que no garanteixen el principi d’imparcialitat i que, a més, han estat personal electe o de designació política
per part del PSC.
Aquest episodi és un més de tot un seguit de despropòsits pel que fa a aquestes places, que inicialment es van cobrir
com a personal eventual, fent un ús inadequat d’aquesta figura, posteriorment van esdevenir contractacions laborals
sense cap mena de convocatòria pública ni de procés selectiu i, finalment, ara s’han convocat els concursos per proveir les places com a personal funcionari interí.
Fa un any ja vam denunciar que algunes de les persones que ocupen aquestes places havien format part de les llistes
electorals del PSC. Aquesta manera de procedir fa palès que el P SC confon l’Ajuntament amb una oficina per a
col·locar determinades persones afins, amb un procediment del tot irregular i sense cap mena de transparència.

Què volem dir quan diem austeritat?
Quan reclamem austeritat i racionalització dels recursos públics, dels diners del conjunt de la ciutadania, estem
dient no a tot un seguit de despeses supèrflues i innecessàries que considerem que ens podríem estalviar.
Per posar només uns quants exemples, estem dient no a coses de
l’estil de:
• Concert d’El Canto del Loco: 200.000 €
• Anunci de l’Ajuntament en una publicació d’El Periódico amb motiu
del seu trentè aniversari: 3.000 €
• Cost anual manteniment ornaments florals fanals: 238.000 €
• Els canapès de l’acte de recepció de la Festa Major a la Bassa: 16.000 €
• Cost anual comissionats i càrrecs de confiança: 1.000.000 €
• Cost anual vigilant local ocupat del carrer l’Unió: 24.000 €
Suma i segueix ....austeritat?

AUSTERITAT A LA CORT DEL FARAÓ.!!! COMISSIONATS, CAPS DIRECTORS, PROTOCOL,...

Es crea el Registre de Bicicletes
És fruit d’una moció de l’Entesa
A l’estiu es va posar en funcionament el Registre de Bicicletes, fruit d’una
moció d’Entesa per Sabadell aprovada per unanimitat al ple de setembre
de 2007.
La moció instava a crear un servei municipal de registre de bicicletes,
amb caràcter voluntari i gratuït, amb l’objectiu de reduir el nombre de
robatoris i facilitar la detecció i identificació de les bicicletes robades.
foto: ES

Mesures com aquesta, que donen facilitats als usuaris i usuàries, fomenten l’ús de la bicicleta i formen part d’un plantejament estratègic per
avançar cap a un model de mobilitat més sostenible.
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L’Entesa presenta una proposta per

l’Artèxtil

L’Entesa per Sabadell ha presentat una proposta d’ordenació urbanística alternativa a la modificació del Pla General de
l’actual fàbrica Artèxtil, a la Gran Via. La modificació va ser aprovada en el ple de juliol, amb els vots favorables del
PSC, CIU i PP, i implica requalificar el 75 % de l’actual sòl industrial en residencial i educatiu.
L’Entesa va defensar mantenir l’ús industrial de tot aquest espai proposant integrar-hi activitat productiva neta i de
noves tecnologies. Malauradament la proposta no prosperà.
D’altra banda, l’Entesa s’oposa a què aquesta modificació de pla incorpori com a “torna” un equipament obsolet de les
cases del Garcia, amb l’única finalitat d’augmentar el sostre edificable a la nova zona residencial de la Gran Via, i
demana que es contempli únicament l’espai de l’Artèxtil.
La nostra proposta d’ordenació presentada en el període d’al·legacions pretén compactar la zona residencial, amb la
finalitat d’incrementar l’espai destinat a equipament educatiu per fer-lo realment viable, donat que en el projecte inicial
és del tot insuficient.
També es planteja mantenir l’actual cos de l’entrada a la fàbrica a la Gran Via per incorporar-lo al futur centre educatiu.
Es tracta d’un element que tot i el seu interès arquitectònic no està protegit.
Per altra banda també es proposa delimitar de manera clara una zona verda entre els habitatges i el futur centre educatiu. Així com que el sostre edificable a cedir a l’Ajuntament es destini a habitatge públic de lloguer.

Fàbrica Artèxtil. Gran Via

zona industrial

zona educativa

zona verda

evedo
c. de Qu

c. de Romeu

zona residencial

c. de Covadonga
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Gran Via
Proposta de l’Entesa

AFER CASERNA: primera victòria del contenciós
El conveni amb el Ministeri de l’Interior en suspens
El 25 de juliol la Junta de Govern Local va acordar suspendre temporalment el conveni
de col·laboració sobre la Caserna de la Guàrdia Civil signat el 2 d’agost de 2006 entre
l’alcalde Manuel Bustos i el ministre de l’Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
Aquesta suspensió temporal és molt positiva pels interessos de Sabadell, ja que congela l’obligació, a la que l’alcalde es va comprometre, de cedir al Ministeri de
l’Interior un total de 3 milions d’euros i un solar de 5.000 m2 a Sant Pau de Riu-sec
per a la construcció d’una nova caserna de la Guàrdia Civil.
La suspensió també implica una rectificació de l’actitud altiva de l’alcalde que
sempre havia amenaçat de tirar endavant els acords del conveni tot i la interposició del contenciós.
Es tracta de la primera victòria del recurs contenciós-administratiu interposat
per l’Entesa per Sabadell el desembre de 2006, que ara segueix el seu curs a
l’Audiència nacional de Madrid i que persegueix que el conveni s’anul·li definitivament perquè la Caserna sempre ha estat de la ciutat.

Destrucció de l’

Espai públic

La ciutat construeix i en Bustos destrueix
L’espai públic és el lloc de relació per excel·lència per al conjunt de la ciutadania. Les seves característiques i qualitat
són un reflex dels valors socials i culturals d’una ciutat.
Sabadell, mancada històricament d’espais públics de qualitat, els ha anat guanyant i consolidant amb el temps, gràcies
a l’esforç de l’administració pública, però també fruit de les reivindicacions ciutadanes.
Ara aquest espai col·lectiu també està amenaçat per les males pràctiques del govern municipal, que no dubta a utilitzar
els espais de tothom per als seus interessos polítics. Alguns exemples recents:
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L’Olímpia
El govern municipal ja ha iniciat la destrucció del Complex poliesportiu Olimpia
amb la intenció d’eliminar les actuals instal·lacions –un camp de futbol, una piscina i tres pistes polivalents- per convertir-lo en una Ciutat Esportiva dedicada
exclusivament al futbol, amb tres camps de futbol i l’edifici de la delegació de la
Federació Catalana de Futbol al Vallès.
Aquesta operació comportarà una pèrdua irreparable d’unes instal·lacions que
van costar molt esforç a la ciutat. Amb el projecte dirigit per l’alcalde Manuel
Bustos i el regidor d’esports Josep Ayuso perdrem un espai per a l’ús esportiu i
lúdic obert a tota la ciutat per passar a ser un espai per a ús privat, en base el
conveni signat amb la Federació Catalana que el tindrà en concessió durant 50
anys.

Obres actuals Olímpia

A més, aquesta operació ens costarà molts diners. La FCF tan sols paga 2 dels 8
milions d’€ previstos.
Gràcies al govern Bustos la ciutat haurà de pagar per perdre equipaments.

Proposta govern municipal

Restaurants a l’Eix Macià
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Un altre cas de menysteniment de l’ús públic de l’espai és la instal·lació de quatre
restaurants al passeig lateral de l’Eix Macià. Es tracta d’uns mòduls de 26 metres
de llarg per 5 d’ample que ocuparan pràcticament tota la zona de pas dels vianants sense tenir en compte les nombroses persones que gaudeixen d’aquest
passeig o que l’utilitzen com a zona de descans i d’entreteniment.

Nou mòdul a l’Eix Macià

L’única explicació a aquest nou nyap del Govern municipal és l’afany recaptador i
l’interès per afavorir unes determinades activitats de restauració, sense tenir en
compte el perjudici per a la majoria de ciutadans i ciutadanes.

Bici-trial al Parc Catalunya

foto: ES

L’any 2006 es va perpetrar un dels atemptats més greus contra un dels espais
més emblemàtics de la ciutat, el Parc Catalunya. L’objectiu: instal·lar-hi un circuit
de bici-trial. Els responsables: l’alcalde, Manuel Bustos, el regidor d’Esports,
Josep Ayuso, i el regidor d’Espai públic, Paco Bustos.

Bici-trial. Parc Catalunya

A banda de la destrucció i privatització d’una part del Parc Catalunya, les obres
es realitzaren com si seguissin tot un mostrari d’irregularitats, que van ser denunciades per l’Entesa.

Aquestes tres actuacions tenen en comú l’atac a l’espai públic i que han estat decidides única i exclusivament pel
govern del PSC, sense cap tipus de procés d’informació, debat o aprovació per part de la resta de grups municipals.

Són tres exemples que reflecteixen una absoluta manca de criteri sobre el que ha de ser l’espai públic per
part dels responsables de gestionar la ciutat, sota la batuta de l’alcalde Manuel Bustos.

Núm. 40, desembre 2008

Entesa per Sabadell

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Núm. 40, desembre 2008

Entesa per Sabadell

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

Les mocions de L’ENTESA
Ple municipal del 4 de novembre...

A favor de la banca ètica

Isidre Soler

Virginia Dimínguez

Ple municipal del 7 d’octubre...

Per recuperar la Casa de la Maternitat
L’edifici de la Casa de la Maternitat, al carrer Illa, obra de
Josep Renom, forma part del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat però actualment és propietat de la
Generalitat i es troba molt malmès.

La banca ètica és una alternativa a les entitats bancàries
tradicionals, que aplica criteris ètics i de transparència en
les seves transaccions. Prioritza les inversions en el suport
a projectes mediambientals, comerç just, microcrèdits,
etc., i, d’altra banda, evita les operacions relacionades
amb la producció i venda d’armament, energia nuclear,
especulació financera, paradisos fiscals o pràctiques d’explotació laboral.
La moció, que va ser aprovada per unanimitat, proposava
que l’Ajuntament de Sabadell comenci a operar amb alguna entitat de banca ètica i que impulsi entre la ciutadania
accions de promoció i divulgació de la banca ètica.

La moció, aprovada per unanimitat, tenia 2 objectius:
• Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que en faci la
rehabilitació i adequació.
• Instar la Generalitat a cedir-ne la titularitat a
l’Ajuntament de Sabadell.
L’Entesa vol que aquest espai esdevingui un Casal de la
Llengua on s’hi puguin instal·lar les entitats i organismes
que treballen per la promoció de la llengua, com ara
Òmnium Cultural, el Consorci per la Normalització
Lingüística o la CAL.

A favor d’elaborar un Reglament d’ús
dels mitjans de comunicació públics
Aquesta va ser una moció conjunta de gairebé tota l’oposició: CiU, ICV-EUiA, l’Entesa i ERC, amb l’objectiu d’obligar l’Equip de govern a presentar abans de cinc mesos
una proposta de Reglament de Mitjans de Comunicació
municipals per tal de complir amb la legislació vigent. Va
ser aprovada per unanimitat.

Què hem fet amb el teu vot?
Memòria del Grup Municipal
Al juliol, coincidint amb el final del curs polític, el Grup Municipal de l’Entesa va donar
compte de la seva activitat. Aquest és un compromís de l’Entesa amb la gent que li ha fet
confiança, i per extensió amb tota la ciutat, un exercici de transparència que, un cop l’any,
mostra la feina feta.
Aquest any, a banda de presentar la memòria anual, el Grup Municipal va distribuir
entre els seus adherits i simpatitzants un tríptic que porta per títol Què hem fet amb el
teu vot?
El tríptic inclou el balanç del curs i una breu anàlisi de la situació de la ciutat, i, a més,
recull sintèticament la tasca desenvolupada des de juny de 2007 fins juny de 2008:
mocions, al·legacions, propostes, precs i preguntes, debats i activitats de difusió.
El podeu consultar al web de l’Entesa: www.entesa.org/activitatgm.htm
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Present i futur de la universitat pública
catalana, cap a on anem?
El 25 de setembre va iniciar-se el cicle “Els Debats de l’Entesa” amb una sessió dedicada a la reflexió sobre la universitat pública en què es van exposar tres visions diferents, crítiques i ben informades. El catedràtic de la UPC Albert
Corominas va traçar el recorregut històric de la universitat pública, va apuntar que els ensenyaments superiors es troben actualment en una disjuntiva entre servei públic i mercaderia, i va alertar sobre les amenaces que planen sobre la
universitat pública, que bàsicament serien una campanya de desprestigi i l’abusiva invocació a Bolonya des de la
dreta política i econòmica per introduir actuacions encaminades a la mercantilització de la Universitat.
A continuació, el professor d’Història Contemporània de la UAB, Martí Marín va identificar dos blocs de problemes
en el si de la Universitat: el finançament i les estructures. Malgrat actualment la universitat disposa del millor
finançament de la seva història, aquest continua sent escàs si es volen abordar millores en la recerca, la innovació i fer un salt cap a l’excel·lència. Va apuntar que la reforma universitària que es deriva de la declaració de
Bolonya presenta alhora oportunitats i perills i no és ni la solució per a tot ni la caixa de tots els mals.
En tercer lloc va intervenir Isabel Benítez, estudiant de la UAB, membre de l’Assemblea contra la precarietat i
activista en les mobilitzacions estudiantils contra Bolonya, que va denunciar que la lògica mercantil regeix la
reforma universitària, va alertar sobre la creixent elitització del coneixement si els nous màsters apliquen taxes
més cares que les actuals llicenciatures, i va criticar la política de canvis a cost zero.
Amb aquest acte, l’Entesa per Sabadell va voler oferir elements de reflexió sobre el futur dels ensenyaments universitaris, un debat de plena actualitat en el món universitari, però que sens dubte tindrà conseqüències directes
en el conjunt de la societat.

candidatures

alternatives del Vallès -CAV
foto: ES

Entesa per Sabadell (EES), Esquerra alternativa de Barberà (EEAB), CUP de Terrassa i de Sant Cugat, Alternativa d’Esquerres per
AEB), Alternativa Ciutadana de Rubí (A
ACR), L’Altraveu de Castellar (A
AV), i COP- Compromís per Ripollet (C
COP- CpR)
Badia (A

L’Entesa va prendre part activa en la bicicletada organitzada el
13 de juliol per les CAV per reivindicar itineraris segurs per anar
en bicicleta i a peu per les ciutats i fora d’elles.
L’activitat, que va comptar amb la participació de més de 400
persones, s’emmarcava en la campanya de les CAV per defensar un altre model de mobilitat i que reclama les inversions
necessàries per aconseguir:

• Carrils bicis segurs a les ciutats
• Carrils bicis interurbans
• Itineraris per a bicis fins als polígons industrials
• Camins segurs per anar a peu dins i fora de la ciutat
• A d e q u a c i ó i p e r l l o n g a m e n t d e l e s v i e s v e r d e s d e l Val lè s
com a espais lliures de cotxes, per anar a peu i en bici.
També hi van prendre part membres de l’associació “Bicis –
Chopper”, que va posar la nota de color amb les seves espectaculars bicicletes, i que s’han sumat a les demandes de les CAV.

foto: ES

Bicicletada per reclamar un altre model de mobilitat

Manifestació Aturem Can Bages
L’Entesa per Sabadell va participar en la manifestació convocada per la p l a t a f o r m a A t u r e m C a n B a g e s el 19 d’octubre a
Castellar del Vallès. L’Entesa forma part d’aquesta plataforma
creada per preservar aquest espai del rodal de Sabadell amenaçat per la construcció d’un nou polígon industrial que comportarà la pèrdua d’un gran espai de bosc, així com un considerable increment de la mobilitat, de la contaminació atmosfèrica
i del consum d’aigua.
La tala d’arbres i altres treballs de preparació previs a les
obres del nou polígon van començar durant el mes d’agost malgrat la petició d’aaturar el projecte fins que no es dugués a
terme un estudi d’impacte ambiental de la zona i l’estudi dels
recursos hídrics del subsòl.
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El 14 de novembre l’Entesa va celebrar el sopar de tardor, que va aplegar 200 persones en un clima lúdic i participatiu, amb
un menú preparat per la Cooperativa del Casal Independentista Can Capablanca i la música del grup d’animació Xaballa.
L’acte va començar amb unes paraules de la coordinadora de l’Entesa Margarida Massot, que va remarcar la importància del treball d’una organització que treballa per Sabadell i decideix a Sabadell, sense altres condicionaments, i va
anunciar que l’any 2009 s’organitzaran diferents actes amb motiu del 10è aniversari de l’Entesa.
A continuació va intervenir Jacint Padró, conseller comarcal de les Candidatures Alternatives del Vallès - CAV, que va
destacar la importància de construir un referent alternatiu d’esquerres més enllà de les realitats municipals.
Virginia Domínguez, regidora del Grup Municipal de l’Entesa, va ressenyar l’acció de l’Entesa i del Grup Municipal en
els darrers mesos, tot esmentant els temes més destacats: Caserna de la Guàrdia Civil, perllongament dels FGC, irregularitats en la gestió del personal, urbanisme a la carta a la Gironina, destrucció del Complex esportiu Olímpia, etc.
També va recordar les darreres mocions de l’Entesa: implantar mesures per reduir les bosses de plàstic, recuperar la
Casa de la Maternitat com a Casal de la Llengua, o començar a operar amb entitats de banca ètica.
Per últim, el portaveu del Grup Municipal de l’Entesa, Isidre Soler, va remarcar la importància del treball polític fet per
l’Entesa, no tan sols pel que fa sinó també per com ho fa, amb ètica, transparència, rigor i generositat, aspectes imprescindibles per construir una nova cultura política. Va repassar la situació política actual, en que l’Entesa és la única
organització que planteja alternatives al nefast model de gestió del PSC. I va animar als assistents a treballar per a
construir un veritable projecte alternatiu per bastir una alternativa a la política i a tota societat amb la complicitat i
col·laboració del teixit associatiu crític i amb voluntat transformadora.

En record de

Josep M. Borri
Us desitgem un

bon any 2009
... i l’Entesa en farà 10 !

El passat mes d’agost va morir Josep M. Borri, un home amb
profundes conviccions, que va dedicar part de la seva vida a
treballar a favor d’una societat de persones i pobles lliures,
des del seu compromís personal i formant part de diferents
organitzacions polítiques i socials.
Va ser una persona compromesa amb la seva ciutat, els seus
barris i la seva gent. Un compromís que sempre va anar
acompanyat de generositat, solidaritat, i esperit crític, així
com del sentit de la discreció i de la humilitat.
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