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

Editorial
Un govern sense credibilitat
Sempre hem estat conscients de les limitacions
polítiques dels governs encapçalats per Manuel
Bustos, però ara, després d’onze anys de tenir
la responsabilitat de gestionar els interessos de
la ciutat, la seva credibilitat ha tocat fons.

Pisos de Sant Oleguer
per a Gent Gran:

Si durant els primers anys aquestes limitacions es van veure dissimulades gràcies als
rèdits polítics heretats del govern encapçalat
per Toni Farrés, amb una economia municipal sanejada, amb molts projectes en marxa
i altres a punt d’inaugurar, ara s’ha posat de
relleu el veritable nivell de la seva gestió.
Els diferents governs Bustos han esmerçat
més esforços i recursos per mantenir-se en el
poder que a impulsar polítiques per a afavorir
el progrés dels sabadellencs i sabadellenques i a fer de Sabadell una ciutat capdavantera i centre d’oportunitats.
La política de personal municipal principalment adreçada a col·locar persones afins
políticament per damunt dels mèrits professionals. La gestió dels equipaments públics
en funció de la seva conveniència, com en el
complex de Sant Oleguer. El menyspreu pels
acords presos pel conjunt dels representants
municipals com en el Museu Tèxtil o el Mapa
Cultural. Una gestió de l’economia municipal
abocada principalment a mantenir la maquinària administrativa sense capacitat d’invertir en nous projectes. El fiasco dels projectes faraònics com la Ciutat de la Música o
el Complex Museístic anunciats abastament
com a reclam propagandístic però sense
capacitat de materialitzar-los. Són alguns
dels exemples de la manera de fer del govern
del PSC encapçalat per Manuel Bustos.
La ciutat necessita de manera urgent nous
aires al Consistori. Amb persones que aportin
capacitat de lideratge i credibilitat per gestionar dignament el futur de Sabadell. L’Entesa
està plenament compromesa perquè aquest
desig de molts sabadellencs i sabadellenques
es faci realitat.

Massa preguntes sense resposta
Com ja apuntàvem en el butlletí anterior, el procés d’adjudicació dels
pisos de Sant Oleguer s’ha caracteritzat per les contínues irregularitats administratives i una inquietant deixadesa política. Aquesta
realitat ja la vam constatar examinant els expedients d’adjudicació
i vam detactar un greu dèficit de transparència i un evident incompliment del procediment aprovat pel ple municipal.
D’altra banda, també ho hem pogut confirmar en les diferents reunions de la Comissió informativa monogràfica, que el govern del PSC
es va veure obligat a convocar.
El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha participat en totes les
reunions i ha formulat més de cinquanta preguntes. Les respostes
a algunes preguntes i la manca de resposta a d’altres ha confirmat
un cop més que l’actuació de Serveis Socials i del govern ha estat
del tot irregular. Per què no es va constituir la Comissió de Valoració
i Admissions? Per què es van adjudicar habitatges sense complir
els requisits establerts? Per què no hi havia una llista d’espera coneguda? Per què no es va establir un procediment per atorgar els
habitatges que quedaven vacants? Són algunes de les preguntes
sense resposta.
Aquesta comissió informativa ha acabat sense que el govern municipal hagi volgut assumir cap tipus de responsabilitat, més enllà
d’atribuir la mala praxi a petits errors administratius.
Tot aquest cúmul de despropòsits no té cap altra explicació que la
manera de fer del govern del PSC, amb l’alcalde al capdavant, que
mira més pels seus interessos partidistes que no pas pels interessos de la ciutat.
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Personal municipal:
una gestió partidista

L’Entesa ve denunciant des de fa temps la mala gestió del personal municipal que està fent el PSC. Ara tenim elements
per vincular aquesta mala praxi amb l’amiguisme i el partidisme.

Sentència del 22/04/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona contra l’actuació irregular del
govern municipal, que afecta 16 contractacions laborals d’urgència del 2007. Com a mínim 7 d’aquestes 16 persones
estan vinculades al PSC. La sentència declara la nul·litat radical i absoluta dels Decrets de nomenament en haver
prescindit absolutament del procediment legalment establert.

Tribunals a mida:

Al novembre de 2008 l’Entesa va denunciar el nomenament de tribunals a mida, que no
garantien el principi d’imparcialitat en els concursos per a proveir les places de tècnic d’arts gràfiques, tècnic
superior de periodisme i de protocol, justament una part de les places afectades per la sentència del 22 d’abril. Hi
van participar persones vinculades al PSC i inicialment havien nomenat un càrrec electe, fet totalment prohibit que el
govern municipal va haver de corregir.

Laboralització del personal del Conservatori i Escola Illa sense cap justificació: Al mes de juny el govern va
modificar la plantilla per laboralitzar el professorat, sense cap tipus de justificació i sense comunicar-ho als afectats.
No hi havia cap motiu organitzatiu ni de millora del servei per fer aquest canvi.

Utilització indiscriminada de figures de l’EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público): El govern del PSC
utilitza els conceptes d’urgència, confiança i lliure designació sense cap tipus de rigor ni justificació i contravenint
la legislació.
• Entre març de 2008 i juny de 2009 es van fer 84 processos de contractacions d’urgència.
• Hi ha 117 treballadors i treballadores ocupant places de “lliure designació”, un concepte per als llocs de treball
“amb especial responsabilitat i confiança” i sempre amb concurs públic, cosa que el govern municipal no ha fet.
Actualment afecta tots els caps de servei, caps de secció, secretàries de direcció, etc. , limitant greument la carrera
professional de tots aquells que no demostrin obediència absoluta al PSC.
• Plantilla de personal eventual formada per 20 càrrecs de direcció, malgrat alguns d’aquests llocs de treball tenen
equiparació en la plantilla de funcionaris i, per tant, no està justificat que siguin eventuals. Per exemple, els caps
de programa de Joventut i d’Igualtat o el cap de Comerç i turisme. Una part d’aquests llocs els ocupen persones
vinculades directament al PSC.

Oposicions Escala Auxiliar Administrativa
Després de molts anys sense convocatòria, es van convocar 77 places d’auxiliar administratiu. D’entre les 10 persones
que tenen millor puntuació, hi ha una regidora del PSC de Badia, una persona que ostenta càrrecs a la JSC i al PSC, així
com la parella d’un regidor del PSC. És a dir, entre els 10 primers, com a mínim 3 estan directament vinculats al PSC.
També ha superat aquestes oposicions una persona que en la llista definitiva d’admesos consta com a no exempt a
la prova de català i, en canvi, a la documentació que hem pogut consultar apareix com a exempt. Aquesta persona
va ser vicepresident de la JSC de Sabadell i actualment és el representant del PSC en un districte. El president del
tribunal d’aquestes oposicions és un militant del PSC, membre de l’executiva de Sant Quirze del Vallès. Malgrat
compleix el requisit de ser funcionari de carrera, considerem que no és ètic que participi en els tribunals perquè no
garanteix el principi d’imparcialitat.

Per què volem
el Museu Tèxtil
La indústria tèxtil llanera va ser el centre de
l’economia sabadellenca i va fer créixer la
ciutat. Durant molts anys ha donat, i continua donant, ocupació a moltes persones. El
patrimoni de la ciutat, el paisatge urbà i fins
i tot la parla estan impregnats pel món del
tèxtil. En definitiva, la indústria tèxtil ha donat identitat i caràcter a Sabadell.

Una idea que ve de lluny,
Ja a finals del segle XIX es plantejava la creació d’un Museu Tèxtil, però va ser l’any
1982 quan l’Ajuntament va encarregar el primer avantprojecte. El Pla de Museus de
1994 estableix la creació d’un Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, la creació del qual
va ser aprovada per unanimitat pel Ple municipal de febrer de 1998.

Mala peça al teler,
Tot i votar-hi a favor, el PSC no ha cregut mai en aquest museu. Des de la seva
arribada al govern, l’any 1999, ha actuat al marge d’aquest projecte amb total impunitat i sense consultar ningú, imposant la seva prepotència per damunt del que
la ciutat havia decidit. Així, per exemple, van destinar dues peces clau del projecte
museístic a un ús diferent del previst: el Despatx Lluch va esdevenir Oficina d’Atenció ciutadana i el Molí de Sant Oleguer Alberg de Joventut.
Ara, el PSC pretenia destinar el Vapor Pissit a un teatre, sense informar ni plantejar-ho a la resta de grups municipals.

SOS pel Museu,
Aquesta decisió va fer saltar totes les alarmes, ja que implicava enterrar definitivament
el projecte del Museu Tèxtil i destruir el patrimoni que acull el Vapor Pissit.
La Comissió de Teòrics tèxtils, que des de fa sis anys treballen de manera altruista per
conservar la memòria de la ciutat, va lliurar 3.500 signatures a favor d’ubicar el Museu
Tèxtil al Vapor Pissit. Els grups municipals de l’Entesa i de CiU van plantejar mocions
al ple municipal. El govern va votar favorablement la de CiU, que plantejava que els
Fons de l’Estat només es destinessin a rehabilitar l’estructura del Pissit. Pel contrari
va rebutjar la de l’Entesa, que reclamava que es mantingués el Vapor Pissit com a seu
principal del Museu Tèxtil i es garantís la conservació del patrimoni, rebuig que ens fa
dubtar sobre les veritables intencions del govern.

El futur del Museu,
En els propers mesos caldrà redefinir el Museu Tèxtil, però no partim de zero. Tenim
un projecte museològic molt complert elaborat sota la direcció l’OAMA - Organisme
Autònom del Museus Municipals, que caldrà actualitzar forçosament perquè data de
1997 i perquè el govern ha fet inviable disposar de dues peces importants com el Molí
de Sant Oleguer i el Despatx Lluch.
L’Entesa participarà en el procés per establir els nous criteris del museu i treballarà
perquè es respecti el patrimoni i perquè Sabadell tingui el Museu de la Indústria
Tèxtil Llanera amb la dignitat que es mereix.

L’Entesa
no perd passada
Des de 1999 l’Entesa ha reclamat al
govern una i altra vegada la concreció del Museu Tèxtil, tant a l’OAMA
com demanant any rere any la inclusió d’una partida pressupostària
per a tal fi. La resposta del govern
sempre ha estat negativa.

Per què
al Vapor Pissit
El Vapor Pissit és un edifici construït
l’any 1872 i va ser la primera gran
fàbrica de Sabadell. La seva arquitectura és representativa d’aquesta activitat, es conserva en bon estat i és de propietat municipal.
Acull un conjunt patrimonial únic a
Catalunya, format per selfactines,
cardes i l’embarrat original. Desmuntar-lo suposaria la seva destrucció.

El PSC
no ha cregut mai
en el Museu Tèxtil
Des de fa onze anys el PSC ha oblidat i menystingut el projecte del
Museu Tèxtil.
Una prova més la tenim ja l‘any
2005 quan a la pregunta de la representant de l’Entesa al Consell
del Districte 5è sobre la situació del
projecte de Museu Tèxtil, el llavors
regidor de patrimoni Isaac Álvarez
va respondre: s’ha de tenir present
que a Terrassa ja hi ha el Museu de
la Ciència i la Indústria Tèxtil.
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L’aparcament dels Mossos
La Generalitat incompleix la Llei de Mobilitat i l’acord de retornar aquest espai a la ciutat

El juliol de 2005 l’Ajuntament va cedir als Mossos d’Esquadra l’espai lliure situat a la carretera de Serra Pedralba, prop de
la N-150, per un termini màxim de tres anys, mentre duraven les obres del Complex Central de la Policia de la Generalitat.
Finalitzat aquest termini el terreny havia de ser reposat al seu estat inicial i ser retornat a la ciutat.
Un any i mig després de la finalització d’aquest termini i havent acabat les obres del Complex de la Policia, l’aparcament
continua en funcionament i el terreny encara no ha estat retornat.
Des de l’Entesa hem demanat en diverses ocasions al govern municipal que reclami a la Generalitat la reposició i el retorn
de l’espai cedit.
Un dels argumentats del Departament d’Interior per no fer-ho és que no han elaborat el pla de mobilitat d’aquest complex que
la Llei de Mobilitat de la pròpia Generalitat obliga als grans centres generadors de mobilitat.
Lamentem la manca de coherència de la Generalitat per no haver resolt la mobilitat d’un equipament de la seva competència
i que no hagi establert els mitjans per garantir els desplaçaments del personal amb els diferents modes de transport.

Ni Ciutat de la música... ni conservatori
És evident que de la Ciutat de la música res de res. És un d’aquells macroprojectes que
permet generar molts titulars, però que a l’hora de la veritat no és res més que això, titulars.
Uns titulars que ens han sortit molt cars:
2005

Estudi viabilitat activitats del complex

28.000 €

2006
2007
2008

Sr. Joan F. Marco, Comissionat per a la Ciutat de la Música
que durant tres anys va costar

110.000 € anuals

2008

Redacció del Projecte bàsic i executiu i urbanització
3.174.612 €
encarregat als arquitectes Carles Ferrater i Ramon Sanàbria

2007
2008

Comissió assessora.
Cada membre cobrava per assistència

(50% Generalitat)

500 €
(excepte tècnics municipals)

Unes despeses extraordinàries per uns resultats que dormiran en un calaix.
L’últim capítol d’aquest llarg fulletó és la creació d’un consorci per gestionar aquest
projecte, però ja en la pròpia signatura de l’acord quedava palès que no hi ha les condicions
econòmiques per tirar-ho endavant.
Però el que més ens preocupa pel que fa a la Ciutat de la música és que actua com a
pantalla per evitar la inversió en l’actual edifici del Conservatori que es troba en un estat
lamentable i on s’incompleix de manera flagrant la llei d’accessibilitat. I encara ens
preocupa més que els problemes del Conservatori no afecten únicament de l’edifici, sinó
a la seva escassa promoció, a les condicions laborals del professorat i a la imposició
d’una gerent de confiança, que resta llibertat al claustre i a l’equip directiu.
En resum, molt interès per un projecte megalòman i poc interès per la música.

Soterrament dels FGC a Can Feu
més a prop de fer-se realitat
Una de les propostes de l’Entesa per la que més hem lluitat, el
soterrament dels FGC entre Gràcia i Sant Quirze del Vallès, és
més a prop de fer-se realitat.
La Generalitat està treballant en l’avantprojecte que ha de
definir el soterrament de les vies entre la Rambla Ibéria i el
terme de Sant Quirze. Es tracta d’una millora molt important
que permetrà eliminar l’actual barrera que representen les
vies i construir-hi un passeig.
Dos aspectes, però, fan que la satisfacció no sigui complerta:
• El soterrament no arriba a Sant Quirze, amb la qual cosa es mantindrà la barrera entre el Parc de Can Feu i la Plaça del
Mil·lenari, ja que a partir del Passeig de Can Feu hi haurà una trinxera per la sortida del tren a la superfície.
• El finançament: la Generalitat ha anunciat que no finançarà més del 50% del cost de l’obra valorada en 24 milions
d’euros, pretenent que l’altre 50% el financiï l’Ajuntament.

Aquest plantejament de la Generalitat pot posar en dificultats la realització d’aquesta obra ja que difícilment l’Ajuntament
disposarà aquests recursos econòmics.
Des de l’Entesa treballarem perquè el soterrament sigui una realitat i no deixar perdre l’oportunitat d’eliminar les vies i
millorar l’espai públic.

L’Entesa proposa... i el govern fa cas omís
L’Entesa ha plantejat al govern municipal un seguit de propostes per reduir les elevades despeses de partides supèrflues del
Pressupost municipal del 2010. En concret vàrem proposar reduir:
• Un 10% els sous dels càrrecs electes i personal eventual de direcció.
• Els 1.300.000 € que costen 20 alts càrrecs.
• Els 1.600.000 € del personal d’alcaldia, Presidència i Comunicació.

• Els 231.000 € del manteniment anual dels ornaments florals dels fanals
• Els 150.000 € de propaganda del SBDaprop i el SBDactual
• Limitar l’encàrrec d’estudis externs als imprescindibles
Per altra banda també hem plantejat propostes d’actuacions per tal que fossin tingudes en consideració en la nova edició del
Fons Estatals per l’Ocupació i la Sostenibilitat, algunes de les quals són:
• Adequació de l’edifici del Vapor Buxeda Nou per instal·lar un servei adreçat a persones autistes.
• Rehabilitació del Vapor Turull com a Hotel d’entitats.
• Instal·lació d’una central fotovoltaica al cementiri municipal.
• Climatització del pavelló esportiu de Gràcia
• Carrils bicicleta a la carretera de Mollet i a la carretera de Castellar del Vallès.
• Eliminació de barreres arquitectòniques al Conservatori i al Casal Pere Quart.
• Adequació del pati del Casal Pere Quart per a actes culturals i socials a l’aire lliure.
• Adequació de l’edifici de l’antic CEIP Carme Simó al carrer Jardí com a Oficina de suport a les entitats.
• Substitució de les escales entre la Plaça Les Termes i la Ronda de Santa Maria amb la finalitat
d’eliminar les barreres arquitectòniques.
A partir d’una particular manera d’entendre la participació, el govern municipal, després de reclamar-nos que féssim arribar
propostes, no n’ha acceptat cap ni una.
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Les activitats de l’Entesa
El Sabadell
que volem

Assemblea de l’Entesa
L’assemblea del 7 de novembre va servir per fer balanç de la feina feta i
presentar nous projectes. Virginia Domínguez va destacar especialment
les moltes activitats de celebració del 10è aniversari Entesa per Sabadell,
10 anys fent ciutat i va sintetitzar la tasca del grup municipal. Isidre Soler
va aportar una anàlisi de la conjuntura política local, marcada pel suport
incondicional del PP a la nefasta política del PSC. Margarida Massot va
exposar els continguts i objectius del projecte El Sabadell que volem, que
té el doble objectiu d’aprofundir en el coneixement de la ciutat i, alhora,
donar a conèixer l’Entesa en el conjunt de la ciutat. Joaquim Sanesteban
va exposar les perspectives electorals i va donar pas a un debat en què
la major part dels assistents va refermar la voluntat de continuar l’actual
línia d’una política municipal pròpia i alternativa, amb voluntat de govern,
que construeixi una alternativa d’esquerres basada en una nova cultura
política, a partir dels valors de l’ètica, la coherència i l’honestedat.

Aquest projecte es va posar en marxa al
novembre amb l’estudi monogràfic del barri de Can Puiggener, fent també una visita
per conèixer de primera mà les seves característiques, equipaments i entitats, així
com les demandes socials. Podeu llegir una
crònica d’aquesta visita al web de l’Entesa,
a l’apartat d’actualitat.
La propera cita serà al barri de la Concòrdia.

Els debats de

l’Entesa
Crisi, finançament i corrupció
El primer debat de l’any va estar protagonitzat pel professor d’Economia aplicada de la UAB Arcadi Oliveres, que
va fer una conferència brillant amb el títol “Crisi, finançament i corrupció”. A partir de diferents exemples, va anar
desgranant el funcionament de l’economia financera i les estretes relacions del poder econòmic amb el poder polític,
que fan realment difícil que puguin prosperar mesures per evitar el frau fiscal dels més rics o per frenar l’especulació.
Arcadi Oliveres va defensar tres nivells d’actuació per sortir de la crisi: en l’àmbit financer, decisions dràstiques com ara
nacionalitzar els bancs que hagin rebut diners del govern; en l’àmbit laboral, repartir el treball, és a dir, reduir la jornada
laboral; i en l’àmbit de la solidaritat, mobilitzar tot tipus d’entitats i organismes, així com els Ajuntaments, per als quals
va reclamar un bon finançament.

Candidatures Alternatives del Vallès

Relleu del nostre conseller

El regidor de l’AEB de Badia del Vallès Juan Antonio Pérez substitueix des del mes de
gener Jacint Padró, regidor del COP de Ripollet, que ha estat el conseller comarcal de les
Candidatures Alternatives del Vallès des de l’inici de la legislatura. Les CAV defensem la
rotació de càrrecs com una mesura per evitar la professionalització de la política i així
ho recullen els codis ètics de les diferents organitzacions.
Des de l’Entesa volem agrair al Jacint la seva tasca durant aquests anys i desitjar sort al
Juan Antonio, que ocuparà el càrrec els propers sis mesos.

Les mocions de L’ENTESA
...Ple municipal del 3 de novembre...

A favor d’eliminar
les barreres
arquitectòniques
de l’estació de
Renfe Centre
Aquesta moció proposava
instar al Ministeri de Foment
a què compleixi la legislació
vigent en matèria d’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i
contempli en el pressupost
de l’any vinent l’eliminació
de les barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe Centre. Va ser aprovada per unanimitat.

...Ple municipal de l’1 de desembre...

Per actualitzar el Pla Director de Bicicletes
Amb la finalitat d’actualitzar els criteris del Pla Director de Bicicletes de Sabadell de 1999 i tenint en compte que el Pla de
Mobilitat Urbana no ho preveu, la moció, que va ser aprovada
per unanimitat, proposava definir en el PMU les actuacions
necessàries que concretin les condicions dels carrils bicicleta
de la ciutat, tant dels que s’hauran de realitzar en el futur com
dels existents, a partir d’uns mateixos criteris, així com dels
elements de seguretat, de senyalització, d’aparcaments, etc.
També s’hauran de concretar les previsions pressupostàries.

...Ple municipal del 12 de gener...

Auditories energètiques

...Junta de Portaveu del 29 de gener...

Sobre l’empadronament
En plena controvèrsia sobre els drets d’empadronament dels immigrants, l’Entesa va portar a la Junta de
Portaveus una moció que
es va aprovar per majoria,
amb l’abstenció del PP.
La moció manifestava el
compromís de l’Ajuntament
de no discriminar ningú pel
seu origen o procedència,
condició social, creença o
situació administrativa; refermava el compromís per garantir
els drets humans universals, manifestava la necessitat d’impulsar polítiques socioeconòmiques i actuacions d’acollida
per assolir una òptima convivència, i reclamava a les administracions competents els recursos econòmics necessaris
per satisfer les demandes socials i de serveis bàsics.

...Ple municipal del 3 de febrer...

A favor d’ubicar el
Museu Tèxtil
en el Vapor Pissit
Amb la voluntat de preservar
el patrimoni històric i cultural de la ciutat, i davant de
la intenció del govern municipal de destinar el Vapor
Pissit a un altre ús, la moció
proposava:
• Que el Vapor Pissit sigui la seu del futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera

El ple va aprovar per unanimitat la realització d’auditories
energètiques a tots els edificis, equipaments i instal·lacions
municipals abans de finalitzar l’any 2011. La finalitat és obtenir
una diagnosi i una proposta d’actuacions que permeti aconseguir una millora de l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i
la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquestes auditories han d’incloure també propostes per a la producció d’energia elèctrica fotovoltaica o altres sistemes d’energia
renovable en els edificis i equipaments municipals

• Que el material, la maquinària i els elements industrials que
conformen el patrimoni únic del Vapor Pissit siguin respectats mantenint-los en la seva pròpia ubicació.
• Que l’Ajuntament de Sabadell destini els recursos necessaris per crear aquest nou museu, que ha de formar part dels
museus municipals.
Hem de lamentar el vot contrari del PSC i l’abstenció del PP,
que van menystenir d’aquesta manera l’acord unànime que
va prendre el ple municipal l’any 1998, quan es va crear formalment el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.
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L’Entesa amb la Consulta per

l’autodeterminació

Recuperació de les
coves de Sant Oleguer
Durant molts anys hem reivindicat el valor històric de les coves dels marges del Ripoll i finalment veiem com el govern
municipal ha decidit recuperar algunes de les de la zona de
Sant Oleguer. Aquesta actuació hauria de permetre conservar i conèixer el que va ser aixopluc d’un considerable nombre de persones arribades a Sabadell durant la postguerra.
Les coves estan protegides al Pla Especial de Protecció del
Patrimoni de Sabadell, arran de les al·legacions presentades
per l’Entesa. Posteriorment, també vam presentar propostes
de consolidació i condicionament per optar als Fons Estatals
d’Inversió Local i en el marc del Pla d’Ocupació Municipal.

L’Entesa dóna suport i participa en la Plataforma
per l’Autodeterminació a Sabadell (PAS), que té
previst realitzar el 25 d’abril una consulta popular
sobre l’oportunitat de realitzar un referèndum sobre l’autodeterminació a Catalunya.
Entenem que el dret d’una comunitat a decidir sobre el seu futur és un dret fonamental que ningú pot
escatimar.
Us animem a col·laborar amb la Plataforma perquè
la consulta sigui tot un èxit a la nostra ciutat.

El CAP de Gràcia
continuarà tenint pediatre
Finalment s’ha mantingut el servei de pediatria en el barri de Gràcia, és a dir, el Departament de Salut de la Generalitat ha
hagut de rectificar la seva intenció de
retirar aquest servei del CAP del carrer Lepant
i unificar-lo amb el d’Els Merinals. L’Entesa es va
mobilitzar davant d’aquesta greu decisió, que hauria
implicat una pèrdua de la qualitat de l’atenció bàsica sanitària i un retrocés en el compromís de millora del servei sanitari
a la ciutat disposant d’especialitats a cada CAP.

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

visita el nostre web
Si vols rebre

www.entesa.org

informació d’Entesa al dia fes-nos-ho saber a info@entesa.org

