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Butlletí Informatiu del Grup Municipal 

Entesa per Sabadell
L’Entesa,  una al ternativa ciutadana per  a  un Sabadell  progressista

El govern del PSC vol tancar
l’SCAI

El govern de Manuel Bustos no renovarà el conveni del Servei Ciutadà 
d’Acolliment als Immigrants – SCAI i convocarà un concurs negociat per 
cobrir únicament la part d’assessorament jurídic. Amb aquesta decisió uni-
lateral i soterrada es posarà fi a l’SCAI i al concepte d’acollida ciutadana 
que ha funcionat a Sabadell en els darrers 18 anys.
El nou concurs únicament cobrirà les tasques d’assessorament jurídic, amb 
un advocat a jornada completa i un tècnic a mitja jornada, mentre l’actual 
plantilla de l’SCAI compta amb cinc treballadors i treballadores que també 
fan activitats d’acollida, acompanyament, formació, així com sensibilització 
i informació a escoles i entitats.
Es perdrà també el valor de comptar amb una quarantena de persones vo-
luntàries que dediquen el seu temps a atendre i orientar les persones immi-
grades que, en diferents circumstàncies, estan fent un procés d’adaptació 
a la nostra ciutat.
L’Entesa per Sabadell defensa la continuïtat del model que ha dut a terme 
amb èxit l’SCAI i considera que el regidor de Drets Civils i Ciutadania ha 
mostrat en les seves declaracions públiques la seva completa ignorància 
sobre l’abast de la tasca de l’SCAI, excusant-se en què ara ja no arriben tants 
immigrants.
La Comissió de Ciutadania, paper mullat
Durant quatre anys hem participat a la Comissió de Nova Ciutadania, ara reba-
tejada de Ciutadania i Drets Civils, que teòricament tenia la finalitat de buscar 
consensos a l’entorn de la immigració. Tanmateix, sense cap mena de consul-
ta o debat, i menystenint olímpicament aquest treball, el PSC ha tirat pel dret.
El cost econòmic i el cost social
L’eliminació de l’SCAI no implicarà cap mena d’estalvi a l’Ajuntament, per-
què només la part d’assessorament jurídic sortirà a concurs per un import 
de 59.000 euros, mentre la subvenció a l’SCAI, amb moltes altres tasques, 
era de 125.000 euros. Qui i amb quin cost cobrirà la resta del servei? Qui i 
amb quin cost farà la feina de sensibilització?
Però el cost social serà encara més elevat. Es perdrà el punt de referència 
per a una població en situació de feblesa, que a l’SCAI trobava sempre una 
porta oberta, i es deixarà de fer una tasca de sensibilització imprescindible 
per mantenir la cohesió social, especialment en èpoques de crisi en què es 
reforça el racisme i la xenofòbia.

Teixit social o clientelisme?
Des de 1999 els successius governs pre-
sidits per Manuel Bustos, amb uns socis 
o amb els altres, han anat minant la xarxa 
social de la ciutat, desmantellant tot allò 
que no podien controlar i ocupant des de 
la institució molts dels espais ciutadans.

Ara, han posat l’SCAI en el punt de mira, 
però fa uns anys li va tocar a la Fundació 
Sabadell Solidari, una altra iniciativa sin-
gular de Sabadell, d’abast ciutadà, vin-
culada a l’associacionisme i al volunta-
riat, que no es doblegava a les voluntats 
del govern municipal.

Amb una certa perspectiva és prou evi-
dent la pèrdua que ha suposat per a la 
ciutat la mort de Sabadell Solidari, i que 
l’Entesa per Sabadell ja havia advertit: una 
absoluta cessió de protagonisme en favor 
de l’Ajuntament, en què les entitats passen 
de tenir un paper decisiu a tenir un paper 
secundari, una major feblesa associativa, 
i, de manera fonamental l’assumpció per 
part del govern de totes les decisions so-
bre subvencions o actuacions rellevants.

El model del PSC no és pas el de fomen-
tar l’associacionisme i afavorir una xarxa 
d’entitats fortes i autònomes, com es va 
posar de manifest també amb el tanca-
ment del Punt del Voluntariat. Les entitats 
madures i independents, amb capacitat de 
crítica els hi fan nosa i fan tot el possible 
per promoure’n la submissió o fomentar 
la seva desaparició. El model del PSC és 
el del control absolut de les activitats i els 
recursos, és el d’utilitzar l’associacionisme 
per als seus interessos partidistes, és el del 
clientelisme polític, el de les llistes negres. 

Davant d’aquesta nova agressió contra 
l’associacionisme i el voluntariat, contra 
el teixit social de la ciutat, a l’Entesa per 
Sabadell no ens podem creuar de bra-
ços. Reaccionem!
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L’equip de govern boicoteja
l’estació sensora de la contaminació atmosfèrica
El govern municipal ha decidit, de forma unilateral i interessada, posar fi al conveni de col·laboració amb el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat per al manteniment de la estació sensora dels nivells de contaminació atmosfèrica 
que la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya té instal·lada a la confluència de la 
carretera de Prats amb la Gran Via. El trencament unilateral d’aquest conveni implica que l’estació deixarà de transmetre 
dades de la nostra ciutat a la xarxa de la Generalitat.
El motiu oficial és que no compleix els criteris d’ubicació que marca la Unió Europea, però la realitat és que les lectures 
registrades per l’estació demostren un alt índex de contaminació, per damunt dels límits establerts per les directives 
mediambientals europees. 
Des de l’Entesa per Sabadell hem denunciat aquesta decisió del govern municipal totalment fora de lloc i lamentem 
que vulgui resoldre el problema matant el missatger, enlloc d’abordar les causes que generen els elevats índex de 
contaminació per tal de garantir una millor qualitat de l’aire que respirem, un problema de salut pública.

FGC: Un estiu d’incertesa i molts interrogants
A finals de juliol es van aturar les obres dels FGC. La tuneladora no va funcionar 
fins el 24 de setembre i les obres de les estacions i els aparcaments encara no 
s’han reprès, sense que la Generalitat hagi donat cap explicació coherent sobre 
l’aturada de l’obra civil. El nou calendari d’obres situa la posada en funcionament 
del servei com a mínim l’any 2015, tres anys després de la data prevista inicialment.
Ens preguntem com és que no s’havien retirat fins fa poc determinats elements 
d’obra que han permès recuperar espais al Passeig. Tenint en compte que les 
obres del Passeig estaven aturades des del juliol, la ciutat hauria pogut gaudir 
d’aquests espais durant l’agost i la Festa major.

La Comissió de seguiment es reuneix finalment
Després de reiterades peticions de l’Entesa per Sabadell, es va convocar la Comissió de seguiment del centre, que no 
es reunia des del 15 de juny de 2009, i la de ciutat, que no es trobava des del 23 de desembre de 2009, malgrat la gran 
quantitat de novetats i incidències que ha patit l’obra en els darrers dos anys. 

Un finançament no garantit
El director general de Transports i Mobilitat, Sr. Ricard Font, va informar sobre el finançament de les obres, que només 
està garantit parcialment. Va insistir en què ja l’any 2010, mentre governava el tripartit, es va fixar el finançament fins 
l’any 2015, però no es va incloure en partides pressupostàries concretes.
D’altra banda, malgrat el compromís de l’alcalde Bustos i el llavors conseller d’Obres Públiques, Joaquim Nadal, no hi 
ha hagut en cap moment un acord en ferm que pugui garantir el soterrament entre Gràcia i Can Feu, ni es coneix com 
finançarà l’Ajuntament el 50% a què es va comprometre (12.000 €). Tampoc no s’ha fet públic l’estudi informatiu d’aquest 
tram  previst per desembre de 2010 i per tant encara no s’ha iniciat la tramitació preceptiva, que ha d’incloure un període 
d’exposició pública i presentació d’al·legacions i redacció del projecte d’ampliació.

L’Entesa per Sabadell reclama pressupost 

per acabar l’escola La Trama
Un cop finalitzades les obres de reforç de l’estructura a l’edifici de la casa Bracons, que acull les 
instal·lacions de l’escola La Trama, l’Entesa per Sabadell va continuar reclamant l’assignació 
econòmica necessària per a l’ampliació d’aquest centre educatiu.  
Atesa la situació actual de l’escola i els terminis d’execució d’unes obres complexes i costoses, 
considerem urgent l’adjudicació de les obres del carrer Unió per tal de garantir que el proper 
curs escolar tot l’alumnat inscrit al centre pugui estar ubicat en espais adients.
Cal recordar que, tot i existir un acord de govern des de l’any 2010, la partida pressupostària 
per sufragar aquesta obra no estava contemplada als pressupostos de la Generalitat prorrogats 
l’exercici 2011.
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L’ensorrament parcial de Vapor Cusidó 
possible negligència municipal
Al setembre es va produir un esfondrament parcial del 
Vapor Cusidó, que va afectar diversos cotxes aparcats al 
seu voltant. Aquest vapor, que ocupava tota l’illa de ca-
ses entre els carrers Sant Miquel, Montllor i Pujal, Antoni 
Cusidó i Montseny, s’havia anat degradant en els darrers 
anys i, de fet, diversos particulars, l’Associació de Veïns 
de la Creu Alta i l’Entesa per Sabadell ja havíem alertat del 
risc de caiguda d’alguns dels seus elements.
Lamentem la negligència de l’equip de govern, que malgrat 
el delicat estat de bona part de l’estructura, s’havia limitat 
a col·locar algunes tanques protectores i uns senyals viaris 
pels vehicles. Aquesta actitud de deixadesa és encara més 
evident quan l’edifici va passar a ser propietat municipal al 
mes de juny, després d’un llarg contenciós amb la propietat.
L’Entesa per Sabadell va demanar  l’enderroc immediat de 
totes les instal·lacions del Vapor Cusidó, tot i proposant la 
possible conservació d’alguns elements característics, com 
podria ser la xemeneia. També vàrem alertar sobre les característiques d’algunes naus interiors, cobertes amb plaques de 
fibrociment, element que es considera un residu perillós i, per tant, s’ha de retirar amb les adequades condicions de seguretat.

Centre cívic de Torre-romeu: 
crònica d’una prórroga anunciada
Inclosa dins de les actuacions del Pla de Barris, la construcció del nou centre cívic 
de Torre-romeu i la urbanització del parc al paratge de Can Romeu, s’està convertint 
en una història interminable de final incert, ja que les obres havien de finalitzar el 
març del 2011 i hores d’ara ja s’ha aprovat una segona pròrroga, que suposa un nou 
termini d’execució, un any més tard de la data prevista inicialment i amb un incre-
ment dels costos considerable.
Cal tenir en compte que es va realitzar una adjudicació de l’obra a la baixa per un 
import de 4.830.405,44 euros, gairebé un 30 % menys que el preu de sortida de l’obra, 
que era de 6.200.000 euros.
Llavors ja vam manifestar la nostra preocupació per aquesta adjudicació amb un 
preu certament desproporcionat, atesa la complexitat d’una obra en un terreny difí-
cil, la qual cosa podia condicionar la seva viabilitat final.
També vàrem alertar del risc que la construcció d’aquest nou centre cívic quedés 
aturada a mitja obra, amb tota la problemàtica que suposa endarrerir els terminis 
fixats i augmentar els costos econòmics.
Concretament estem parlant d’un increment de 786.190,13 euros IVA inclòs, és a dir, 
gairebé un 16% del cost total de l’obra, amb la qual cosa el nou cost s’acostarà al de 
licitació, que l’empresa adjudicatària va rebaixar de forma temerària.

CAP Gràcia, una presa de pèl!
Fa més d’un any que el CAP Gràcia està acabat i continua tancat i barrat, sense que hi hagi una data 
concreta per a la seva posada en funcionament. El Pla Sanitari del Vallès Occidental preveia que entrés 
en funcionament l’any 2009, però l’última dada oficial és que com a mínim haurem d’esperar a finals d’any.
L’Entesa per Sabadell considera inacceptable tenir tancat un equipament nou. Een els darrers 
mesos hem reclamat reiteradament la immediata posada en funcionament sense més dilacions. 
També hem trobat a faltar una implicació més decidida del govern municipal perquè aquest i altres 
equipaments paralitzats no pateixin més retards.

Foto: Berta Tiana
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Tanquem files contra els desnonaments
Al febrer el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció presentada per l’Entesa 
per Sabadell a favor de la dació en pagament, que instava a aplicar mesures per 
paralitzar els desnonaments i encarregava al Consell Assessor de l’Habitatge possibles 
mesures a nivell municipal per evitar desnonaments i garantir el reallotjament.
Al setembre vam presentar una moció sobre les mesures d’abast municipal, però la vam 
deixar sobre la taula per afavorir un acord ampli. Així, al ple d’octubre, quatre grups 
municipals –Entesa per Sabadell, PSC, ICV i EUiA- vam proposar conjuntament una 
moció elaborada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
Volíem aconseguir l’acord al voltant d’un tema molt sensible, que afecta molts ciutadans 
i ciutadanes que viuen moments molt difícils, un problema que ultrapassa les barreres 
de la privacitat, de la família, de l’entorn, que esdevé un veritable problema social que 
requereix la implicació i la solidaritat del conjunt del ple municipal, de tota la ciutat. Però, 
malauradament, els grups municipals de CiU i del PP no van ser sensibles a la proposta.

Ara cal fer-ne el seguiment, veure com s’apliquen aquests acords i es desenvolupen instruments de coordinació, com 
s’ofereix tot el suport a les persones afectades. Com, amb la implicació de la ciutat i el compromís de l’Ajuntament, 
Sabadell pot arribar a ser una ciutat lliure de desnonaments. 

Traçat terme de Sabadell

Sant Julià d’Altura

BOSC DE
CAN DEU

Torrent de Colobrers

Torre d’en Turull

El govern nega l’impacte del Gasoducte
El gasoducte Martorell-Figueres creuarà els espais naturals del Vallès, pro vocant un gran impacte en els camps i boscos del 
rodal de Sabadell. L’impacte serà especialment greu al Bosc de Can Deu, que serà travessat de ponent a llevant, malgrat s’intenti 
minimitzar pel fet de passar per una servitud d’una antiga línia elèctrica de mitja tensió. Però on produirà veritables estralls serà 
en el moment de travessar el Riu Ripoll, on la maquinària pesant haurà de superar talussos de més de 70 metres d’alçària a banda 
i banda de llera del riu. Els efectes també seran especialment feridors al Torrent de Can Bages, el Torrent de Colobrers i el Riu Tort.

Aquest irracional traçat és el que va aprovar el mes de setembre de 2010, desprès que el Ministeri d’Indústria desestimés 
les al·legacions i les propostes que l’Entesa per Sabadell va presentar a l’abril de 2008, plantejant un traçat paral·lel a 
les infraestructures existents com l’AP-7 o el tren d’Alta Velocitat,  amb la finalitat d’evitar la duplicitat de les afectacions 
i els impactes en espais d’alt valor natural, agrícola i forestal. Aquesta proposta també va ser rebutjada pel PSC i CiU en 
la moció que vam presentar al Ple municipal del gener de 2011. 
Però, a més, hem de denunciar l’actitud innoble del portaveu del govern, Sr. Josep Ayuso, i del regidor de Sostenibilitat, Sr. 
Ricard Estrada, que, en lloc de lluitar per evitar el pas del Gasoducte pel terme de Sabadell, intenten per tots els mitjans con-
fondre l’opinió pública amb falsedats, com és no explicar quins espais quedaran veritablement afectats de per vida i quins 
seran els impactes que tindrà en el nostre entorn natural. Així com la seva manca d’ètica al pretendre corresponsabilitzar a 

entitats ciutadanes de l’aprovació del traçat en una inexistent negociació amb ENAGAS.
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espais

afectats

Torrent de Can Deu Talussos del Ripoll Talussos del Ripoll Bosc de Can DeuImpacte que tindràBosc de Can Bages
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Imposició de més zona blava a la Creu Alta 
L’ampliació de 181 noves places d’aparcament la zona blava a la Creu Alta i Concòrdia, suposa un nou exemple de la 
política de fets consumats que practica l’equip de govern de Manuel Bustos, ja que aquesta decisió només respon a una 
demanda de l’empresa concessionària del servei. 
A més, el procediment seguit ha estat poc transparent i no ha respost a criteris de regulació de la mobilitat ni ha estat 
objecte de consulta a les entitats veïnals o les agrupacions de comerciants. 

Barreres arquitectòniques a Renfe Centre: 
La Defensora del Pueblo no es mulla 
El passat mes de juny, l’Entesa per Sabadell va trametre una petició al Síndic de Greu-
ges de Catalunya plantejant el problema d’accessibilitat a l’estació RENFE centre, on 
es van fer obres de substitució de les escales, però sense eliminar les barreres arqui-
tectòniques que discriminen les persones amb mobilitat reduïda, o amb limitacions 
psíquiques o sensorials, incomplint la legislació que obliga a suprimir-les.
El Síndic, atès que es tractava d’un tema de competència de l’administració general 
de l’Estat, va traslladar la demanda a la Defensora del Pueblo, que en la seva respos-
ta de data 20 d’octubre conclou que no s’acredita una actuació de l’Administració 
que impliqui infracció de l’ordenament jurídic.
Tanmateix, la pròpia Defensora del Pueblo esmenta en el seu escrit tant la Llei 
51/2003, de 2 de desembre, sobre igualtat d’oportunitats, no discriminació i acces-
sibilitat universal de les persones amb discapacitat, com el Decret 1544/2007, de 23 
de novembre, que regula les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
per a l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat. 
Quantes altres lleis i normatives cal infringir perquè la Defensora del Pueblo actuï?
Ara plou sobre mullat i ni tan sols funciona l’escala mecànica d’accés a l’andana. Per 
això al ple municipal vam fer un prec a l’alcalde perquè faci les gestions necessàries 
perquè torni a funcionar.

L’equip de govern retira les jardineres 
dels fanals. Han costat a la ciutat 1.270.000 euros
Finalment el Govern municipal ha anunciat la retirada de les jardineres que l’any 2006 va penjar als 
fanals de la ciutat i ho ha fet de la mateixa manera que quan va decidir instal·lar-les: sense donar cap 
mena d’explicació ni de justificació d’una despesa de 1.270.000 euros de les arques municipals. Cal 
tenir en compte que el cost de la instal·lació d’aquestes jardineres va ser de 310.000 euros i el seu 
manteniment ha representat 240.000 euros anuals.

Evitar aquesta despesa innecessària ha estat una de les propostes que l’Entesa per Sabadell ha vingut reclamant al 
Govern municipal a cada debat de Pressupostos dins del paquet de mesures econòmiques per reduir despeses supèrflues 
i destinar aquests diners a altres necessitats veritablement prioritàries per a la ciutat.

L’equip de govern retira les 
dels fanals. 

Evitar aquesta despesa innecessària ha estat una de les propostes que 

Retallades a Ràdio Sabadell 
sense el coneixement del Consell d’Administració

El passat estiu, la direcció i la gerència de la Ràdio municipal, de comú acord amb el govern i sense convocar els òrgans de 
gestió, va reestructurar la plantilla, prescindint de bona part dels col·laboradors habituals i reduint el nombre de professionals. 
Així, es va passar de 21 a 16 treballadors i treballadores, i el nombre de col·laboracions, que era de 22, es va restringir en un 50%.
L’actuació de l’equip de govern, no només és poc democràtica, sinó que, a més, està incidint negativament en les 
condicions de treball dels professionals, la qualitat de la seva programació i la seva pluralitat. Un cop més s’ha posat de 
manifest l’opacitat i el menyspreu envers els òrgans de representació i decisió.
L’Entesa per Sabadell va sol·licitar a l’alcalde la convocatòria urgent del Consell d’Administració, petició que va ser 
desestimada. També hem presentat una queixa al Consell de l’Audiovisual de Catalunya – CAC perquè una decisió 
d’aquesta transcendència s’hauria hagut de prendre en el si del Consell d’Administració.
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Les mocions de L’ENTESA

 Ple municipal del 4 d’octubre..

A favor de la sanitat pública 
Aquesta moció va ser elaborada per la FAV i 

presentada conjuntament per l’Entesa per 
Sabadell, ICV i EUiA. La finalitat era 

sol·licitar a la Generalitat que deixés 
en suspens l’aplicació de les mesu-

res restrictives i restablís els serveis 
retallats en matèria de salut, així com mani-

festar el compromís municipal amb un sistema 
públic de salut equitatiu, universal i de qualitat, rebutjant 
qualsevol privatització d’aquests serveis. Es va aprovar 
per majoria amb el vot contrari de CiU.

 Ple municipal del 4 d’octubre..

A favor de la condonació del deute amb 
el Ministeri d’Economia i Hisenda
La moció sol·licitava al Ministeri d’Economia i Hisenda 
la condonació del deute de l’Ajuntament per errors de 
càlcul ministerials en els exercicis 2008 i 2009, que ascen-
deix a  19 milions d’euros. Finalment també va incorpo-
rar les propostes del PSC referents a la declaració de la 
FEMP i va ser aprovada amb les abstencions del PP i CiU.

 Ple municipal del 8 de novembre..

A favor de tancar la Rambla al 
trànsit els dissabtes
La proposta consistia en tancar el pas de vehicles 
per la Rambla els dissabtes a partir de les 4 de 
la tarda, en les mateixes condicions que ja es 
fa els diumenges i festius, per tal de recuperar 
aquest espai per als vianants i reforçar el caràc-
ter comercial de l’eix central. Malauradament, el 
PSC i el PP s’hi van 
oposar i la moció 
va ser rebutjada.

 Junta de Portaveus del 9 de setembre...

En suport a l’Escola Catalana
La nostra moció traslladava la 
proposta del moviment somes-
cola.cat per manifestar el re-
buig a les sentències judicials 
que posen en perill el sistema 
d’immersió lingüística, donar 

suport al model d’escola catalana i a la co-
munitat educativa i instar al Parlament de Catalunya a ma-
nifestar el desacord amb aquestes sentències i al Govern 
català a complir el que disposa la Llei d’Educació de Ca-
talunya pel que fa a la llengua vehicular a l’ensenyament. 
Finalment s’hi van afegir també els acords proposats per la 
Federació de Municipis i la moció va ser aprovada amb el 
vot contrari del PP.

 Ple municipal del 4 d’octubre..

A favor d’establir un conjunt de mesures 
de prevenció de desnonaments

Al setembre vam presentar una moció sobre mesures 
d’abast municipal per prevenir desnonaments, però la 
vam deixar sobre la taula per afavorir un acord ampli. Al 
mes d’octubre l’Entesa, el PSC, ICV i EUiA vam propo-
sar conjuntament una moció elaborada per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, que es va aprovar amb 
l’abstenció de CiU i el PP.

suport al model d’escola catalana i a la co-
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L’assemblea de l’Entesa per Sabadell va acordar el passat 20 d’octubre l’organització 
del IV Congrés, que tindrà lloc el 26 de novembre. L’assemblea va aprovar la creació de 
dos grups de treball, que elaboraran les ponències política i organitzativa.
La coordinadora de l’Entesa per Sabadell, Margarida Massot, va exposar els elements 
principals que haurà de contenir la ponència política, que ha de definir l’estratègia 
política de l’Entesa i abordar els objectius de l’organització en els propers anys, amb la 
finalitat d’incidir en la millora de les condicions de vida a Sabadell i implantar polítiques 
de progrés i de cohesió social en un context econòmic especialment difícil.
A continuació, Joaquim Sanesteban, membre del Secretariat, va apostar per reforçar 
l’estructura organitzativa per buscar un millor funcionament i va plantejar l’objectiu de 
renovar la direcció política.

Assemblea: Cap al 4rt Congrés

Les activitats de l’Entesa

Com és tradició, l’Entesa va acomiadar el curs amb un aperitiu a l’Aliança Francesa el 7 de juliol. En el transcurs de l’acte 
es va presentar el tríptic Què més hem fet amb el teu vot?, una síntesi de la memòria d’activitats 2010/2011 del Grup Mu-
nicipal per tal de donar compte de la feina feta. 
En aquesta ocasió, a més, vam voler fer un reconeixement a l’Isidre Soler per la intensa feina que ha desenvolupat durant 
8 anys al capdavant del Grup Municipal, i la coordinadora de l’Entesa, Margarida Massot, li va lliurar una composició 
amb alguns dels dibuixos que Benet Ferrer va fer en el procés de creació del nostre logotip.

Acte de final de curs

El cicle Els debats de l’Entesa va iniciar el nou curs el 26 d’octubre 
amb l’acte Èxit escolar en temps de crisi, amb la participació de l’an-
tropòloga Marta Comas, tècnica del Consorci d’Educació de Barcelona 
i coordinadora del Fòrum Èxit Escolar per a Tothom, i d’Imma Buñuel, 
directora de la Comunitat d’Aprenentatge Can Besora (Mollet del Va-
llès) i professora de Teoria de l’Educació a la UAB. La presentació de 
l’acte va anar a càrrec de Margarida Massot, coordinadora de l’Entesa 
per Sabadell, que va contextualitzar la reflexió sobre el fracàs escolar i 
la influència de factors socieconòmics, i va defensar la importància de 
l’escola com a eina de superació de les desigualtats socials.

Èxit escolar en temps de crisi

El dissabte 18 de juny vam organitzar un berenar a la font de Can 
Rull per celebrar el final de la campanya electoral amb coca i 
cava. D’aquesta manera vam voler posar punt final a molts me-
sos de treball amb l’objectiu electoral i agrair explícitament la 
implicació de la gent de l’Entesa

Berenar de final de campanya

Els debats de 

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

Grup Municipal Entesa per Sabadell
Telèfon 93 745 31 27  • Fax: 93 745 32 17 • grupmunicipal@entesa.org

www.entesa.orgvisita el nostre web i ara també som al

Candidatures Alternatives del Vallès 

4a Bicicletada de les CAV
El 10 de juliol les CAV van organitzar la 4a 
edició de la Bicicletada en defensa dels ca-
mins, les vies verdes i els carrils bici, que va 
aplegar 400 persones. La sortida de Saba-
dell va ser a la Plaça Doctor Robert i posteriorment ens vam trobar amb companys de Castellar del Vallès, Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Ripollet i Rubí, per acabar finalment al Parc de la Riera de Cerdanyola del Vallès, on es va fer un esmorzar 
popular i el conseller comarcal de les CAV, Carles Escolà, regidor del Compromís per Cerdanyola, va donar lectura al manifest. 

Carles Escolà, nou conseller de les CAV
En aquesta nova legislatura hem revalidat la representació al Consell Comarcal i, per tant, tenim un repre-
sentant que ocuparan de manera rotativa regidors de les diferents candidatures que conformen les CAV. 
El nou conseller de les CAV és Carles Escolà, regidor portaveu del Compromís per Cerdanyola.

El passat 1 d’octubre el nou local de l’Altraveu de Castellar del Vallès va acollir 
l’assemblea anual ordinària de les CAV, que va acordar les línies generals de 
treball per als propers anys. L’assemblea, que va aplegar membres del Com-
promís per Cerdanyola, Compromís per Ripollet – COP, Esquerra Alternativa per 
Barberà – EAB, Alternativa d’Esquerres per Badia – AEB, Alternativa Ciutadana 
de Rubí – ACR, l’Altraveu de Castellar i l’Entesa per Sabadell, va adoptar me-
sures per millorar la coordinació, va establir un sistema de relació amb altres 
formacions polítiques i va fixar prioritats temàtiques, al voltant de les maneres 
d’abordar l’actual situació econòmica i les conseqüències per a la ciutadania.

la LOTERIA Ja en teniu?

Assemblea de les CAV

BUSTOS: 
els aparells 

de mesura de 
l’aire precisem 

atmosfera neta. 

En record de 

Josep M. Solé
ens va deixar el 22 de setembre

Sempre el recordarem




