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Finalment, a començament de febrer, es va confirmar que la Generalitat aturava les obres del 
perllongament dels FGC a Sabadell. No podem dir que l’anunci ens agafés a contrapeu, perquè ja 
feia mesos que veníem denunciant que des de l’estiu únicament funcionava la tuneladora; la novetat 
va ser que el propi conseller de Política Territorial en fes l’anunci formal. Un anunci que situava la 
represa de les obres cap al mes de setembre, afirmació que no té cap mena de credibilitat perquè no 
es basa en cap planificació o estudi de viabilitat.

Denunciem que aquesta aturada és una irresponsabilitat, perquè eternitza els greus inconvenients 
que comporten les obres per a l’activitat comercial, la mobilitat, i el greuge per als veïns i veïnes de 
les zones afectades, que des de fa mesos estan patint l’alteració de la qualitat de vida. Però, a més, 
considerem que aquesta aturada no respon únicament a un problema de finançament, sinó que és 
una conseqüència més de la política contrària als serveis públics que està aplicant el govern de CiU.

El pressupost 2012 és un exemple més de la bona sintonia entre el PSC i el PP, els únics grups 
que van votar a favor. Però, més enllà de la visualització de l’acord de govern, cal dir que té poca 
credibilitat pel fet que es va elaborar a partir d’estimacions, amb poques certeses sobre els 
ingressos que rebrà l’Ajuntament.

De fet, l’Entesa per Sabadell va demanar a l’alcalde la pròrroga del pressupost 2011 per tal d’elaborar 
un pressupost més realista un cop es coneguessin les intencions dels governs català i espanyol. I això 
ho dèiem perquè al mes de desembre no es coneixien les aportacions de les diferents administracions. 
Ni tan sols s’intuïa que el govern espanyol imposaria un increment del 10% del tipus de l’IBI.

El pressupost del PSC-PP és continuista, aplicant retallades aquí i allà, i no destria les despeses 
prescindibles de les que realment van adreçades a la ciutadania. Per això van rebutjar les nostres 

propostes d’eliminar propaganda institucional, suspendre el conveni del Castell de Can Feu, resoldre 
la Unitat de Reforç Policial, reduir i fusionar les empreses municipals, reduir dràsticament els sous 
dels càrrecs electes i de confiança, racionalitzar el cartipàs, o eliminar privilegis dels electes. En 
definitiva, un pressupost poc creïble, un pressupost sense novetats, un pressupost opac. 
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Editorial 
Amb aquest en fem 50!
El novembre de 1999 naixia el But-
lletí del Grup Municipal de l’Entesa 
per Sabadell, amb la voluntat d’es-
tablir una relació periòdica amb la 
ciutadania per explicar la tasca feta 
des de l’Ajuntament. Aquell primer 
número parlava del Golf de Torre-
bonica, de cohesió social, del carti-
pàs municipal, de l’organització del 
Grup municipal... 
I aquella primera editorial acaba-
va parlant del nostre paper, amb 
aquestes paraules que són encara 
vigents: “des de l’oposició, continu-
arem treballant per a la ciutat, per 
als sabadellencs i per a les sabade-
llenques, i ho farem amb la mateixa 
dignitat i esforç que si estiguéssim al 
govern, perquè tenim molt clar que 
no podem defraudar a totes les per-
sones que s’han entusiasmat amb el 
nostre projecte, que l’han fet possi-
ble, i els milers d’electors i electo-
res que l’han refermat. Estiguem on 
estiguem procurarem treballar amb 
eficiència i honradesa. No sabem 
fer-ho d’una altra manera.”
Ara, amb el número 50, podem dir 
que el Grup municipal ha complert 
aquest compromís durant més de 12 
anys i les pàgines publicades recu-
llen la nostra feina i les nostres pro-
postes, però també la nostra visió de 
la política municipal i el paper de fis-
calització dels successius governs 
municipals, en què, sota el mandat 
del Sr.Bustos hem vist passar totes 
les formacions polítiques excepte 
nosaltres, l’Entesa per Sabadell.
Després de tots aquests anys hem 
decidit fer un canvi d’imatge, una 
actualització per fer-vos la lectu-
ra més agradable i el butlletí més 
atractiu. Incorporem una capça-
lera més moderna i una mica més 
de color, així com algunes novetats, 
com ara una secció monogràfica 
que ocuparà les pàgines centrals. 
El que no canviarà és la nostra vo-
luntat de fer-vos arribar tota la in-
formació i de traslladar les nostres 
actuacions amb total transparèn-
cia. Bona lectura!

Un nou SCAI que no ens agrada
En el butlletí 49 explicàvem que el govern de Manuel 
Bustos no tenia intenció de renovar el conveni del Ser-
vei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants – SCAI i que 
havien anunciat la convocatòria d’un concurs negociat 
per cobrir únicament la part d’assessorament jurídic. 
L’àmplia oposició que va rebre aquest anunci, tant per part 
d’alguns grups municipals, com d’usuaris i entitats, que 
van constituir una plataforma de suport a l’SCAI, va obligar el govern a canviar 
d’estratègia. Així, finalment van accedir a mantenir la subvenció, però el servei 
ha perdut la seva característica principal: l’atenció integral, i a partir d’ara prio-
ritzarà l’assessorament jurídic i tindrà només 3 treballadors (abans eren 5).
Després de 18 anys de treball basat en l’acollida i l’acompanyament, amb 
una molt bona acceptació entre els usuaris i un paper fonamental en el 
manteniment de la cohesió social, l’SCAI esdevindrà un mer servei d’as-
sessorament en estrangeria. Es perdrà també el programa de sensibilitza-
ció l’SCAI cap enfora i una part important del voluntariat. 
Així doncs, es perd l’SCAI tal com l’enteníem fins ara, i la responsabilitat d’aques-
ta pèrdua recau en un  govern municipal que vol tenir el control sobre tot el que 
passa a la ciutat i que no respecta ni els seus propis compromisos. En aquest 
sentit, la Comissió de Ciutadania no ha tingut l’oportunitat d’opinar o de fer apor-
tacions en un hipotètic procés de definició de com haurien de ser els serveis 
de la ciutat, i ni tan sols se’ns ha arribat a presentar el pla de viabilitat promès. 

Edifici Plaça Vallès: 
equipament social o oficines?

Una de les poques inversions que 
contempla el pressupost municipal 
2012 són 300.000 € per a l’adequa-
ció de l’equipament de la Plaça 
Vallès com a oficines municipals, 
concretament com a seu del Servei 
de recaptació que presta l’organis-
me autònom Agència Tributària de 
Sabadell.

Des de l’Entesa rebutgem aquest ús perquè la situació privilegiada d’aquest 
equipament al bell mig d’una plaça pública i amb pati propi, el fa molt més ade-
quat per ubicar-hi un equipament cívic amb activitats de caire social per al barri 
i la ciutat. De fet, ja el novembre de 2010, quan es va fer públic que l’escola Xa-
lest es traslladaria a un altre espai, vam fer una moció per convertir-lo en Casal 
d’entitats, que pogués ser la seu de la FAV i de l’Associació de Veïns del Centre-
Mercat, però els vots contraris del PSC, CiU i el PP van rebutjar la proposta.
Aquest espai també ens semblava adient per utilitzar temporalment com a 
espai complementari a l’Escola La trama mentre es fan les obres d’amplia-
ció, recentment adjudicades.

Finalment el CAP Gràcia,  
ara toca el de Can Llong!
Un any després de l’acabament de les obres, finalment va obrir les portes 
el CAP Gràcia que el Pla Sanitari del Vallès Occidental preveia que entrés 
en funcionament l’any 2009. Celebrem aquesta obertura tan esperada, però 
recordem que encara està pendent la construcció del CAP Can Llong, que 
no té calendari. Mentre, els seus futurs usuaris són atesos actualment als 
CAPs de la Concòrdia, Can Rull i Ca n’Oriac, amb la pressió afegida que 
suposa aquesta superpoblació sobre el servei assistencial. 
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Escala mecànica Renfe Centre: 
un malson que fa 9 mesos que dura
L’escala mecànica d’accés a l’andana de l’estació Renfe Centre no funciona des del 
mes de juny, una situació que posa de manifest el menyspreu d’ADIF i RENFE envers els 
usuaris i usuàries i el poc interès dels responsables polítics per solucionar una avaria 
que accentua els problemes d’accessibilitat d’aquesta estació, especialment per a les 
persones amb dificultats de mobilitat, que porten cotxets, carretons o maletes.

L’Entesa ha plantejat aquesta qüestió a l’alcalde als plens municipals de novembre, de-
sembre i gener, i també hem fet diverses gestions amb Rodalies, RENFE i el Consell de 
Promoció de l’Accessibilitat, a banda de denunciar la situació amb un full informatiu.

L’Entesa denuncia l’increment del 7% 

de la T-10 d’autobús
El ple municipal del 7 de febrer va aprovar, gràcies al vot del PSC i l’abstenció de CiU i 
el PP, les noves tarifes dels autobusos urbans, que suposa un increment abusiu de la 
tarja T-10, la més utilitzada pels usuaris d’autobús de la nostra ciutat. Aquesta tarja és 
la que fa servir el 60% dels usuaris i usuàries i el seu preu puja molt per sobre de la ta-
xes i impostos municipals. D’altra banda, aquest augment posa de manifest la manca 
de sensibilitat de l’equip de govern cap a les polítiques de foment del transport públic. 

FA 8 MESOS QUE L’ESCALA MECÀNICA  

FUNCIONA 

Quin penses que és el motiu ? N 

a)  La RENFE NO l’arregla 

b)  La Generalitat passa dels Serveis públics 

c)  L’alcalde Bustos va amb Mercedes i xofer 

d)  Tots els anteriors  

Prou menyspreu a la ciutadania ! 

Solucions ja !    

entesapersabadell gener 2012 
www.entesa.org 

Vapor Cusidó: una oportunitat desaprofitada
L’Entesa proposa un procés participatiu  
per definir-ne els usos provisionals
Després de l’enderrocament de l’antic Vapor Cusidó i tenint en 
compte les dificultats actuals per adequar el solar resultant, l’Entesa 
va presentar una moció al Ple en un doble sentit: primer facilitar la 
realització d’un procés participatiu obert al barri i a la ciutat per 
determinar quins usos provisionals pot tenir aquest espai de la Creu 
Alta i paral·lelament proposar diverses opcions d’ús seguint l’exemple 
d’iniciatives realitzades en d’altres ciutats a l’hora d’utilitzar solars 
urbans buits de forma consensuada per tota la comunitat.

Es tracta de comptar amb l’opinió dels ciutadans i ciutadanes 
a l’hora de definir què es pot fer amb un espai que ha costat 
a la ciutat gairebé 3 milions d’euros, entre l’expropiació de 
la finca i l’enderrocament de les naus, i que no ens podem 
permetre tenir tancat durant anys.

L’Entesa planteja una solució imaginativa i compartida 
pels futurs usuaris d’aquest solar, fent-los protagonistes 
directes a tots els nivells, ja que una implicació del veïnat 
serà un valor afegit. Una solució realment sostenible i 
viable a nivell econòmic per a les arques municipals, ja 
que no calen grans despeses si s’aprofita algun mobiliari 
urbà emmagatzemat per l’Ajuntament i es compta amb 
l’aportació desinteressada d’entitats i particulars.

Malgrat tot, la postura de l’equip de govern local, poc 
receptiva i tancada, contrasta amb iniciatives promogudes 

per d’altres municipis, com és el cas de l’Ajuntament de Lleida, que fa ben poc ha publicat les bases per realitzar un 
procés participatiu a nivell popular per donar un ús digne als solars desocupats. 

Si voleu conèixer altres experiències podeu consultar l’apartat PROPOSTES del web de l’Entesa 
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La construcció del Gasoducte Martorell-Figueres està provocant una descomunal fe-
rida: camps rebentats, boscos esquarterats, milers d’arbres tallats, rieres assolades... 
Aquest és el resultat d’haver autoritzat que aquesta canonada creués els espais na-
turals del Vallès i de l’aplicació de polítiques insensibles a la destrucció del medi, su-
peditades als interessos dels monopolis, deixant de banda els interessos col·lectius.

El projecte
Promogut per ENAGAS, va ser impulsat pel Ministeri d’Indústria, pels ministres 
José Montilla i Joan Clos. Es tracta d’un tub d’un metre de diàmetre i la seva 
finalitat és transportar el gas d’Argèlia per vendre’l al països centreeuropeus. 
El tram català del projecte MidCat hauria d’enllaçar amb el tram entre Figueres 
i la localitat de Barbairan al Midi, que França, però fa poques setmanes el go-
vern francès va anunciar que suspenia aquest projecte, en favor del gasoducte 
Biriatu-Larrau, ja construït al país basc francès, estalviant-se així la construcció 
d’un nou i costós túnel sota els Pirineus.
Aquesta decisió posa en evidència la irresponsabilitat d’ENAGAS i del govern 
espanyol que han optat per impulsar un projecte sense tenir plenes garanties de 
continuïtat per servir pel que ha de servir: portar gas del Magreb a Europa.

GASODUCTE

Què ha fet l’Entesa 
per Sabadell?
•   Alertar ja l’any 2008 del 

greu impacte que tindria
•   Presentar al·legacions al projecte 

proposant un traçat paral·lel a l’AP-7  
o al TGV, que no afectés el rodal

•   Reclamar al govern municipal informa-
ció i que defensés un traçat alternatiu.

•   Proposar una moció al Ple (gener 2011)
a favor d’un traçat que no afectés el 
Bosc de Can Deu i el Ripoll 

•   Proposar una moció al ple (març 
2012) per instar el Ministeri a  
paralitzar les obres.
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L’alcalde no mou  
un dit pel rodal
Un cop conegut que França no té 
interès en el projecte, l’Entesa per 
Sabadell va sol·licitar a l’alcalde que 
actués per aturar de manera imme-
diata unes obres que comporten 
una gran afectació de manera in-
necessària. La resposta del govern 
municipal és que no pensen fer res, 
perquè no els han comunicat que el 
projecte no continuarà.

GASODUCTE

Què ha fet  
govern municipal del PSC?
No ha defensat el Rodal
No ha posat tots els mitjans per evitar aquest traçat i defensar el patrimoni natu-
ral ni ha tingut interès en protegir el rodal, tal i com es va evidenciar al votar en 
contra de la moció de l’Entesa plantejant un traçat que no travessés els espais 
naturals.

Donar conformitat al traçat a canvi de 106.400€

El 25 d’octubre el govern municipal va signar un conveni amb ENAGAS, donant 
la seva total conformitat al traçat i accepta la destrucció que comporta. A canvi 
l’Ajuntament rep 106.400 €.

Negar l’impacte
Han intentat amagar l’impacte real del Gasoducte. El regidor de sostenibilitat va 
assegurar que no hi hauria impacte o que seria mínim.

Imatges d’espais afectats a Can Deu i al Torrent de Colobrers 

Una destrucció innecessària  
per un tub inútil



Les mocions de   l’ENTESA

Ple municipal del 5 de gener

A favor d’un pla d’actuació als edificis abandonats al Ripoll
La moció, que es va aprovar amb el vot contrari de CiU, proposava l’adopció d’un 
seguit de mesures urgents per garantir la seguretat estructural dels molts edificis 
industrials abandonats al Parc Industrial del Ripoll. Actualment aquestes edificacions 
estan molt degradats i contenen tot un catàleg de riscos per a les persones i el medi 
ambient: pous sense protecció, fossats, maquinària, estructures precàries, plaques 
de fibrociment i altres substàncies perilloses... L’objecte de la moció era identificar 
les diferents situacions i instar la propietat a assumir la seva responsabilitat, ja sigui 
prenent mesures de protecció o bé executant l’enderroc.

Ple municipal del 7 de febrer

A favor d’una proposta participativa per a l’ús provisional 
del Vapor Cusidó
La nostra proposta consistia en definir l’ús provisional del solar resultant de l’enderroc 
del Vapor Cusidó a partir d’un procés amb la participació de veïns i veïnes, entitats 
i escoles de la Creu Alta i amb una inversió mínima, reutilitzant materials i amb la 
col·laboració d’entitats, empreses i particulars. Malauradament el PSC hi va votar en 
contra i el PP i CiU es van abstenir.

Ple municipal del 6 de març

A favor de bonificar l’increment municipal de l’IBI 
Al desembre l’Ajuntament va aprovar les ordenances fiscals amb l’increment del 4% de 
l’IBI, però poc després el govern de l’Estat va imposar un increment de l’IBI, que en el cas 
de Sabadell és del 10%. Per tant, la pujada seria del 14% del tipus impositiu. En aquest 
context, la nostra moció proposava que es bonifiqués l’increment inicial del 4% a tothom que 
domiciliés el pagament (un supòsit que la llei permet), de manera que finalment s’apliqués 
únicament l’increment del 10%. Sorprenentment només EUiA ens va donar suport i la moció 
va ser rebutjada amb el vot contrari del PSC i CiU i l’abstenció del PP i ICV

Ple municipal del 6 de març

Per instar el Ministeri a paralitzar el Gasoducte 
Davant de les moltes incertes sobre la continuïtat del gasoducte cap a França, i tenint 
en compte que de moment el riu Ripoll encara no ha estat afectat per les obres, vam 
presentar aquesta moció amb la finalitat d’obtenir un pronunciament del consistori per 
instar el Ministeri d’Indústria a paralitzar les obres. La moció va ser rebutjada amb els 
vots contraris del PSC, CiU i el PP.
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Foto: Berta Tiana

Foto: l’Altraveu

Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal
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Sopar de tardor

L’11 de novembre l’Entesa va celebrar a l’Espai Polivalent del Nord el sopar anual amb el lema L’Entesa.Construïm 
municipalisme alternatiu. L’acte es va iniciar amb els parlaments, conduïts per la coordinadora, Margarida Massot, 
que va convidar tothom a participar activament en el IV Congrés de l’Entesa.

A continuació va intervenir la portaveu del Grup municipal, Virginia Domínguez, que es va referir a diferents aspectes 
de l’actualitat municipal, com ara el canvi de model de l’SCAI, el conflicte per l’estació sensora de contaminació, 
l’impacte del gasoducte, etc. També va reivindicar la intensa tasca feta per l’Entesa, tot destacant algunes propostes, 
i va animar tota la gent de l’Entesa a col·laborar per continuar sent l’oposició més activa i per fer front des del 
municipalisme alternatiu i amb propostes socials a la realitat dura i decebedora provocada pel sistema capitalista 
i les polítiques laborals, així com a implicar-se i participar en les mobilitzacions per la defensa dels drets socials.

4rt Congrés de l’Entesa

El 26 de novembre es va realitzar el IV Congrés de l’Entesa per Sabadell, que va aprovar les ponències política i 
organitzativa i va triar el nou secretariat. També es va aprovar una resolució en defensa dels serveis públics, a favor 
de l’austeritat i en contra del procés de privatitzacions.

La ponència política, coordinada per Margarida Massot, defineix les línies estratègiques de futur, posant l’accent 
en el municipalisme alternatiu de la mà de les Candidatures Alternatives del Vallès, com una manera de fer política 
des de la proximitat i el treball en xarxa, defensant la política com a espai de transformació social. També es 
va acordar reforçar les polítiques de defensa dels serveis públics i la justícia social, així com la sensibilitat per 
sectors com l’ecologisme, el feminisme, el cooperativisme, el consum responsable, la construcció d’una alternativa 
energètica, etc.

La ponència organitzativa va revalidar el model assembleari, amb un òrgan executiu –el Secretariat-, trobades 
periòdiques amb adherits i simpatitzants, el grup municipal, i la creació de grups de treball temàtics. El nou Secretariat 
estarà format per Margarida Massot, Joaquim Sanesteban, Pepito López, Rafa López, Tona Sallent, Marifé Calderón, 
Isidre Carner, Toni Múrcia, Lluís Perarnau, Maties Serracant i Isidre Soler, que és el nou coordinador.



Candidatures Alternatives del Vallès CAV

Jornada sobre Serveis Públics

Les CAV som Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d’Esquerres de Badia – AEB, l’Altraveu de Castellar del Vallès, l’Es-
querra Alternativa de Barberà del Vallès -EAB, Compromís per Cerdanyola, COP – Compromís per Ripollet i Entesa per Sabadell.

El passat 3 de març les Candidatures Alternatives del Vallès van celebrar a Badia del Vallès una jornada monogràfica so-
bre els serveis públics municipals, que es va iniciar amb l’anàlisi de la situació als set municipis que conformen les CAV. 

Representants de les diferents candidatu-
res van exposar l’extensa relació de serveis 
en concessió –pràcticament tots- arribant a 
la conclusió de què els governs municipals 
han renunciat a gestionar de manera direc-
ta els serveis, en favor d’empreses privades 
que converteixen el servei en un negoci.

La segona part de la jornada es va centrar 
en el debat del model de gestió directa i els 
arguments contraris a les externalitzacions 
o privatitzacions, entre els quals l’encari-
ment del servei, la disminució de la qualitat, 
la generació de pitjors condicions laborals i 
salarials per als treballadors i treballadores, 
o la disminució de la transparència de la 
gestió del personal i del propi servei.

En definitiva, la privatització de serveis no 
té cap avantatge per als usuaris i usuàri-
es i, en canvi, encareix i degrada el servei, 
alhora que precaritza les condicions labo-
rals.

Les conclusions de la jornada quedaran 
recollides en una publicació en què s’ex-
posarà el compromís de les CAV amb els 
serveis públics i la defensa de mecanis-
mes de seguiment per part dels usuaris per 
tal d’oferir la millor atenció a la ciutadania.

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

Si vols rebre informació o adherir-te a l’Entesa o escriu-nos-ho a info@entesa.org

www.entesa.org


