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Núm. 54 La mala gestió del PSC
costarà a la ciutat més de 4 milions d’euros

En els darrers mesos hem tingut coneixement de tres casos d’inversions en equipaments que 
sortiran molt cares a la ciutat, fruit de la mala gestió del govern del PSC durant anys. En tots 
els casos hi ha una vinculació a les empreses municipals Promoció Econòmica Sabadell S.L. i 
Sabadell Equipaments i Serveis S.L., aquesta ara absorbida per la primera.
  El Centre industrial d’empreses de Can Roqueta havia de rebre una subvenció del fons FEDER 

que finalment no es rebrà o serà molt més reduïda per incompliment dels terminis. També està 
pendent confirmar si es mantindrà la subvenció de 300.000  de la Diputació de Barcelona.

  La subvenció del Fons Estatal d’Inversió Local - FEIL per a la construcció del Centre de Forma-
ció Cal Molins, vinculat al Vapor Llonch, ha estat revisada pel Ministeri que, a més, reclama 
128.000  en concepte d’interessos de demora.

  L’Agència Tributària ha fet una revisió de l’IVA que l’empresa municipal havia reclamat per 
la construcció de la Pista Coberta d’Atletisme entre els anys 2007 i 2011. A més d’una discre-
pància en l’IVA que es pot repercutir, l’AEAT ha imposat dues sancions per import de 680.368 

 i també s’han de pagar 145.025  en concepte d’interessos de demora.
Òbviament, ni els regidors responsables ni l’alcalde no han donat cap tipus d’explicació pública i 
internament atribueixen aquestes pèrdues a canvis de criteri d’altres institucions. És a dir, quan 
les coses van bé tot són fotos, però quan vénen mal dades ni els regidors, ni els gerents, ni els 
càrrecs de confiança no tenen cap mena de culpa de res. I les conseqüències, com sempre, són 
per al pressupost municipal.

Can Roqueta Aproximadament 600.000  + 300.000  = 900.000 
Cal Molins 800.000  + 128.000  = 928.000 
Pista Coberta 1.549.704  + 825.423  = 2.375.127 

La ciutat perd 4.203.127 
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Document d’habitatge, un bluf
El ple del mes de juliol va aprovar el document La política municipal d’habitatge: accions i estra-
tègies prioritàries en el context actual, que el govern ha plantejat com a pla de xoc, però que en 
realitat són un seguit de mesures, la major part de les quals 
ja existien, que tindran poc efecte sobre la problemàtica que 
viuen moltes persones sense habitatge o en risc de perdre’l. 
El nostre vot va ser d’abstenció perquè, malgrat s’havien re-
collit la major part de les nostres aportacions, ens temem que 
no aportarà solucions reals per als afectats. 

El plantejament que ha fet ara el govern queda molt lluny de 
les expectatives que havia generat l’alcalde situant en el 

ple d’investidura l’habitatge com a tema central del seu 
mandat, amb la creació d’una regidoria que, tres mesos 
després, ni tan sols disposa d’estructura tècnica, i està 
supeditada a l’acció de la regidoria de Serveis Socials.
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L’alcalde Sànchez necessita 
3 caps de servei més que l’alcalde Bustos 

L’arribada a l’alcaldia de Juan Carlos 
Sánchez ha vingut acompanyada per 
la creació de tres nous llocs de cap 
de servei –amb un complement de 
23.309 –, sense eliminar cap dels 
càrrecs anteriors i obviant els criteris 
de racionalitat, economia i eficàcia 
que haurien de regir la gestió de la 

plantilla municipal. De fet, el govern no va aconseguir cap suport per aprovar 
aquesta Modificació de la Relació de Llocs de Treball al ple del mes de maig, però 
han tirat pel dret i han fet adscripcions provisionals a dit per les places de Cap de 
programa de Gabinet d’Alcaldia, Cap de Servei de Comerç, Consum i Turisme, i 
Cap de Programa del Servei d’Organització, Modernització i Processos. 

També contractaran un nou 
director de Seguretat Ciutadana
D’altra banda, s’ha creat el lloc de treball de 
Director de Seguretat Ciutadana, un càrrec 
que estarà per sobre del Cap de la Policia 
Municipal i assessorarà el regidor. L’Ente-
sa per Sabadell va votar en contra d’aquest 
nou lloc de treball, perquè considerem que la 
ciutat, afectada per un pla d’ajust que impli-
ca importants retallades dels drets del perso-
nal municipal, no es pot permetre el luxe de 
contractar un directiu que tindrà un cost de 
gairebé 100.000 , només per controlar l’inten-dent Josep Miquel Duran que, 
a més, té unes funcions clarament definides per la Llei de les Policies Locals 
de Catalunya que no podrà assumir el nou directiu.

Carles Bosch, 
un altre regidor desacreditat 

L’Entesa per Sabadell va demanar en el ple mu-
nicipal del 9 de juliol la dimissió del regidor de 
Comerç, Carles Bosch, que ha quedat totalment 
desacreditat per les mentides al voltant de la 
seva implicació en el vídeo Compra en Sabadell.
Quan es va fer públic el vídeo, l’alcalde va asse-

gurar via tuiter que l’Ajuntament no hi tenia res a veure. Hores després es va 
saber que el regidor havia cedit gratuïtament l’ús del Centre Cívic de Ca n’Oriac 
per assajar en quatre ocasions i posteriorment havia facilitat l’accés a la Bas-
sa de Sant Oleguer per enregistrar imatges i els estudis de Ràdio Sabadell per 
enregistrar l’audio. Malgrat el regidor ho vulgui presentar com un fet habitual, 
és completament irregular que s’autoritzi l’ús de recursos municipals (espais i 
personal) a un grup de persones que ni tan sols estan constituïts com a entitat.
Les explicacions del regidor han estat confuses i plenes de contradiccions i 
han generat molt malestar entre les entitats de comerciants de la ciutat, da-
vant de les quals ha quedat plenament desacreditat. La cirereta va ser que es 
va conèixer que el propi Carles Bosch apareixia en imatges d’aquest vídeo, fet 
que no ha estat desmentit i que demostra que el regidor va mentir respecte a 
la seva implicació en el projecte.

Editorial 
Juan Carlos Sánchez,  
l’alcalde que  
no camina sol
La situació actual del govern 
municipal és absolutament in-
sostenible.
Per una banda, ha quedat prou 
clar que hi ha una manca de 
voluntat política per exercir la 
més mínima regeneració de-
mocràtica. A banda de què els 
tres regidors imputats en el Cas 
Mercuri continuen seient al ple 
municipal –i cobrant un sou pú-
blic–, el procés de renovació 
de la direcció de Ràdio Saba-
dell ha esvaït qualsevol dubte: 
davant de la possibilitat de fer 
un gest polític a favor de la re-
novació, l’alcalde ha optat per 
mantenir un ferri control de la 
ràdio pública.
En un altre ordre de coses, van 
apareixent mostres de la mala 
gestió que ha fet el govern del 
PSC durant molts anys, algunes 
de les quals es tradueixen en 
pèrdues de subvencions o revi-
sions d’impostos que acabaran 
costant molts diners a la ciutat.
I per si no en teníem prou, el re-
gidor de Comerç s’ha enfonsat 
en un procés de descrèdit acce-
lerat iniciat amb la pèssima ges-
tió de la Fira Stock City, però que 
ha tingut el seu gran exponent 
en la seva participació en el pa-
tètic vídeo Compra en Sabadell.
Davant d’aquesta situació, l’al-
calde no ha assumit cap res-
ponsabilitat ni ha donat cap 
explicació a la ciutat. Ni pels 
casos de mala gestió, ni per les 
mentides a l’episodi del vídeo 
ni sobre res de res. 
En només quatre mesos d’alcal-
dia, Juan Carlos Sánchez ha de-
mostrat que representa al 100% 
la continuïtat del govern de Ma-
nuel Bustos i que, al contrari del 
que va assegurar en el ple d’in-
vestidura, no camina pas sol.
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CAPs a l’estiu: noves retallades 

Finalment la pressió política i social ha forçat el CatSalut i l’ICS a obrir més CAPs durant les tardes d’agost, però, tanmateix, 
s’aplica una nova retallada que se suma a les que es venen aplicant en els darrers anys i que afecten de ple la qualitat de l’as-
sistència sanitària bàsica.

Així, enguany ja seran 4 els CAPs que romandran tancats i barrats tot l’agost (Concòrdia, Gràcia, Sud i Consultori de Poble Nou) 
i 3 més els que tancaran a la tarda (Creu Alta, Sant Oleguer i La Serra).

L’Entesa denuncia que aquestes retallades formen part d’una estratègia del govern de CiU per reduir serveis públics, amb l’ob-
jectiu de desprestigiar i desmantellar la sanitat pública en benefici del sector privat, i alerta de noves ofensives pel proper estiu.

Una ciutat fantasma? L’Ajuntament paralitza els serveis a l’agost
Mentre fa el discurs d’oposició a les retallades d’altres administracions, el govern del PSC, en una clara mostra de cinisme, 
paralitza els serveis municipals a l’agost, amb el tancament a partir del 26 de juliol de totes les biblioteques, excepte el Vapor 
Badia, i tots els centres cívics, i aplicant una dràstica reducció de transport públic.

L’Entesa defensa que l’Ajuntament hauria de dinamitzar la ciutat oferint espais i activitats culturals i lúdiques, especialment 
per als col·lectius d’infants i joves que no aniran de vacances.

Cal urgentment un pla d’intervenció comunitària
El mes de març el ple va aprovar, a proposta de l’Entesa, una moció a favor de la creació d’un Pla d’intervenció comu-
nitària, que es dotés d’una estructura tècnica interdisciplinar per encarar les demandes emergents en matèria social, 
comptant amb la participació de professionals especialitzats i de les entitats dels barris.
No obstant això, el govern no ha complert aquest compromís de ple i el pressupost 2013 no contempla cap partida per a 
aquest pla. En canvi, la situació econòmica i social dels barris del Ripoll i del Sud ha anat empitjorant i en alguns casos 
s’han detectat problemes de convivència que posen en risc la cohesió social.
L’Entesa defensa que s’actuï en el territori amb una visió integral i a partir de la consolidació d’un teixit social sòlid, incor-
porant accions immediates, però també d’altres de preventives a mitjà termini.

 I Can Puiggener?
Fa uns mesos, a proposta de l’AV de Can Puiggener, govern i grups 
municipals es van comprometre a treballar conjuntament per millo-
rar la convivència al barri. Després de mesos sense actuar, el govern 
va presentar un document de treball que pretenia ser un pla integral, 
però que ha estat dissenyat des dels despatxos, sense la intervenció 
d’equips que coneguin la realitat del barri i tractant l’AV com a mera 
espectadora. 
El que necessita Can Puiggener és que aquest pla sigui un veritable 
pla d’intervenció comunitària, que doni veu al barri, tant en la seva ela-
boració com en la seva aplicació, i que es treballi a partir d’un equip 
interdisciplinar de professionals en contacte amb les entitats i veïnat, 
format per mestres, treballadors socials, educadors, mediadors co-
munitaris, tècnics en habitatge, etc. Altrament, només quedarà en una 
declaració més de bones intencions, que pot generar algun titular i 
moltes expectatives, però que no tindrà cap efectivitat.



L’ànsia del govern municipal per imposar un candidat de la 
seva confiança en la direcció de Ràdio Sabadell els ha por-
tat a dissenyar un procediment d’elecció surrealista i ple 
d’irregularitats en què han menystingut en diferents ocasions 

el Consell d’Administració de la Ràdio en pro del Consell Assessor i Consultiu, on en el seu dia 
ja es van encarregar de situar prou membres afins per tenir-lo sota la seva batuta.

Un procediment irregular
  Unes bases que feien olor de socarrim: No requerien estar en possessió d’un títol universitari ni acreditar el nivell C de 

català. Aquestes bases van ser aprovades al Consell d’Administració amb el vot a favor del PSC, PP, i ICV, l’abstenció 
de CiU. Només l’Entesa i EUiA hi vam votar en contra. 

  Un sou sospitosament elevat: La insistència del PSC en mantenir un sou astronòmic també feia malpensar. El Consell 
d’administració va fixar un sou de 56.000  amb el vot favorable de tots els consellers excepte els de l’Entesa i EUiA, 
que ens hi vam oposar.  És inadmissible la forquilla salarial de la Ràdio, on els periodistes cobren només 16.000 .

  Una preselecció arbitrària: Els mèrits dels candidats i candidates van ser ignorats des del primer dia. En comptes de 
plantejar una taula de puntuacions transparent valorant diferents aspectes del currículum d’acord amb les bases (ti-
tulació, mestratges, experiència...), el vicepresident i el gerent van proposar que cada candidat apuntés en un paperet 
els noms que li agradessin més. 

  Un informe que imposava un candidat: Tot i que el Consell consultiu havia acordat no triar un únic candidat, sinó fer 
un informe complet, la presidència va trametre als membres del consultiu un informe en què constava com a únic 
candidat proposat el Sr. Manolo Garrido. La maniobra era tan descarada que el Consell consultiu la va rebutjar.

Continuïtat o regeneració democràtica?
Aquest procés, ple de despropòsits, va culminar amb la votació en el ple municipal del 9 de juliol dels dos candidats que 
havien obtingut més propostes: Manolo Garrido i Montserrat Pérez.

Manolo Garrido té un currículum mediocre, valoracions negatives de diversos membres del Consell Consultiu, i representa 
el passat i la continuïtat. Montserrat Pérez té un currículum brillant, valoracions molt positives per part de 14 dels 18 mem-
bres, fins i tot de molts que no la van votar, i representa el canvi i la regeneració democràtica. Però el govern no va  voler 
atendre a raons, Garrido és el seu candidat i han estat incapaços de buscar consensos i d’acceptar una altra opció, la d’una 
professional que, a priori, no era la candidata de cap grup municipal.

 Ràdio Sabadell:  
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Qui és qui en aquest procés?
  El Consell Consultiu i Assessor: Presidit per l’alcalde, i en absència seva, pel regidor de Presidència, Ramon Burgués, 

està format per professionals dels mitjans de comunicació i cada grup municipal també hi proposa un membre. 
  El Consell d’Administració: Presidit per l’alcalde, i en absència seva, pel regidor de Presidència, està format per 12 

regidors i regidores. Té funcions de gestió, administració i representació. El PSC va perdre la majoria a rel de la moció 
presentada conjuntament per l’oposició en plena crisi del Cas Mercuri. 

  La Junta general: Està formada pel conjunt dels regidors i regidores del consistori. En aquest procés no ha tingut cap 
mena d’intervenció.

  El ple de l’Ajuntament: La Llei de l’Audiovisual li atorga la competència d’elegir el director o directora, però cal que el 
candidat assoleixi 2/3 dels vots, és a dir, un mínim de 18 vots.

  El director: Des de l’any 2003 fins el 15 de juliol d’enguany aquest càrrec ha estat ocupat pel periodista Marc Sabater, 
nomenat a dit per Manuel Bustos sense cap procés selectiu. Ara la plaça està vacant.

  El gerent: Exerceix aquest càrrec el Director de l’Àrea d’Economia de l’Ajuntament, Josep Abellan. Des del 16 de juliol 
també actua com a director de Ràdio Sabadell.

  Els candidats: 15 professionals van sol·licitar participar en el procés de selecció i tots complien els requisits de la 
convocatòria. Només 6 van poder defensar el seu projecte davant del Consell Consultiu.

On som ara?
La Llei de l’Audiovisual estableix que el director o directora de les ràdios municipals ha de ser designat pel ple 

de l’Ajuntament, obtenint com a mínim dos terços dels vots del consistori, una mesura que, sens dubte, pretén 
afavorir els candidats de consens. A Sabadell això no ha estat possible, perquè el govern del PSC en cap moment 

no ha volgut trobar consensos, de manera que cap candidat no va obtenir prou vots en el ple municipal del 9 de juliol. 
La llei també estableix que, en aquests casos, l’expedient s’ha de traslladar al Consell Audiovisual de Catalunya - CAC per 
tal que determinin el procediment que s’haurà de seguir. Mentre, el gerent actua com a director en funcions.

Ràdio Sabadell: peça clau de l’Estil Bustos
Des de la seva arribada a l’alcaldia, Manuel Bustos ha volgut controlar els mitjans de comunicació i ha creat espais, 
finançats amb diner públic, concebuts com a elements de propaganda, per exemple el desaparegut Sabadell Actual, a 
Canal Català Vallès, o la revista Sabadell a prop.

Però l’aposta més ambiciosa en aquesta estratègia va ser Ràdio Sabadell, dirigida inicialment per la Directora de Presi-
dència i parella de l’alcalde, Montse Costa. Durant tots aquests anys, la Ràdio ha estat bàsicament al servei de l’equip 
de govern i s’hi han dedicat molts recursos a interessos partidistes amb una sobrerepresentació del govern i amb la 
presència setmanal de Manuel Bustos a l’espai “Fil directe amb l’alcalde”. Paral·lelament, s’ha exercit pressió sobre els 
professionals més crítics i s’ha arribat a vetar col·laboradors que no es consideraven prou afins.
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El Passeig: una altra oportunitat perduda
Ha passat un any des que es va donar a conèixer el projecte d’urbanització del Passeig i en aquest temps han tingut lloc 
diversos debats i reunions i s’ha produït un important consens tècnic entre els arquitectes, geògrafs, artistes i altres pro-
fessionals que han estudiat el projecte. Malauradament, però, el govern del PSC ha tingut una actitud tancada i ha estat 
incapaç d’incorporar-hi canvis significatius.
L’Entesa ha participat en 10 sessions de treball i ha plantejat nombroses propostes per millorar la qualitat del projecte, 
incidir més en el caràcter de l’espai defensant la prioritat dels vianants i dotar el Passeig d’alguns elements singulars. 
Tanmateix, la major part de les propostes s’han obviat i s’ha posat de manifest que el govern no tenia ja d’entrada una 
voluntat real d’incorporar suggeriments, més enllà de retocs o elements puntuals.

Què proposàvem?

delimitar l’antic àmbit de la plaça Major, evocant les antigues Peixateries. Partint d’aques-
ta idea, desenvolupar un concurs públic per definir la pèrgola en l’àmbit sud del Passeig.

Passeig Manresa, que no es percebi com a espai propi del vehicle motoritzat, sinó com 
a espai de prioritat de vianants.

per crear una illa verda i un espai d’ombra, mantenint la cota elevada preexistent.
-

caments del Passeig i de la Plaça Doctor Robert.

guanyant espai per als vianants i reforçant el concepte de Plaça Major.

L’Entesa porta a fiscalia la situació d’Artos Baciana
El 20 de maig l’Entesa va alertar el govern municipal del greu focus de contaminació i el perill per la fàcil ac-
cessibilitat que suposa l’antiga fàbrica Artos Baciana, als carrers de Bernat Metge, Passatge Rovira i Virgili 
i Raimon Caselles. En aquest espai s’acumulen tones de fibrociment, bidons amb productes químics, pneu-
màtics i brutícia de tota mena, a més de construccions en estat precari, pous, clavegueram i dipòsits oberts.
Veient que no es feia cap actuació per impedir el lliure accés al solar, l’Entesa va traslladar la denúncia 
a Fiscalia.

Les obres del Cementiri estan aturades des del novembre
Les inversions que s’havien d’executar al cementiri estan aturades des del mes de novembre. Tant les 
obres del nou vial d’accés al cementiri i de connexió amb la carretera de Torre-romeu, com les de la ur-
banització de la zona d’aparcament, iniciades el novembre de 2011, es van interrompre un any després, 
havent-se executat només el 16% i el 62%. D’altra banda, només s’ha executat un terç del projecte d’ur-
banització i millora de la pavimentació del cementiri vell. Cal recordar que aquestes inversions van ser 
l’excusa que va esgrimir el govern del PSC per privatitzar la gestió del cementiri per un termini de 34 anys.

L’Entesa demana la protecció del finestral gòtic de Can Lletget
Al mes d’abril l’Entesa va adreçar un escrit a l’alcalde alertant de l’accelerat procés de degradació de 
la Masia de Can Lletget i de l’estat de desprotecció en què es troba el finestral gòtic que encara s’hi 
conserva. En cas que no es pugui garantir la preservació in situ d’aquest element, protegit pel PEPPS, 
proposem que es traslladi al Museu d’Història de Sabadell, prèvia documentació exhaustiva del con-
junt, per tal de poder-lo restituir més endavant quan es disposi dels recursos necessaris.

FGC: les al·legacions al conveni pel soterrament encara sense resposta
El govern municipal encara no ha respost les al·legacions al conveni entre Ajuntament i Generalitat pel 
soterrament Gràcia-Can Feu, presentades al setembre de 2012. Aquest conveni basa el finançament en 
l’obtenció de plusvàlues urbanístiques, fet que actualment és inviable. L’Entesa ha reclamat que es bus-
qui una altra forma per finançar aquests 400 metres de soterrament, perquè, si no es fa ara, no es farà mai.



Les mocions de   l’ENTESA

Ple municipal del 7 de maig

Per sol·licitar que la Generalitat retorni l’espai de la Serra de Pedralba cedit 
provisionalment per a aparcament dels Mossos d’Esquadra 
L’any 2005 l’Ajuntament va cedir temporalment un espai al creuament de la carretera de la Serra de Pedralba amb la 
N-150 per fer un aparcament mentre es feien les obres del Complex Central dels Mossos d’Esquadra. El conveni autorit-
zava l’ocupació fins el 25 de juliol de 2008, però, tanmateix, cinc anys després continua en funcionament. La moció, que 
sol·licitava la restitució del terreny i el retorn immediat a l’Ajuntament, va ser rebutjada amb els vots en contra del PSC 
i CiU i les abstencions del PP i el regidor no adscrit.

Ple municipal del 4 de juny

A favor de l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Sabadell 
La proposta, aprovada amb l’abstenció de CiU, tenia l’objectiu de convertir solars -públics o privats- que actualment no 
tenen cap ús i resten tancats en horts urbans, que poden tenir una funció ciutadana alhora que suposen una millora de 
la qualitat urbana. Els horts poden contribuir a generar activitat social, potenciar productes ecològics i de proximitat, 
fomentar valors pedagògics i terapèutics, i ser una via d’autoabastiment per a col·lectius d’aturats o persones en risc 
d’exclusió social.

Ple municipal del 9 de juliol

A favor de què les dietes per participació en consells 
d’administració reverteixin en el pressupost municipal”
L’Entesa considera una immoralitat que els regidors del govern i tècnics municipals 
designats pel ple percebin dietes per la seva participació als consells d’administració 
d’empreses, per exemple a CASSA. Per això vam proposar que aquests diners revertei-
xin en el pressupost municipal. La proposta va rebre un ampli suport del ple, amb el vot 
a favor de CiU, ICV i EUiA i l’abstenció del PP, però no va prosperar per la negativa de 
l’alcalde i el grup del PSC.

Junta de portaveus del 5 de juliol

Per donar suport a l’Institut Sabadell 
La moció, presentada unànimement per tots els grups municipals, tenia l’objecte 
de traslladar a la Generalitat el suport de l’Ajuntament a les demandes de l’Institut 
Sabadell que sol·licita incrementar l’oferta amb el nou Cicle Formatiu de Grau 
Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web, així com d’ampliar el nombre de 
places de Grau superior.
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Al web de l’Entesa trobareu les cròniques del ple municipal



Candidatures Alternatives del Vallès CAV

VI Bicicletada pel Vallès

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 30 de juny va tenir lloc la 6a edició de la 
bicicletada de les CAV per reivindicar els ca-
mins, les vies verdes i els carrils bici al Vallès. 
Enguany el recorregut seguia el riu Ripoll fins 
arribar a Castellar del Vallès, on es va fer un 
esmorzar popular. Hi van participar més de 300 
ciclistes de Rubí, Cerdanyola del Vallès, Ripo-
llet, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Santa 
Perpètua, Sant Cugat i Sabadell.

Grup Municipal Entesa per Sabadell   

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

www.entesa.org www.youtube.com/entesapersabadellll
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Pica-pica de final de curs 
L’11 de juliol l’Entesa va tancar el curs polític amb el tradicional pica-pica, enguany al bar de Ca l’Es-
truch, i la presentació de la memòria del Grup municipal i el tríptic Què més hem fet amb el teu vot.

Lluís Perarnau, nou coordinador de l’Entesa 
L’assemblea de l’Entesa del 27 de juny va triar per unanimitat Lluís Perarnau com 
a nou coordinador. El Lluís és membre de l’Entesa des dels seus inicis i la seva 
trajectòria, entre altres coses, s’ha desenvolupat en el terreny sindical. Els dar-
rers dos anys ha estat el president de la Junta de personal de la UAB. 

Seguint la pràctica de l’Entesa d’anar renovant responsabilitats internes, el Lluís 
agafa el relleu a l’Isidre Soler, que continuarà formant part del Secretariat.Le
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