
La ciutat no és seva
Els quatre anys d’aquesta legislatura 
han estat marcats per la incapacitat 
del govern encapçalat per Manuel 
Bustos per establir una política de 
diàleg amb a la resta de grups muni-
cipals, per arribar a acords sobre els 
temes importants de ciutat. La manca 
de cultura de l’acord ha estat substi-
tuïda pel pacte amb el PP que ha fet 
en tot moment de crossa del PSC.
A la recta final del mandat, però, 
potser per la por a perdre el control 
municipal, s’han posat més en evi-
dència les arestes i les limitacions 
del govern socialista. 
En són mostres la imposició de la 
persona que ha d’assumir el càr-

rec de Síndic municipal, impedint el 
procés obert i democràtic que pre-
veu el Reglament de la Sindicatura 
i que té com a finalitat buscar el 
consens; o la imposició a la revista 
cultural Quadern d’una entrevista a 
l’alcalde sense el coneixement del 
director i del consell de redacció 
de la mateixa.
O l’intent de la Tinenta d’alcalde, la 
sra. Montserrat Capdevila, d’entrar 
a l’assemblea de l’AV de la Creu 
de Barberà sense ser-ne sòcia ni 
haver estat convidada i acompa-
nyada de quatre policies munici-
pals, sota el pobre argument de ser 
la Presidenta del Districte.

Són alguns exemples de 
les males pràctiques de 
qui, avui per avui, ostenta el poder 
municipal, el Partit Socialista i l’al-
calde Bustos. 
Exemples de la manca de voluntat 
de diàleg i debat. Quan no hi ha cul-
tura del diàleg, quan no hi ha cultura 
democràtica, de respecte a la plura-
litat, quan hom confon l’encàrrec de 
governar la ciutat i se l’apropia pen-
sant-se que és seva, ha de recórrer 
a la imposició, a l’abús d’autoritat 
o a la prepotència per preservar el 
poder sigui com sigui.
Amb aquest estil, la democràcia i la 
ciutat sempre hi surten perdent.

Editorial
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Butlletí Informatiu del Grup Municipal 

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

La millor Candidatura
La llista de l’Entesa per Sabadell a les properes eleccions municipals, que estarà encapçalada per Virginia Domínguez, 
ha buscat l’equilibri entre persones joves i persones amb experiència, entre persones vinculades a l’Entesa des de fa 
molts anys i persones de nova incorporació. Hi participen homes i dones de diferents sectors professionals, persones 
conegudes per la seva implicació en el teixit associatiu de la ciutat i gent de diferents barris de Sabadell. A més, la 
llista no només compleix amb la paritat que marca la llei, sinó que en els deu primers llocs és paritària al 50%.

En definitiva, aquesta candidatura és una bona mostra del que és l’Entesa per Sabadell, gent compromesa, que 
coneix la ciutat i que defensa la política com un espai de participació ciutadana i com un instrument per construir 
el Sabadell que volem. 

Aquesta és la millor candidatura per a la nostra ciutat, perquè,   A SABADELL, l’ENTESA!
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Equipaments pendents: 
no acceptem la crisi com a excusa
Sabadell espera des de fa anys la construcció de l’Hospital Ernest 
Lluch per descongestionar el Taulí, però de moment seguirem espe-
rant perquè, a tots els retards acumulats, s’ha sumat ara l’argument 
de què no hi ha diners per la sanitat pública. El mateix passa amb el 
CAP Gràcia, que ja està acabat, però que la Generalitat no té intenció 
de posar en funcionament fins finals d’any. Aquests retards i incer-
tesa també afecten altres equipaments, per exemple l’ampliació de 

l’escola La Trama, que encara no s’ha iniciat, la substitució de l’IES Pau Vila, el nou CAP Can Llong, l’IES Jonqueres, la 
nova escola de Gràcia o la substitució dels habitatges d’Els Merinals. 

L’Entesa per Sabadell no acceptarà com a excusa per aturar aquests equipaments tan necessaris el discurs de la crisi i 
les retallades. Els serveis públics són prioritaris i no hi poden renunciar.

Les infraestructures oblidades
A més dels equipaments esmentats, algunes infraestructures molt importants per a la ciutat estan afectades també per 
les retallades i no avança la seva tramitació. És el cas del desdoblament de la Carretera de Castellar, del perllongament 
dels Ferrocarrils de la Generalitat, també cap a Castellar, i del soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu.

Riu Ripoll, hi cap tot? 
El govern promou la implantació de nous usos
El Govern municipal ha iniciat els tràmits per a modificar novament el Pla General a l’àmbit del Riu Ripoll amb la finalitat, 
diu, de donar un nou impuls a l’activitat econòmica del Ripoll.

Els canvis més significatius que plantegen són:

•	 Reduir la superfície mínima dels locals, i passar dels 1.500 m2 actuals fins els 500 m2. 
•	 Augmentar les activitats que actualment s’hi poden realitzar amb nous usos com la indústria de mobles, el comerç, 

usus recreatius, de restauració, esportius, tallers de reparació de vehicles i magatzems, així com centres logístics 
i centres d’empreses.

La incidència d’aquests canvis els prete-
nen justificar amb una total manca de rigor, 
especialment pel que fa a la mobilitat gene-
rada per un major nombre d’activitats i uns 
nous usos, i plantejant  que la mobilitat es 
veuria reduïda amb l’entrada en funciona-
ment d’infraestructures com la Ronda Nord, 
el Quart Cinturó, la Ronda Est i la construc-
ció de tres nous ponts sobre el Ripoll, sense 
considerar que aquestes obres, de fer-se, 
no tindrien cap incidència en la mobilitat 
interna del parc industrial del Ripoll.

L’Entesa per Sabadell considera positiu 
revisar les possibilitats d’implantació de 
noves activitats que evitin la degradació 
de les instal·lacions industrials i possibili-
tin reactivar el parc industrial. Uns canvis 
però que cal fer a partir d’una anàlisi ri-
gorosa de les repercussions ambientals i 
de mobilitat que determinats usos tindrien 
envers el Parc Fluvial del Ripoll.

Amb aquests objectius hem plantejat diverses al·legacions a la modifi-
cació de Pla a partir dels eixos següents:

•	 Evitar usos incompatibles amb el parc del Ripoll. 
•	 Afavorir la instal·lació d’indústries netes i de noves tecnologies.
•	 Elaborar un Pla de mobilitat específic que contempli el transport col·lectiu.
•	 Considerar les intervencions en els edificis protegits.
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SCAI: un model en perill?
Des de fa algun temps rebem notícies de les dificultats que passa l’SCAI – Servei Ciutadà d’Acollida als Immigrants, 
dificultats que els han portat fins i tot a fer un expedient de regulació d’ocupació, i que ha empès el seu voluntariat a fer 
arribar un escrit als grups municipals. L’SCAI és un model d’acollida que funciona de manera molt positiva des de fa anys, 
a partir de la dedicació de les entitats que en són sòcies i del seu voluntariat, un model que aporta molt més que una 
acollida formal, però que necessita més recursos per poder tirar endavant.

Síndic municipal         L’alcalde impedeix el consens
Després de 5 anys de mandat calia escollir el nou Síndic o Síndica municipal de Greuges. Segons el reglament, el Síndic 
és escollit ple Ple a proposta de l’alcalde, procurant el consens previ dels grups polítics municipals.

Al contrari del que indica el reglament, l’alcalde va fer gala del seu autoritarisme, imposant el seu únic candidat i impedint a 
la Junta de Portaveus iniciar el procés perquè cada grup municipal pogués plantejar altres possibles candidats o candidates, 
tal com havíem demanat des de l’Entesa.

L’alcalde, en lloc de procurar el consens, l’ha impedit, negant-se 
a obrir un procés en el qual cada grup municipal es pogués ma-
nifestar. La seva negativa va ser taxativa i l’acta de la Junta de 
Portaveus recull frases de l’alcalde com: 

•	 la proposta no és posar noms sinó ratificar, sí o no.
•	 nosaltres portem una proposta (la ratificació) el que no està 

d’acord ha pogut expressar que no està d’acord i ja està.
•	 el tema està ben clar, presentem una proposta i ja està.

Aquest és el veritable consens que entén l’alcalde. El sí o sí. El lo 
tomas o lo dejas. Imposar un candidat, sense buscar el consens, 
lesiona la credibilitat i perjudica la institució del Síndic municipal.

L’Entesa per Sabadell lamenta profundament que en el nou mandat el Síndic municipal de Greuges, Sr. Josep Escartin, ja no 
compti amb el consens de tots els grups municipals, tal i com havia existit des de que va ser escollit l’any 2006.

Malgrat tot encoratgem el Sr. Escartin a realitzat la seva nova etapa com a Síndic amb la màxima independència de les or-
ganitzacions polítiques del Consistori i especialment de la del govern municipal.

Un alcalde transparent?
L’alcalde Manuel Bustos està traient tot el suc al premi que va 
rebre l’Ajuntament a la transparència, un premi que avalua 
únicament la pàgina web municipal. Certament el web 
municipal conté molta informació, una informació que 
s’hi va incloure a partir de l’aprovació al juny del 2010 
d’una moció de l’Entesa per Sabadell a favor de la trans-
parència municipal, que hauria de ser una obligació de to-
tes les administracions.
El que no és de rebut és que l’alcalde hagi convertit 
aquest premi en un element de populisme i que es 
dediqui a voltar per tot l’Estat fent-se fotos amb 
altres alcaldes i alcaldesses. 
L’Entesa continuarà treballant per fer que 
l’Ajuntament sigui cada dia més transpa-
rent, no només de cara a l’aparador, sinó 
també en la seva pràctica interna quotidiana.
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Barreres arquitectòniques de Renfe Centre
L’Entesa porta el cas al Síndic de Catalunya
L’Entesa ha presentat al Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafael Ribó, una queixa sobre l’incompliment per part de 
RENFE de la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Aquesta estació 
no disposa d’ascensor i només hi ha escala mecànica des del vestíbul fins l’andana, però no fins l’exterior. 

L’Entesa ja va promoure fa un any i mig una mo-
ció al ple municipal que va ser aprovada per 
unanimitat i que instava el Ministeri de Foment 
a complir la legislació i incloure en el pressupost 
del 2010 una partida per remodelar l’estació. La-
mentablement, RENFE no ha fet cap actuació per 
eliminar les barreres arquitectòniques, al con-
trari, fa uns mesos va substituir els paviments, 
sense abordar la reforma integral de l’accés, 
menystenint les necessitats dels usuaris i 
usuàries d’aquesta estació. Com a conseqüèn-
cia d’aquesta reforma, la situació ha empitjorat, 
perquè les obres han reduït l’alçada lliure entre 
el llindar de la reixa i els graons, que ara se situa 
en 1,75 metres, fet que obliga moltes persones a 
ajupir-se i té conseqüències greus per a les per-
sones invidents.

Els noms dels carrers
El PSC posa i treu els noms segons li convé
L’aprovació dels noms dels carrers i places de la ciutat és una facultat que el govern del Partit Socialista s’ha atribuït en exclusiva, 
sense que la resta dels grups municipals tinguin cap possibilitat d’incidir en la denominació dels espais públics. 

El nomenclàtor, que pot ser un interessant element de difusió de valors i de personatges històrics,  es troba, doncs, a mercè del 
govern del PSC, que fa i desfà a partir dels seus particulars interessos, quan no per simple populisme, com si la ciutat fos seva.

Les denominacions es posen o es canvien en funció de la simpatia que l’actual regidor de cultura pugui tenir per determinats 
noms. Una mostra és: 

Noms aprovats per organismes municipals i que no s’han  
materialitzat mai:

•	 II República. Aprovat per la Junta de Portaveus de 20-04-2005
•	 Josep Gibert, paleontòleg. Aprovat pel Ple de 22-10-2007, a instàn-

cies de l’Entesa.

Noms proposats per la ciutadania i que no han merescut cap interès 
pel govern:

•	 Josep Mª Borri, dirigent veïnal
•	 Bertha von Sutter, premi Nobel de la Pau
•	 Josep Henry Dunant, fundador de la Creu Roja

En canvi, és capaç de substituir noms existents, contravenint l’acord municipal:

•	 Avinguda Sabadell, que formava part d’un conjunt noms dedicats a ciutats tèxtils de tot el món, l’han canviat pel nom de Don 
Bosco, a demanda dels salesians, escola d’on va ser alumne l’actual regidor de cultura.

L’Entesa per Sabadell considera que el nomenclàtor municipal no pot dependre dels capricis, del populisme, de la ignorància o 
de la manca de criteri del regidor o del govern de torn i per tant defensa que la denominació dels carrers i places de la ciutat ha 
d’estar sotmesa a la consideració de tots els representants municipals i aprovats pel Ple municipal.
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Gasoducte Martorell-Figueres
Una nova agressió al Rodal silenciada

L’empresa ENAGAS pretén construir un nou gasoducte des de Martorell fins Figueres soterrat al llarg de tot els seu 
recorregut, un projecte amb una escassa informació pública per part de les administracions, però amb unes greus reper-
cussions sobre el territori.

El traçat afecta directament els boscos i camps de Ca n’Argelaguet, Sant Julià, el Bosc de Can Deu, la Torre Turull, el 
Torrent Colobrers, el Parc Agroforestal de Llevant, etc. per continuar afectant el territori vallesà per la utilització de ma-
quinària pesant, l’eliminació de tota vegetació en una franja de 30 metres d’amplada al llarg de tot el seu recorregut. Una 
veritable ferida de 160 km de longitud. 

Especialment devastadors serien els efectes al Bosc de Can Deu  i el pas pel Riu Ripoll a l’haver de superar importants 
talussos, però també al Torrent del Bosc de Can Deu, el Torrent de Can Bages, el Torrent de Colobrers i el Riu Tort, etc.

Amb l’objectiu d’evitar els impactes en espais d’alt valor natural, agrícola i forestal, l’Entesa per Sabadell va presentar 
al·legacions al traçat plantejant un traçat paral·lel a les infraestructures existents com l’AP-7 o el tren d’Alta Velocitat. 
Posteriorment també, en el Ple municipal del passat mes de gener l’Entesa va presentar una moció reclamant la preservació 
del Bosc de Can Deu i dels espais naturals de Sabadell i del Vallès i reclamant un traçat alternatiu amb un impacte menor, 
moció que no va ser aprovada pels vots contraris del PSC i CiU. 

Una vegada més, es posa en evidència la hipocresia d’organitzacions polítiques que diuen estar a favor de preservar els 
espais naturals i fomentar els parcs agraris, però que a l’hora de la veritat no tenen cap tipus de problema en condemnar-
los amb el pas de qualsevol infraestructura, com el Quart Cinturó o el Gasoducte.

L’obstrucció informativa del PSC
L’actitud del govern municipal ha provocat una nova queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. 
Rafael Ribó, per l’obstrucció informativa que practica el PSC amb els grups municipals. Malgrat el 
Reglament Orgànic Municipal – ROM diu que les peticions d’informació han de ser contestades en 
el termini de quatre dies hàbils, el cert és que el PSC incompleix sistemàticament aquests terminis.
D’altra banda, el Codi de Bon Govern Local, impulsat per la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y ratificat pel ple municipal l’1 de juny de 2010, inclou entre altres compromisos el d’assegurar 
“el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals” o el de la transparència.

Els casos que han fet vessar el got han estat les peticions d’informació sobre la Caserna de la Guàrdia Civil, que vam 
adreçar a l’alcalde el 24 de desembre de 2010 i no vam obtenir fins el 21 de febrer, així les respostes a les peticions sobre 
el Circ Piraña Show i sobre les sortides d’emergència de RENFE, que vam rebre als 42 i 48 dies respectivament.
Aquests exemples i molts d’altres posen de manifest que el govern del PSC practica una estratègia dilatòria a l’hora de 
respondre determinades peticions d’informació. Aquesta és la realitat de la seva “transparència”.

L’actitud del govern municipal ha provocat una 
Rafael Ribó, per 

Els casos que han fet vessar el got

Traçat terme de Sabadell

Sant Julià d’Altura

BOSC DE
CAN DEU

Torrent de Colobrers

Torre d’en Turull
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Les mocions de L’ENTESA

 Ple municipal del 4 de gener...

A favor de preservar el Bosc de Can Deu
La moció, que va ser rebutjada amb els vots del PSC i CiU 
i l’abstenció del PP, tenia com a objectiu declarar el com-
promís del ple amb la protecció del rodal i especialment 
del Bosc de Can Deu, davant l’amenaça que suposa la 
construcció del gasoducte Martorell-Figueres, i sol·licitar 
al promotor, ENAGAS, un traçat alternatiu amb menys im-
pacte sobre el rodal.

 Ple municipal de l’1 de febrer..

A favor de la dació en pagament 

El ple municipal es va pronunciar unànimement a favor 
d’aquesta moció que sol·licitava al govern espanyol la 
modificació de la regulació hipotecària, per incorporar la 
dació en pagament; l’instava a aplicar mesures per paralit-
zar els desnonaments; i proposava que el Consell Assessor 
de l’Habitatge de Sabadell prengués mesures a nivell muni-
cipal per evitar desnonaments i, quan això no fos possible, 
garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.

 Junta de Portaveus del 25 de febrer

A favor del dret de recepció de TV3 al País 
Valencià
La moció, aprovada per unanimitat, tenia l’objectiu 
de manifestar la solidaritat amb la ciutadania del País 
Valencià per la pèrdua d’un referent cultural i periodístic 
a rel del tancament d’emissions de Televisió de Catalunya 
el passat mes de febrer. El text instava la Generalitat 
Valenciana a rectificar la seva actitud i permetre les 
emissions de Televisió de Catalunya, i també demanava 
a la Generalitat de Catalunya a promoure un acord amb la 
Generalitat Valenciana.

 Junta de Portaveus del 25 de febrer

Per demanar la devolució del cànon digital

L’Entesa per Sabadell va traslladar aquesta moció a la 
Junta de portaveus a rel d’una petició de la CUP. La moció, 
que va ser aprovada, manifestava el rebuig al pagament 
del cànon digital indiscriminat, instava el Parlament de 
Catalunya i el Congrés dels Diputats a revisar en profundi-
tat el marc legal dels drets d’autor, i acordava reclamar a 
la SGAE la devolució de l’import abonat per l’Ajuntament. 

 Ple municipal de l’1 de març

A favor de pal·liar el dèficit de llits a la sani-
tat pública 

La moció a favor de la millora de la sanitat pública va 
prosperar, malgrat l’abstenció de CiU. Els principals 
acords van ser reclamar a la Generalitat la urgent cons-
trucció de l’Hospital Ernest Lluch per tal de resoldre el 
dèficit de llits hospitalaris de la zona sanitària de Sabadell, 
i sol·licitar l’augment transitori de derivacions i interven-
cions a la Clínica del Vallès o altres centres propers men-
tre no entri en funcionament l’Hospital Ernest Lluch.

Imatge virtual de l’Hospital Ernest Lluch
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Les activitats de l’Entesa

El 5 de març es va celebrar l’assem-
blea de l’Entesa, que va aprovar 
per unanimitat la llista de persones 
que formaran la candidatura per a 
les eleccions municipals del 22 de 
maig. També es van presentar les 
línies generals i el model organit-
zatiu de la campanya electoral de 
l’Entesa, una campanya basada en 
propostes i alternatives a l’actual 
política municipal.

El passat 22 de febrer l’Entesa per Sabadell va organitzar la presentació 
del llibre La carta. Història d’un comissari franquista, que se centra en 
dos personatges històrics: el comissari Creix i l’activista Miquel Núñez.
A l’acte van intervenir Antoni Batista, autor de llibre, periodista i profes-
sor de la URV que s’ha especialitzat en la investigació sobre la repres-
sió franquista, i M.Dolors Calvet, professora de la UPC. La presentació 
va anar a càrrec de Francesc Barata, periodista i professor de la Uni-
versitat Ramón Llull. 

Presentació del llibre La Carta

L’Assemblea aprova la Candidatura 2011
1. Virgínia Domínguez Álvarez
2. Juli Moltó Sierra
3. Margarida Massot Verdú
4. Jordi Monllor Celdrán
5. Marifé Calderón Paz
6. Lucas Martin Pinardi
7. Mª Salut Mas i Sangés
8. Manolo Navas Escribano
9. Lluïsa Miret Pech
10. Maties Serracant Camps
11. Isidre Carné Grané
12. Tere Llamas Frías
13. Alfons Aragoneses Aguado
14. Pep Gambús Forrellad
15. Ester González de Vicente
16. Sebastià Ruiz López 
17. Tona Sallent Custodio
18. Toni Múrcia Navarro
19. Rafa Merino Pareja
20. Marta Sanesteban Burgos
21. Hamanou Guermas Larbi
22. Anna Mª Avellaneda Camins
23. Josep Valls Camps
24. Encarna Cajaraville Díez
25. Miguel Moreno Moreno
26. Nieves Garcia Lasa
27. Isidre Soler Clarena

suplents
1r. José Vicente López  Mateo
2n. Guillermo Lusa Monforte
3r. Lluís Casanovas Riera

Aquest projecte, que es va posar en marxa ara fa un any es va dedicar el 29 de 
gener al barri de la Creu Alta i el 12 de març a la Creu de Barberà i Les Termes. 

A la Creu Alta, després de l’exposició al centre cívic de Can Balsach, vam poder fer 
un recorregut pel barri, visitant diferents equipaments, com ara el Pavelló Municipal 
de Can Balsach, el Centre Sant Vicenç, L’Estruch o la Biblioteca dels Safareigs.

La intensa pluja va impedir dur a terme l’itinerari previst 
a la Creu de Barberà i Les Termes, de manera que la 
sessió es va desenvolupar al Centre cívic de la Creu de 
Barberà a partir de la informació recollida prèviament 
en entrevistes a les entitats i escoles d’aquests dos 
barris, i va comptar amb la participació activa de dues 
membres de l’AV de la Creu de Barberà.

El Sabadell que volem



Butlletí Informatiu del Grup Municipal  Entesa per Sabadell 
 N

úm
. 4

7,
 m

ar
ç 

20
11

 

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 31 27 • grupmunicipal@entesa.org

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

L’Home de Bronze
Un element escultòric emergeix per damunt del 
perfil del Parc Catalunya. Auster, esvelt, camallarg 
i narigut, el cossatge d’Antoni Farrés contempla la 
ciutat, vigilant i serè des de la privilegiada atalaia.

L’escultura, obra del pintor Agustí Puig i l’espai disse-
nyat per l’arquitecte Manel Larrosa, evoquen la figura 
de l’alcalde que va liderar amb mestratge la transfor-
mació de la ciutat.

Un reconeixement merescut de qui va saber estar al 
capdavant de la ciutat mantenint uns valors avui en 
dia tan escadussers com el compromís, l’honestedat 
i l’ètica personal.

revista Quadern
l’intervencionisme de l’aparell socialista porta l’equip 
redactor a plegar
La prestigiosa revista cultural Quadern, que edita la Fundació Ars, va ser fundada l’any 1978 per 
l’editor Joan Cuscó i ha gaudit sempre d’una absoluta independència.

Coincidint amb la publicació del seu núm. 179, el seu director i tot l’equip redactor han dimitit de 
manera irrevocable. Aquesta situació ha estat originada per la imposició de la publicació d’una 
entrevista amb pretensions intel·lectuals feta a l’alcalde Manuel Bustos per la sra. Montse Bar-
deri, sense el coneixement de l’equip redactor. Es dóna la circumstància, que, a més, aquesta 
entrevista va ser anunciada pel propi alcalde en el seu facebook dies abans que el propi direc-
tor en tingués coneixement.

Es tracta d’un fet molt greu, una mostra més de l’intervencionisme permanent que el partit del govern i els seus servi-
dors pretenen exercir a la societat civil i les seves entitats per beneficiar els interessos polítics de l’alcalde i del PSC. Un 
intervencionisme que porta únicament a la pèrdua de la independència i de la credibilitat de les entitats i de les persones 
que les dirigeixen, però que a mig termini comporten el més absolut empobriment social i cultural de la nostra ciutat.

Pel contrari, amb aquesta dimissió, l’equip de redacció ha tingut una actitud coherent, digna de tota felicitació, davant d’una 
imposició que han considerat del tot inacceptable. Una actitud singular en una ciutat segrestada per l’aparell polític del PSC. 
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En la seva clariana, al parc, l’home de bronze no 
té veu. El seu discurs, abans vibrant, ha esdevin-
gut ara el brogit lleuger de la vida al parc. Ja no 
li cal convèncer, seduir.

Joaquim Sala-Sanahuja
de la plaquette L’Home de Bronze




