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L’Entesa per Sabadell és una 
organització civicopolítica, que va 
néixer l’any 1998 a Sabadell amb l’ob- 
jectiu de construir una alternativa 
d’esquerres i de progrés, amb vo-

luntat de govern, per millorar la 
ciutat, guanyar qualitat de 

vida i recuperar els va-
lors ètics, cívics i demo-
cràtics de la política. 
Actualment l’Entesa està 
representada a l’Ajunta-
ment de Sabadell pels 

regidors Isidre Soler i   
Virginia Domínguez

Per què som diferents?
•	Perquè decidim a Sabadell. L’Entesa és una opció 100% sabadellenca, nascuda a Sabadell per defensar els interessos de Sabadell.
•	Perquè no vivim de la política. No volem perpetuar-nos en els càrrecs com una forma de vida. Som ciutadans i ciutadanes que dediquem part del nostre temps a defensar els interessos col·lectius, fer propostes per millorar la nostra ciutat  i fiscalitzar l’acció de govern.
•	Perquè tenim un projecte polític basat en el co-neixement de la ciutat. Fem una política de proximitat, a partir del contacte amb la realitat de les persones, de cada barri, de les entitats, etc.
•	Perquè les decisions les prenem de manera col·lectiva. 
•	Perquè la nostra acció es regeix per un Codi ètic i de conducta d’obligat compliment.

Compromís      Sabadell
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Castell de Can Feu,  
una operació negativa per a la ciutat

El Castell de Can Feu és motiu de controvèrsia política per
l'obstinació del govern municipal de posseir-lo al preu que
sigui.
Més que un castell es tracta d'un antic mas que va acabar
tenint l'actual aparença fruit d'una fantasia medieval de l'è-
poca, però que té un escàs valor històric i arquitectònic. La
baixa qualitat dels seus materials i l'abandonament per part
dels seus propietaris durant molts anys l'han portat a una
situació de semirruïna.

Obsessionat per posseir el castell, però sense saber a què
destinar-lo, l'alcalde va signar l'any 2006 un conveni amb
els propietaris amb els acords següents:

• L'Ajuntament requalificava els terrenys del polígon Mas
Duran. Així es podria construir el doble del sostre previst
(de 18.100 a 33.600 m2) i passar de sòl industrial a indus-
trial i oficines, que permetia al propietari obtenir una apre-
ciable plusvàlua.

• La propietat col·laborava amb 2 milions d'euros per conso-
lidar el castell i mig milió més pel futur Parc de Can Feu en
els terrenys adjacents al castell, de propietat municipal
des de l'any 1990.

• El castell continuaria sent de propietat privada fins que
s'executés la urbanització del nou polígon industrial, lla-
vors passaria a ser propietat municipal. Mentrestant
l'Ajuntament podia organitzar-hi visites prèvia comuni-
cació a la propietat.

Butlletí Informatiu del Grup Municipal

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

EDITORIAL:
10 anys de mala gestió
Aquest nou curs polític ha començat posant novament en
evidència la veritable condició del govern municipal del
PSC. En poques setmanes hem assistit a diversos fets prou
significatius que ho corroboren: tupinada al Ple en la vota-
ció de l'addenda del conveni del Castell de Can Feu, sorti-
da a la llum d'irregularitats en la concessió dels habitatges
de Sant Oleguer, finançament amb diners municipals de
les obres de la carretera de Bellaterra que correspondria
a la Diputació, caos al centre de la ciutat a causa de la
manca de planificació,... han estat alguns afers fruit de la
incompetència i de la mala gestió per part del govern
municipal.
No es tracta, però, de fets casuals ni aïllats, sinó que són
resultat de l'estil de governar d'aquests 10 anys del PSC i
formen part d'una llarga llista d'actuacions inacceptables :
el cas Bemba, l'afer de la Caserna de la Guàrdia Civil, el
complex Olímpia, la contractació irregular de personal
municipal, la creixent privatització dels serveis municipals,
la mala gestió dels diners públics, les inauguracions d'o-
bres municipals sense els requisits de seguretat correspo-
nents, per posar només alguns exemples.

Unes actuacions que l'Entesa ha denunciat contínuament
al llarg d'aquests 10 anys, mentre altres grups n'eren còm-
plices o bé miraven cap a una altra banda.

Totes aquestes actuacions negatives per a la ciutat poden
portar el segell de la prepotència, de la incompetència o
de la manca d'ètica, però totes elles han estat encunyades
pels mateixos responsables: el govern municipal del PSC i
l'alcalde, Manuel Bustos.

Un govern i un alcalde que cada cop que surt a la llum
algun d'aquests afers amaguen el cap sota l'ala, enlloc de
donar explicacions a la ciutat, que és el mínim que es pot
esperar d'un govern coherent amb les seves actuacions. 

Des de l'Entesa per Sabadell continuarem denun-
ciant totes les actuacions contrà-
ries als interessos de la ciutat,
com hem fet sempre, demana-
rem les responsabilitats que
pertoquin i treballarem per
posar data de caducitat al mal
govern del PSC.

Què + hem fet 

amb el teu vot? x

10 anys fent ciutat, 10 anys passant comptes! 

Fa 10 anys que l’Entesa per Sabadell va iniciar el seu camí com a opció

política per assolir un Sabadell millor i amb més qualitat de vida, defensant

en tot moment un treball polític basat en l’ètica, el rigor i l’honestedat.

Aquest compromís amb la ciutat ens anima a treballar dia a dia

de manera intensa i amb la màxima il·lusió per canviar Sabadell.

Coherents amb aquest compromís i amb aquesta manera d’entendre la

política volem donar compte un any més de la feina feta

amb aquesta síntesi de la memòria del Grup Municipal en que es recull

la nostra activitat i les nostres propostes en aquest any, amb la voluntat

que pugeu valorar què hem fet amb el teu vot.

Si voleu més informació podeu visitar el web

www.entesa.org

Isidre Soler Clarena

Virgínia Domínguez Álvarez

Feina feta juny 2008 - juny 2009

Grup Municipal

www. entesa.org
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Grup Municipal Entesa per Sabadell

Telèfon 93 745 31 27 / 93 745 32 16 • Fax: 93 745 31 27

grupmunicipal@entesa.org

a mode de balanç oposició i propostes

Des del Grup Municipal hem continuat treballant defensant els principis polí-

tics de l’Entesa per Sabadell i les propostes recollides en el nostre progra-

ma de govern, d’acord amb la manera d’entendre la política com a servei de

la ciutat.

Hem mantingut un ampli contacte amb el teixit associatiu que ens ha permès

ampliar el coneixement del treball que realitzen, les seves inquietuds i

necessitats que sovint hem convertit en propostes. 

Hem plantejat nombroses propostes en forma de moció, d’al·legacions o

consideracions, algunes de les quals han estat acceptades, com la recupe-

ració de la Casa Maternitat, l’obertura de l’ús de la Casa Duran a la ciutat,

operar amb la Banca ètica o la creació d’una comissió pel seguiment del

dèficit sanitari, entre altres.

Des del Grup municipal hem defensat en tot moment el model de ciutat que

volem per Sabadell i la manera de gestionar-la: la defensa del patrimoni

comú, de l’espai públic, el rigor i l’austeritat pressupostària, la millora dels

serveis a les persones, una política de personal ètica i transparent, la salut i

la qualitat del medi, etc. Molts d’aquests aspectes s’han contraposat a la

desastrosa i mediocre acció del govern del PSC.

Hem incidit en projectes com l’Olimpia en el que gràcies a la nostra insistèn-

cia s’ha salvat de la piqueta la popular piscina, en el perllongament dels FGC

en el que s’han recollit propostes de l’Entesa com les modificacions a la

Plaça d’Espanya, o al Passeig de la Plaça Major.

Hem defensat els nostres criteris sobre múltiples fets ciutadans o actua-

cions del Govern municipal per mitjà de comunicats, rodes de premsa, arti-

cles d’opinió, intervencions en els mitjans de comunicació o en debats

oberts al ciutat, mostrant una visió diferent i alternativa a la política oficial

buida de continguts i de propostes reals.

L’Entesa ha exercit el paper d’oposició d’una manera clara, rigorosa i res-

ponsable, bel·ligerant quan ha estat necessari, fiscalitzant en tot moment

l’acció del govern i alhora oferint propostes i alternatives, i assistint de

manera activa al tots els organismes en els quals tenim representació.

L’Entesa s’ha consolidat com a referent per moltes persones que creuen en

una opció política propera, que treballa dia a dia per fer avançar la ciutat

cap a un major benestar i qualitat de vida, a partir d’uns plantejaments pen-

sats per a Sabadell i decidits a Sabadell.

com tenim ara la ciutat 

Al llarg d’aquest any s’ha fet encara més palès l’estancament de Sabadell. I no

tan sols per la crisi, sinó per l’esgotament d’un govern municipal sense projec-

te ni model de ciutat, sense criteri, sense idees i malbaratador. 

Un govern municipal que ha tingut com a principal objectiu donar una imatge de

Sabadell fictícia i d’aparador, obviant els problemes reals i actuant més pels seus

interessos partidistes que pels del conjunt de la ciutat. L’alcalde, per la seva

banda, enlloc de liderar el futur en alguna direcció, ha refermat la seva vocació

narcisista d’aparèixer a qualsevol acte, per banal que sigui, a canvi de la foto.

L’alegria pressupostària al llarg dels anys anteriors ha propiciat la manca de

suficients recursos per abordar les demandes d’uns serveis socials desbor-

dats per la nova situació econòmica, amb el risc d’exclusió social. I, a més,

s’intenta amagar a l’opinió pública la situació precària de moltes famílies per

no embrutar la imatge d’un Sabadell idíl·lic.

La manca de recursos econòmics, doncs, però també una evident incapacitat

de gestió ha comportat una nul·la inversió estratègica i les úniques inversions

que s’executen provenen bàsicament d’altres administracions: Ferrocarrils,

CAPs, Llars d’Infants, Pla de barris, la pista coberta d’atletisme, els fons esta-

tals FEIL. O, en algun cas, de la iniciativa privada com ara Sant Pau de Riu-sec,

el parc de Can Gambús.

Pel contrari, els nous equipaments anunciats fins la sacietat han caigut en l’o-

blit: la Ciutat de la Música –hem pagat més de 3,2 milions d’euros pel projec-

te arquitectònic-, el Complex museístic al Turull, el teatre al Pissit, o el Castell

de Can Feu -que ni tan sols és de la ciutat- . 

I també s’han abandonat definitivament, per desinterès i per miopia, impor-

tants projectes de ciutat com el Mapa Cultural, el Museu Tèxtil, la Gran Via

digital, la ciutat del coneixement... I es deixa perdre el patrimoni històric i cul-

tural, amb casos tan dramàtics com l’abandonament del Vapor Turull, el Molí

d’en Torrella, la Masia de Can Llong, etc.

La gestió del patrimoni de la ciutat ha continuat sent nefasta. A la pretensió de

regalar la Caserna de la Guardia Civil cal sumar-hi la intenció de privatitzar el

Complex esportiu Olímpia cedint-lo per 50 anys a la Federació Catalana de

Futbol. Continua l’externalització de Serveis públics bàsics com el Cementiri. I

la contractació a dit de persones afins políticament ha posat de manifest una

gestió del personal municipal mancada de tota ètica.

A Sabadell manca un govern que porti la ciutat en una direcció diferent a la del

govern del PSC. Que no afavoreixi l’especulació immobiliària i no deixi perdre

més teixit productiu. Que tingui una política clara i decidida a favor de la cohesió

social, de la formació i del coneixement, de la cultura, del teixit comercial de pro-

ximitat. Que preservi de manera efectiva la qualitat de vida i el patrimoni natural. 

En 10 anys de govern Bustos, Sabadell ha perdut massa oportunitats per ser

una ciutat referent, amb una perspectiva de futur clara, una ciutat diversa i

cohesionada, amb capacitat de projecció i lideratge..
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Mocions del Grup Municipal d’Entesa a la Junta de Portaveus

Proposta d’acord

Resultat

A favor de la fi del genocidi contra el poble palestí Desestimada

A favor d’una reducció de les tarifes elèctriques

(PSC+CIU+ICV+ERC)

Aprovada per unanimitat

A favor de la resolució dels expedientats de la UAB Desestimada

A favor de la pau a Palestina (conjunta amb ICV) Desestimada

A favor dels 10mil a Brusel·les
Desestimada

A favor de la Festa del Foc
Aprovada per unanimitat

A favor de la defensa dels animals

i en contra les curses de braus

Aprovada per unanimitat

A favor del Dia Internacional Contra l’Homofòbia Aprovada

A favor de la Iniciativa Legislativa Popular

per un Referèndum sobre l’autodeterminació
Desestimada

Al·legacions i consideracions

• Al Pla Transversal de Nova Ciutadania

• Al Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona

• Al Pla Local d’Habitatge

• A l’Ordenança Municipal del Rodal

• A la Modificació de Pla General Municipal sobre l’Artèxtil

• Al Pla Director del Cementiri

• A l’Ordenança General de Subvencions

• A les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus Públics per l’any 2009

• Al Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de

Sabadell i dels Procediments d’Adjudicació

• Al Reglament del procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol

públiques de Sabadell

• Al Projecte de remodelació del CEIP La Trama

• Aportacions al document Criteris de cessió de locals a entitats ciutadanes

Propostes

• Per mantenir les pistes poliesportives i la piscina de l’Olímpia

• Ordenació alternativa a l’espai de l’actual Artèxtil

• Actuacions per incloure al Fons Estatal d’Inversió Local - FEIL

• Comentaris i propostes per incloure en el Pla de Mobilitat Urbana - PMU

Precs i preguntes al Ple municipal

Em fet 8 precs i preguntes a l’alcalde durant el ple municipal relacionades amb

temes que afecten la ciutat o a determinats col·lectius de la mateixa.

• Hem assistit a 295 reunions de treball de diferents òrgans municipals on

tenim representació: ple, comissions informatives, juntes i consells d’orga-

nismes autònoms i empreses municipals... Això significa ell 96 % de les reu-

nions a les que hem estat convocats

• Hem traslladat a l’equip de govern 175 preguntes escrites amb l’objectiu

d’estar informats de totes les actuacions del govern municipal

• Ens hem reunit amb diverses entitats, col·lectius i ciutadans i ciutadanes.

També hem rebut a la seu del Grup Municipal nombrosos ciutadans i ciuta-

danes que buscaven assessorament o solucions a les seves inquietuds.

Mocions del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple

Proposta d’acord

A favor d’actualitzar el Pla Director

de Bicicletes de Sabadell

Sobre la taula

A favor de reconvertir la Casa de la Maternitat

en un Casal per les llengües

Aprovada per unanimitat

Per promoure la Banca Ètica i

que l’Ajuntament operi amb aquestes entitats
Aprovada per unanimitat

A favor d’obrir la Casa Duran

a l’ús de la ciutat

Aprovada

A favor del consens sobre

l’ús de l’espai públic

Desestimada

Creació d’una comissió específica

per abordar el dèficit sanitari a la nostra ciutat
Aprovada

A favor d’una política d’igualtat en relació

a la cessió de locals (conjunta amb CIU+ERC+ICV)
Aprovada

Interpretació ROM (conjunta amb CIU+ERC+ICV) Desestimada

A favor de millorar els recursos per

a les persones autistes i les seves famílies
Desestimada

A favor de la revocació de la delegació de

competències efectuades a la Junta de Govern

(conjunta amb CIU+ERC+ICV)

Desestimada

A favor d’un servei de mediació

del lloguer d’habitacions

Sobre la taula

A favor de nomenar un

representant sabadellenc a Caixa Terrassa
Desestimada

A favor d’un debat sobre

el Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell

Desestimada

Feina feta juny 2008 - juny 2009 Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Memòria 2008-2009

Sentit del vot de l'Entesa en els plens municipals

propostes del govern municipal propostes dels grups

A favor
55 66%

16 66 %

Abstencions 17 31 %
5 21 %

En contra
11 13 %

3 13 %

TOTAL
83 100 %

24 100 %

Difusió de la nostra activitat i opinió

Hem informat de les nostres activitats i difós la nostra opinió sobre tots

els temes que afecten els ciutadans i ciutadanes a través dels mitjans de

comunicació municipals, els privats i els propis de l’Entesa.

36
Rodes de premsa

124 Comunicats de premsa

25
Articles d’opinió

mensual Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

setmanal Intervencions al programa Sabadell actual de Canal Català

debat mensual Ràdio Sabadell

3
Butlletins del Grup municipal

5
Fulls informatius monogràfics: • Caserna de la Guàrdia Civil

• Olímpia • Sanitat • Contractació irregular de personal

Els Debats de l’Entesa

Hem organitzat actes sobre temes d’actualitat conjuntament amb

l’Entesa per Sabadell en el cicle “Els debats de l’Entesa”:

25 de setembre de 2008: Amb Albert Corominas, Martí Marín i Isabel Benítez

Present i futur de la Universitat pública catalana, cap a on anem?

10 de desembre de 2008 (amb les CAV): Amb Jon Elordi i Humbert Roma

Drets civils i polítics [al País Basc]

18 de febrer de 2009: Amb Pau Avellaneda, Màrius Navazo i Sebastià Ruiz

Pla de mobilitat, una oportunitat de futur per a la ciutat

26 de març de 2009: Amb Daniel Raventós

Renda bàsica: dret o privilegi?

29 d’abril de 2009: Amb Miren Etxerrazeta

El context polític i econòmic del procés de privatització dels serveis públics

6 de maig de 2009: Amb Artur Domingo, Gemma Ubasart i Albert Díez

La política avui

17 de juny de 2009: Amb els portaveus de tots els grups municipals

Sabadell avui
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Què fem?
•	 Seguiment i fiscalització de l’acció de govern

•	 Propostes de millora:  Projecte dels FGC   Mo-
bilitat urbana   Complex Olímpia i Camp de futbol mu-
nicipal de Gràcia   Ascensors als edificis que no en 
disposen   Ordenances municipals   Protecció del 
patrimoni   Servei d’adequació d’habitatges per a la 
gent gran   Cerimònies laiques al tanatori municipal  

 Escoles bressol a cada barri, etc.

•	 Mocions:  FGC a Castellar   Soterrament FGC fins 
Sant Quirze   Servei de Mediació comunitària   Casa 
de la Maternitat   Obertura de la Casa Duran a la ciu-
tat   Pla de protecció contra la contaminació acús-
tica   Seguiment del dèficit sanitari   Millora dels 
recursos per a les persones autistes   Banca ètic  

 Sabadell ciutat antitaurina   Pla contra la contami-
nació atmosfèrica   A favor del Batxillerat nocturn  

 Museu Tèxtil al Vapor Pissit   Eliminació de barre-
res arquitectòniques Renfe, etc.

•	 Actes de debat sobre temes locals o d’interès general

•	 Butlletí informatiu trimestral del grup municipal i al-
tres fulls informatius monogràfics, memòries anuals, 
etc.

A què ens comprometem?: 

•	  Transparència: Donem 
compte anualment de la nostra 
activitat mitjançant una memòria 
que fem pública.

•	  Renovació: Promovem la 
renovació de càrrecs i limitem a 
dos mandats (8 anys) l’exercici del 
càrrec de regidor/a

•	  Honestedat: No acceptem 
favors o regals. Actualitzem cada any 
les nostres declaracions de béns.

•	  Respecte: Defensem les nostres 
propostes des de l’argumentació 
deliberativa i el debat respectuós, 
sense desqualificar els adversaris ni 
fer joc brut.

•	  Compromís: Responsabilitat 
pública al servei de la ciutat, sense 
cap finalitat personal ni lucrativa.

•	  Austeritat: No acceptem els 
telèfons mòbils de l’Ajuntament ni 
altres privilegis

El Codi Ètic i  
de Conducta
És un compromís públic 

que signen tots els 
candidats i candidates de 

l’Entesa per Sabadell.

El Museu de la Indústria Tèxtil Llanera és

una antiga aspiració de la ciutat per preservar el

llegat històric, cultural i social de la indústria tèx-

til que va donar identitat a Sabadell

Entesa per Sabadell febrer de 2010 l’Entesa informa

Per què encara no tenim el Museu?

• 1999: el PSC arriba al govern i, abandona el projecte del

Museu. Destina el Despatx Lluch a Oficina d’Informació i el

Molí de Sant Oleguer a Alberg de Joventut.

• 2009: el govern del PSC anuncia un nou ús per al Vapor Pissit.

Per què defensem

el Museu al Pissit?

• El Vapor Pissit va ser la primera

gran fàbrica de Sabadell.

• Acull la maquinària de l’Assor-

timent Serracant, l’únic conjunt

d’aquestes característiques que

es conserva a Catalunya, format

per selfactines, cardes i l’embar-

rat original. Desmantellar-lo

suposaria la seva destrucció.

• És propietat de l’Ajuntament i

és un espai adequat per acollir

el Museu.

El PSC en contra d’ubicar

el Museu al Pissit

Després d’11 anys de govern Bustos el

Museu Tèxtil ha estat completament

oblidat. Ara, la pressió ciutadana i la

tenacitat d’un grup de teòrics tèxtils

ha forçat al PSC a tornar-ne parlar.

Tanmateix, el PSC va votar en contra

de la moció que va presentar l’Entesa

en el ple municipal del 2 de febrer per-

què el Vapor Pissit esdevingués seu

del Museu Tèxtil i que es garantís la

conservació de la maquinària que acull.

Fem memòria

• 1994: l’Ajuntament aprova per unanimitat el Pla de Museus, que

contempla la creació d’un Museu Tèxtil, després d’anys de debat

• 1998: el Ple municipal aprova per unanimitat la creació del Museu

de la Indústria Tèxtil Llanera i en ratifica el projecte museològic.

• L’Ajuntament adquireix els edificis que havien d’acollir el nou museu.

L’Entesa continuarà treballant perquè el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera

sigui una realitat i vetllarà perquè el patrimoni industrial sigui respectat

Entesa per Sabadell c. Gràcia, 48, 1r 2a 08201 Sabadell • Tel. 93 727 03 88 • www.entesa.org

Grup Municipal ES Telèfon 93 745 31 27 • Fax: 93 745 31 27 • grupmunicipal@entesa.org

el Museu TÈXTIL al Vapor PISSIT
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Com ja apuntàvem en el butlletí anterior, el procés d’adjudicació dels 

pisos de Sant Oleguer s’ha caracteritzat per les contínues irregula-

ritats administratives i una inquietant deixadesa política. Aquesta 

realitat ja la vam constatar examinant els expedients d’adjudicació 

i vam detactar un greu dèfi cit de transparència i un evident incom-

pliment del procediment aprovat pel ple municipal. D’altra banda, també ho hem pogut confi rmar en les diferents reuni-

ons de la Comissió informativa monogràfi ca, que el govern del PSC 

es va veure obligat a convocar.El Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell ha participat en totes les 

reunions i ha formulat més de cinquanta preguntes. Les respostes 

a algunes preguntes i la manca de resposta a d’altres ha confi rmat 

un cop més que l’actuació de Serveis Socials i del govern ha estat 

del tot irregular. Per què no es va constituir la Comissió de Valoració 

i Admissions? Per què es van adjudicar habitatges sense complir 

els requisits establerts? Per què no hi havia una llista d’espera co-

neguda? Per què no es va establir un procediment per atorgar els 

habitatges que quedaven vacants? Són algunes de les preguntes 

sense resposta.
Aquesta comissió informativa ha acabat sense que el govern mu-

nicipal hagi volgut assumir cap tipus de responsabilitat, més enllà 

d’atribuir la mala praxi a petits errors administratius.Tot aquest cúmul de despropòsits no té cap altra explicació que la 

manera de fer del govern del PSC, amb l’alcalde al capdavant, que 

mira més pels seus interessos partidistes que no pas pels interes-

sos de la ciutat.

Editorial
Un govern sense credibilitatSempre hem estat conscients de les limitacions 

polítiques dels governs encapçalats per Manuel 
Bustos, però ara, després d’onze anys de tenir 
la responsabilitat de gestionar els interessos de 
la ciutat, la seva credibilitat ha tocat fons.Si durant els primers anys aquestes limita-

cions es van veure dissimulades gràcies als 
rèdits polítics heretats del govern encapçalat 
per Toni Farrés, amb una economia munici-
pal sanejada, amb molts projectes en marxa 
i altres a punt d’inaugurar, ara s’ha posat de 
relleu el veritable nivell de la seva gestió.Els diferents governs Bustos han esmerçat 

més esforços i recursos per mantenir-se en el 
poder que a impulsar polítiques per a afavorir 
el progrés dels sabadellencs i sabadellen-
ques i a fer de Sabadell una ciutat capdavan-
tera i centre d’oportunitats.La política de personal municipal principal-

ment adreçada a col·locar persones afins 
políticament per damunt dels mèrits profes-
sionals. La gestió dels equipaments públics 
en funció de la seva conveniència, com en el 
complex de Sant Oleguer. El menyspreu pels 
acords presos pel conjunt dels representants 
municipals com en el Museu Tèxtil o el Mapa 
Cultural. Una gestió de l’economia municipal 
abocada principalment a mantenir la maqui-
nària administrativa sense capacitat d’inver-
tir en nous projectes. El fiasco dels projec-
tes faraònics com la Ciutat de la Música o 
el Complex Museístic anunciats abastament 
com a reclam propagandístic però sense 
capacitat de materialitzar-los. Són alguns 
dels exemples de la manera de fer del govern 
del PSC encapçalat per Manuel Bustos.La ciutat necessita de manera urgent nous 

aires al Consistori. Amb persones que aportin 
capacitat de lideratge i credibilitat per gesti-
onar dignament el futur de Sabadell. L’Entesa 
està plenament compromesa perquè aquest 
desig de molts sabadellencs i sabadellenques 
es faci realitat.

Massa preguntes sense resposta

Pisos de Sant Oleguer per a Gent Gran:

Entesa per Sabadell setembre 2009

Repensar la ciutat, redissenyar la mobilitat
Planificar la mobilitat és una gran oportunitat per repensar el paper de l’espai públic a la ciutat.

Podem dissenyar una ciutat on es pugui anar a peu sense trobar obstacles contínuament, on els autobusos no quedin

atrapats en embussos provocats pels cotxes, on anar en bicicleta sigui segur, on es pugui aparcar quan calgui utilitzar

el cotxe, on els infants puguin jugar als carrers i puguin anar sols a l’escola, sense percebre la ciutat com a perill.

Hem de dissenyar una ciutat on tothom tingui les mateixes possibilitats d’anar a tot arreu, independentment dels seus

recursos econòmics, edat, gènere o limitacions físiques. I també on la qualitat de l’aire i el soroll emès pel trànsit sigui

compatible amb la salut de les persones.

Considerar tots aquests aspectes, reflexionar-hi i planifi-
car com han de ser en el futur proper és la tasca que
l’Entesa per Sabadell vol abordar en un moment en què
s’està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana.

La mobilitat urbana és una competència exclusivament municipal. 

Depèn doncs únicament dels sabadellencs i sabadellenques que
aquest pla es plantegi amb profunditat els reptes d’equitat social i

sostenibilitat ambiental. Depèn de tots nosaltres que aquest pla
no esdevingui un mer tràmit administratiu, sinó un veritable instru-

ment amb capacitat per transformar la ciutat, el Sabadell del futur.

sobre la mobilitat urbana

Propostes d’Entesa per Sabadell
sobre la mobilitat urbana
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L’Entesa,  una alternativa ciutadana per a un Sabadell  progressista

Pla de Mobilitat UrbanaCanviar alguna cosa o cobrir l’expedient?Actualment s’està redactant el Pla de Mobilitat Urbana de
Sabadell per donar compliment a la Llei de Mobilitat. El PMU
hauria de ser un instrument fonamental per definir el model de
mobilitat i, per tant, el model de ciutat.Sobre el paper, els seus objectius són el foment dels mitjans no

motoritzats i el transport públic, la reducció de la contaminació
atmosfèrica i acústica, la disminució de l’accidentalitat, un
menor impacte de la mobilitat sobre el canvi climàtic, la millora
dels usos de l’espai públic i la seva democratització.Per l’Entesa el PMU hauria de permetre decidir com volem que

sigui la ciutat i especialment quins elements de mobilitat es
prioritzen (carrils bus, aparcaments dissuasoris, aparcament
de camions, carrils bici, itineraris segurs per anar a peu, etc).Molt ens temem però que acabarà sent un document per

cobrir l’expedient, ja que el primer esborrany no concreta
pràcticament cap de les actuacions, deixant la seva concreció
a futurs plans i estudis. 
Per altra banda la pràctica quotidiana és del tot contradictòria
amb els seus objectius. Ho diem perquè en ple procés d’elabo-
ració al govern municipal se li han acudit mesures tan contra-
dictòries com fer un tercer carril a la Gran Via sense estudiar
els efectes sobre la mobilitat.
També s’estan reformant molts dels carrers del centre amb els
fons FEIL sense tenir presents objectius del PMU com ara
crear espais pacificats. I tampoc no es plantegen en aquest
document nous sistemes de transport com el tramvia.Per tot plegat pensem que correm el risc que el PMU acabi

com un document més en un calaix i que es perdi l’oportunitat
per avançar en polítiques a favor de la democratització de l’es-
pai públic i de la millora de la qualitat de vida i la salut.Per aquest motiu, amb l’esperança de redreçar aquest procés,

l’Entesa per Sabadell ha fet arribar al govern municipal tot un
seguit de propostes a favor de la seva concreció i contingut.

Editorial
DEMANEM 
RESPONSABILITATSLa sentència del Jutjat Conten -ciós Adminis tratiu núm. 16 deBarcelona contra la contractació irregular de per-sonal de l’Ajunta ment per part del govern munici-pal confirma el que ja fa temps coneixíem. No haestat una excepció ni una errada aïllada. És lapunta de l’iceberg de la intolerable política depersonal que ha practicat el Sr. Bustos des de quèva accedir al govern de la ciutat ara fa 10 anys.Un desmesurat nombre de persones contractadescom a càrrecs de confiança i en categories labo-rals mitjanes (més de 40 el juny de 2007).Contractacions d’urgència de personal que ocu-pava el lloc de treball des de feia anys.Contractacions sense cap mena de convocatòriapública ni procés de selecció. Concursos amb tri-bunals a mida amb persones vinculades al partitdel govern, etc.

Unes irregularitats que l’Entesa ha vingut denun-ciant reiteradament mentre el govern municipal,en lloc de rectificar, ha reaccionat negant la reali-tat i difamant-nos.
I és que la política de personal forma part d’a-quest estil Bustos de governar tan detestat. Depensar amb prepotència que pot fer i desfer a laciutat en funció dels seus interessos amb la mésabsoluta impunitat. Actuant com si administrés elseu “cortijo” on els recursos, les persones, elpatrimoni i els carrers i les places fossin de laseva propietat.

Ja n’hi ha prou. No s’hi val ni culpabilitzar el missat-ger ni amagar el cap sota l’ala. Aquí hi ha responsa-bles clars i demanem responsabilitats polítiques.Començant pel Sr. Joan Manau, actual responsablede personal, sense oblidar la Sra. MontserratCapdevila, que va ser la seva predecessora, finsl’alcalde Manuel Bustos, que és el màxim respon-sable de les decisions del seu equip de govern.És hora de què surti a la llum la resta de l’iceberg.Sabadell es mereix explicacions i, per descomptat,també es mereix un govern amb més ètica.



Què defensem?
 Serveis públics de qualitat
Gestió pública dels serveis, més places 
d’escola bressol, Centres de dia, Bibliote-
ques, Equipaments per a malalts crònics i 
mentals i per a persones amb disminució, 
Promoció del Conservatori i Escola de Mú-
sica, Escola d’Infermeria, impuls del Cam-
pus universitari, Ciutat del Coneixement,...

  El patrimoni històric i 
cultural al servei de la ciutat 
Museu tèxtil al Vapor Pissit, Parc Fluvial 
del Ripoll, Casa Duran, Casa Maternitat, 
Vapor Turull, Moli d’en Torrella,  ...

 Una ciutat més habitable
Amb carrers a mida dels vianants i 
espais públics de qualitat. Inversió 
rellevant en transport públic: Tram-
via, millores FGC, carrils bici urbans 
i interurbans, eix central pacificat,...

 La preservació del rodal
Parc Agrari, Espai Agroforestal 
de Llevant, evitar l’impacte brutal 
d’infraestructures com ara el QC i 
la Ronda Est,...

 Gestió dels recursos públics amb criteris d’austeritat
Destinar els diners de la ciutat (els que paguem tots els ciutadans  
i ciutadanes) exclusivament a millorar els serveis de la ciutat.
Prou malbaratament amb propaganda, canapès, ostentació i despeses innecessàries. 
Una política de personal transparent, al servei de la ciutat.

  Gestió de la ciutat amb 
transparència, participació 
i democràcia 
Respecte a la discrepància, promoure 
la implicació ciutadana, consultes so-
bre temes d’interès col·lectiu...

 Polítiques municipals per afavorir la cohesió social



 Les Candidatures 
Alternatives del Vallès
L’Entesa per Sabadell forma part de les CAV – Can-
didatures Alternatives del Vallès, conjuntament 
amb altres candidatures independents: l’Altraveu 
de Castellar del Vallès, l’AEB de Badia, l’EAB de 
Barberà, el COP de Ripollet, Compromís per Cer-
danyola, l’ACR de Rubí i les CUP de Sant Cugat i 

Terrassa. La suma 
dels nostres vots 
ha permès que 
aquesta forma de 
fer política esti-
gui representa-
da en el Consell 

Comar-
cal amb 
un con-
seller.

Si vols saber més, visita el nostre web          www.entesa.org

L’Entesa per 
Sabadell va 

iniciar fa pocs mesos el pro-
jecte El Sabadell que volem, amb la finalitat de 

conèixer millor la realitat de cada barri de 
Sabadell i recollir les seves necessitats, 

inquietuds, queixes i suggeriments. 
Fins ara hem visitat Can Puiggener, la 
Concòrdia, Espronceda i Campoamor. 

El Sabadell 
que volem

El Sabadell 

que volem 
[un exercici 

de ciutadania activa]

un procés

inter[actiu]

amb el territori
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Grup Municipal 93 745 31 27 (matins)info@entesa.org 

Hi trobaràs els comunicats de premsa   articles d’opinió   retalls de premsa  
 mocions   al·legacions i propostes   les intervencions més rellevants de l’Entesa 

en el ple municipal   tots els butlletins del Grup municipal   fulls informatius i altres 
publicacions   i moltes altres informacions d’interès.

Si vols rebre el nostre butlletí o vols rebre informació per correu electrònic demana-ho a:


