
a mode de balanç 
A les eleccions del 2007 vam obtenir uns resultats, semblants als del 2003,
que confirmen la consolidació de l’Entesa com a opció política ciutadana,
fruit del treball ben fet.

Durant aquest any des del Grup municipal hem continuat defensant els plan-
tejaments polítics propis, sintetitzats en el nostre Programa de govern, que
són, en definitiva, els nostres compromisos amb la ciutadania. 

Amb el nostre discurs i amb les nostres actuacions hem defensat que és pos-
sible un altre plantejament de la política. Una manera de fer que no es basa en
una cursa pel poder ni en l’ambició personal, sinó que parteix del compromís
amb la ciutat i es fonamenta en la concepció de la política com a servei a la
col·lectivitat i en la defensa d’un model de ciutat coherent i sostenible, per pro-
curar més qualitat de vida i felicitat als nostres conciutadans i conciutadanes.

Al llarg d’aquests mesos hem treballat com ens agrada fer-ho, de manera
intensa i amb satisfacció per la feina feta. Amb responsabilitat, amb implica-
ció activa en tots el àmbits de participació, municipal o ciutadana, opinant i
plantejant temes per fer avançar i millorar les propostes per a Sabadell. 

Davant l’Equip de govern hem mantingut una actitud coherent, lliure i valen-
ta, defensant els nostres plantejaments, denunciant tot allò que hem consi-
derat negatiu per a la ciutat i donant suport a les propostes positives.

Hem fet una oposició rigorosa i constructiva, decidida i respectuosa, posant
de manifest que tenim un model de ciutat propi i defensant una gestió política
de la  ciutat d’esquerres, més transparent, realment participativa i que tingui
en compte les necessitats i les inquietuds reals dels ciutadans i ciutadanes.

Hem defensant una bona administració dels recursos, els serveis i l’espai
públic. Hem defensat el patrimoni col·lectiu, el natural i l’arquitectònic. Hem
fet propostes per millorar la salut i les condicions de vida. Hem reclamat que
es prioritzin els serveis bàsics i les necessitats socials de les persones per
avançar cap a una major cohesió social. Hem defensat que el diner públic es
destini a finançar les necessitats de les persones i els serveis i projectes
d’interès ciutadà, enlloc de malbaratar-lo en despeses supèrflues, publicità-
ries o ostentoses.

Tot això ho hem fet amb nombroses propostes: mocions, al·legacions i con-
sideracions, precs i intervencions.

També hem procurat fer arribar l’opinió de l’Entesa a tota la ciutat a través de
comunicats, rodes de premsa i articles d’opinió, així com del web de l’Entesa.
El nostre interès per fomentar el debat sobre temes de ciutat o altres temàti-
ques d’actualitat s’ha materialitzat per mitjà dels Debats de l’Entesa.

Confiem que d’aquesta manera hàgim col·laborat a fer un Sabadell millor.

què està passant   a la ciutat?
Poques coses han canviat en aquest primer any de mandat i Sabadell
va per la mateixa senda que en els dos mandats anteriors. El govern de Manuel
Bustos actua amb el mateix estil i amb la mateixa prepotència, com si tingues-
sin majoria absoluta. Van iniciar el mandat atorgant nombroses competències
del Ple a la Junta de Govern Local –on només hi té vot el PSC– i, a més, comp-
ten amb la complicitat aparentment gratuïta del PP. 

El de Bustos és un model d’aparador, d’esdeveniments desproporcio-
nats i projectes enlluernadors, però buits –Ciutat de la Música o el Complex
museístic del Vapor Turull–. Un model de nou ric, que té ànsia per magnificar
la seva gestió i amagar la incapacitat política per afrontar les necessitats de
la ciutat i liderar un projecte polític que dinamitzi el Sabadell del segle XXI. 

Tampoc no ha tingut interès per debatre i millorar projectes tan impor-
tants com el perllongament dels FGC. Aquesta actitud es pot traslladar a molts
altres àmbits, en què actuen sense criteri, sense planificació i sense capacitat per
resoldre els problemes.

Continua l’erràtica política cultural, mancada d’una direcció clara que
impulsi els valors culturals propis. El govern es limita a contractar productes
del mercat de l’espectacle. I amb el pas del temps alguns equipaments cultu-
rals, com ara el Conservatori, cada dia estan més abandonats. 

La relació del govern amb el teixit associatiu, lluny d’enfortir-lo i potenciar-lo,
es basa en una política clientelar de subvencions i de control de les entitats
per tal que aparquin qualsevol crítica.

En l'àmbit de la participació ciutadana s’impulsen espais pretesament
participatius que majoritàriament esdevenen simples aparadors de les presen-
tacions publicitàries del govern. A més, la imposició d’un Consell de Solidaritat
amb escasses competències, és l’origen de l’autodisolució de la Fundació
Sabadell Solidari, un òrgan on entitats i govern compartien decisions.

Continua la nul·la austeritat pressupostària, mantenint una gran alegria en
despeses supèrflues, propagandístiques i ostentoses, en detriment de més
inversió en serveis o de donar més cobertura a la demanda de serveis socials.

El desinterès creixent per la cosa pública per part del govern de
Manuel Bustos és evident. Sovint governa posant per davant dels interes-
sos col·lectius alguns interessos particulars o fins i tot afavorint entitats de
fora de la ciutat. Al lesiu afer de la caserna de la Guàrdia Civil cal sumar-hi la
modificació urbanística per facilitar un gratacels a la Gironina, la instal·lació
de quatre mòduls de restauració al passeig de l’Eix Macià o la transformació
en ús exclusiu pel futbol del complex esportiu Olímpia.

Una ciutat que es mou sense full de ruta conegut, sense un projecte estratè-
gic que dibuixi el Sabadell del futur a nivell econòmic, social i cultural, mentre
s’abandonen projectes  com el CESTIC, Gran Via Digital o el Museu Tèxtil.

Aquesta manera d'actuar per part del govern del PSC, caracteritzada per la
superficialitat política i per la manca d’un projecte clar per al conjunt de la ciu-
tat, no fa més que agreujar la pèrdua de pes de Sabadell dins del context de
ciutats de la regió metropolitana. I ja en són nou els anys amb aquesta tònica.

Què hem fet 
amb el teu vot? x

Un any més, passem comptes. I ja en són nou d’ençà que
l’Entesa per Sabadell treballa per la ciutat  i per la qualitat de vida dels
sabadellencs i sabadellenques.

Ha passat el primer any del nou mandat, amb el grup municipal renovat,
amb il·lusions i propostes també renovades, però amb el mateix conven-
ciment d’entendre la política com un compromís amb la ciutat.

Per donar compte de la feina feta us presentem la memòria del Grup
Municipal, una síntesi de tot el que hem fet des que el juny del 2007 es
va constituir el nou Consistori. Llavors 6.000 sabadellencs i sabadellen-
ques ens van fer confiança i és especialment a aquestes persones a qui
volem explicar què hem fet amb els seus vots.
Però qui vulgui ampliar aquesta síntesi pot visitar el web www.entesa.org

Isidre Soler Clarena
Virgínia Domínguez Álvarez
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Mocions a la Junta de Portaveus
Acord

A favor d’un estat laic Rebutjada

Demanant la posada en llibertat de Francesc Argemí 
i per sol·licitar al Parlament espanyol que elimini Rebutjada
el delicte d’ultratge a la bandera

Al·legacions i consideracions
• A l’estudi informatiu del projecte de desdoblament de la carretera B-124 de

Sabadell a Castellar del Vallès

• A les Ordenances Fiscals i Reguladores dels Preus públics 2008

• Al Reglament d’ús dels horts municipals

• Al projecte d’instal·lacions Gasoducte Martorell-Figueres

• Al Reglament del Consell Assessor de l’Habitatge

• Al Reglament del Consell de Solidaritat

• Aportacions al Pla Local de Joventut

• Aportacions al Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones

• Aportacions al Pla Local d’Habitatge

Propostes
• Sobre la xarxa d’infraestructures de mobilitat local i comarcal 

• Sobre la construcció de rampes al pas soterrat de la Gran Via aprofitant les
obres de l’aparcament de l’ABB 

• Proposta per mantenir la piscina i les pistes al Complex Olímpia

Precs i preguntes al Ple municipal
Hem realitzat 7 precs i preguntes a l’alcalde durant el ple sobre temes que
afecten la ciutat o a determinats col·lectius de la mateixa, entre elles interes-
sant-nos per la negociació del conveni col·lectiu entre els treballadors i treba-
lladores municipals i l’Ajuntament.

• Hem assistit a 264 reunions de treball de diferents òrgans municipals: ple, comis-
sions informatives, juntes i consells d’organismes autònoms i empreses munici-
pals... Això significa el 95 % de les reunions a les que hem estat convocats.

• Hem traslladat a l’equip de govern 158 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.

Mocions del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell al Ple
Acord
A favor d'un debat sobre el Perllongament
dels FGC (conjunta amb CiU, ICV-EUiA i ERC) Aprovada per unanimitat

A favor de crear un registre de bicicletes Aprovada per unanimitat

A favor de la preservació de la salut 
de les persones i el medi ambient Aprovada per unanimitat

A favor del reconeixement ciutadà 
de l'investigador Josep Gibert Aprovada per unanimitat

A favor de la construcció d’un aparcament soterrat 
a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat Aprovada per unanimitat

A favor de dotar la Fundació Sabadell Solidari 
de més recursos per poder ampliar la seva tasca
(conjunta amb CiU, ICV-EUiA i ERC)

Rebutjada

A favor del perllongament dels Ferrocarrils 
de la Generalitat a Castellar del Vallès Aprovada per unanimitat

A favor del Parc de Salut 
(conjunta amb CiU, ICV-EUiA i ERC) Rebutjada

A favor de l’elaboració d’un Pla Integral 
de protecció contra la contaminació acústica Aprovada per majoria

A favor d’elaborar un cens municipal de piscines Aprovada per majoria

Per promoure que Sabadell 
sigui una ciutat lliure de bosses de plàstic Aprovada per unanimitat

A favor de mantenir el batxillerat nocturn Rebutjada

Per minimitzar l’impacte de les obres dels FGC 
(conjunta amb CiU i ERC) Rebutjada

A favor del Parc Agrari de Sabadell i 
de la preservació dels espais naturals del rodal Rebutjada

A favor d’un Pla integral d’eliminació 
de barreres arquitectòniques Rebutjada
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Sentit del vot de l'Entesa en els plens municipals

propostes del govern municipal propostes dels grups

A favor 70 73 % 33 83 %

Abstencions 16 16 % 6 15 %

En contra 11 11 % 1 2 %

TOTAL 97 100 % 40 100 %

Difusió de la nostra activitat i opinió
40 Rodes de premsa

95 Comunicats de premsa

22 Articles d’opinió

mensual Articles al butlletí municipal Sabadell a prop

setmanal Intervencions al programa Sabadell actual de Canal Català

debat mensual Ràdio Sabadell

4 Butlletins del Grup municipal

3 Fulls informatius monogràfics:
• Infraestructures de mobilitat 
• Caserna de la Guàrdia Civil
• Un gratacels a la Gironina

Els Debats de l’Entesa
24 gener 2008: 

PPeellss ddrreettss ddeemmooccrrààttiiccss,, ddeeffeennsseemm eell llaaïïcciissmmee!!
Amb Jordi Serrano i Jaume Botey

3 abril 2008:
CCoomm tt’’iimmaaggiinneess llaa GGrraann VViiaa?? RReeppeennsseemm llaa GGrraann VViiaa ddeell ffuuttuurr
Amb Manel Larrosa, Albert Parés i Pau Avellaneda

19 juny 2008:
LL’’aaiigguuaa,, uunn rreeccuurrss eessccààss.. MMaallbbaarraattaammeenntt oo ggeessttiióó rreessppoonnssaabbllee?
Amb Manolo Tomàs i Carles Ibàñez
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