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ADÉU ESPANYA

Ja tenim sentència. Després de 4 anys el Tribunal 

Constitucional ha dictat que la sobirania del poble 

català no existeix. Ni nació, ni llengua, ni vegueries, ni 

finançament, ni infraestructures... I ens han dit: fins 

aquí arribem.

El PP en té la culpa? Sí, ells van presentar el recurs 

d’inconstitucionalitat. Però també la té el PSOE, el 

Defensor del Pueblo i alguns governs autonòmics 

governats per ells que també van presentar recursos contra l’Estatut.

I també per la part que els toca en el funcionament del Tribunal Constitucional, 

un tribunal que actua més com a tercera cambra legislativa capaç de modificar 

qualsevol llei a voluntat dels dos principals partits de l’Estat Espanyol i que 

en el cas de l’Estatut ha emès una sentència més política que no pas jurídica, 

modificant el que el Parlament, el Congrés i el poble de Catalunya  van negociar 

i aprovar.

A més el govern espanyol (socialista) se’ns riu a la cara quan diuen que s’ha 

respectat el 95% del text, o quan la Ministra de Defensa, Carme Chacón, aquella 

que la demarcació de Barcelona va votar massivament donant-li 25 diputats per 

que ens representés, afirma que està molt contenta amb la sentència; quina 

barra!!

I ara què? Estem en una cruïlla. O ens abaixem els pantalons definitivament 

i tornem al passat, o encarem el futur i avancem cap a la independència. No 

hi ha alternatives. Nosaltres ho tenim molt clar. Ha arribat l’hora de dir Adéu 

Espanya, sense interrogant. 

Miquel Solà i Navarro

Regidor d’Esquerra
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NOU CENTRE CEIP MANSUET
A finals d’agost es farà entrega de les claus del nou centre del CEIP Mansuet que s’està 
construïnt a Collbató al triangle entre els carrers Montjuïc i el Passatge de Ronda, just da-
rrere de l’Institut i el camp de futbol. 

Des d’ERC volem felicitar l’AMPA i l’equip de mestres que amb la seva tenacitat i saber fer 
han aconseguit que aquest centre sigui una realitat. A més, segons informacions recents, 
sembla que la reivindicació per tenir un nombre adequat de mestres, tal i com reclamaven 

en una iniciativa recent de recollida de signatures i també a través de xarxes socials a Internet, hauria do-
nat els seus fruits i el proper curs es podrà comptar amb el professorat necessari per la mida de l’escola 
i el nombre de grups que hi haurà. 

Sens dubte, una bona feina que farà que els alumnes que fins ara han estat en barracons puguin continuar 
la seva formació en unes instal·lacions i un professorat ajustats a les seves necessitats. Felicitats!

Alexandre Samaranch i Jover

ORDENANÇA DE CIVISME
El passat mes de juny, l’equip de govern va contactar amb el regidor d’Esquerra per tal 
d’elaborar l’Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència de Collbató. Se’ns va lliurar 
una proposta que, al nostre entendre, presentava greus deficiències de fons i de forma.
Totes i cadascuna de les mancances van ser exposades a la comissió creada per la re-
dacció de l’ordenança. Tots els grups, incloent-hi el de govern, convenien que el text, en 
aquelles condicions, no podia ser aprovat.

Una vegada engegades les reunions de la comissió constatem que l’objectiu l’equip de govern és l’aprovació 
i posada en marxa de l’ordenança abans de finalitzar el mes juliol. Aquesta pressa impedeix un debat res-
ponsable i profund dels objectius de l’ordenança, tant per part de la ciutadania, les entitats locals, els 
grups polítics i els mateixos redactors.

Una ordenança de civisme és quelcom més que un règim sancionador de les conductes incíviques. Ente-
nem que la redacció d’aquesta ordenança ha de ser el resultat d’un exercici d’anàlisi per part de tots, i en 
especial d’aquells que tenen la responsabilitat de governar. A la vista dels fets i dels pocs avenços, des 
d’Esquerra instem a l’equip de govern a:

- La creació d’una comissió plural de la mateixa manera que es van crear les comissions de l’aigua i de 
residus.
- Per tal de facilitar la tasca de la Guàrdia Municipal, dotar-los amb la màxima brevetat possible de les ei-
nes necessàries per d’eradicar el vandalisme del nostre municipi, a través d’altres mecanismes existents 
a l’abast de l’equip de govern.
- Aprovar l’ordenança una vegada hagi estat consensuada pel màxim nombre d’agents socials.

A Esquerra ens comprometem a participar al debat quan es donin les condicions necessàries per elaborar 
una ordenança municipal a l’alçada de les necessitats del poble.

Enric Macià i Fresquet
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Miquel Solà formarà part de la 
candidatura d’Esquerra al Parlament

En el darrer Consell Nacional d’Esquerra es van 
aprovar les llistes per les eleccions al Parlament.  
El regidor d’Esquerra a Collbató, Miquel Solà, 
hi va ser  com un dels candidats del Baix 
Llobregat. 

En aquest Congrés l’actual diputada i portaveu 
del Grup Parlamentari, Anna Simó, va ser 
escollida com a número u del Baix Llobregat, i 
ocuparà el tercer lloc de la llista per Barcelona, 
per darrera de Joan Puigcercós i Ernest Benach.

El Parlament aprova la construcció 
del gimnàs de l’Institut

El Parlament ha aprovat una resolució que 
insta la Generalitat de Catalunya a construir 
el gimnàs i la sala polivalent de l’Institut. La 
proposta de resolució havia estat presentada 
inicialment per CIU, on demanaven la cons-
trucció del poliesportiu, però les gestions fe-
tes des del grup parlamentari d’ERC van faci-
litar l’acord, demanant finalment el gimnàs tal 
i com ho havia sol·licitat l’AMPA i la direcció 
del centre. 

Ens trobem l’últim divendres de mes a la SALA CULTURAL

esquerrasi penses  vine! 

JOAN PUIGCERCÓS VISITA COLLBATÓ

El passat 9 de juliol van venir a Collbató el president d’Esquerra, en Joan Puigcercós, i la diputada 
i portaveu d’Esquerra al Parlament, Anna Simó. Acompanyats de militants de Collbató i d’altres 
municipis del Baix Llobregat nord, van visitar el Taller d’Orgues Blancafort, on van poder conèixer 
de primera mà el funcionament del taller, la seva història i els nous projectes en els quals estan 
treballant. 

Un bon exemple de tradició, innovació i artesania, i tot un símbol del nostre poble.
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SOM UNA NACIÓ

MANIFESTACIÓ DEL 10 DE JULIOL
El passat 10 de juliol va tenir lloc a Barcelona una de les més multitudinàries manifestacions mai celebra-
des a Barcelona, en aquesta ocasió per la defensa del dret a decidir del poble de Catalunya i en contra de 
la decisió del Tribunal Constitucional de sentenciar sobre l’Estatut aprovat en referèndum pels catalans.

Va ser un exercici de refermament de consciència de país i van ser-hi presents una gran quantitat de mit-
jans de tot el món que se’n van fer ressò. 

Tot i que no n’era el lema, un dels crits més escoltats va ser el de la crida a la independència, conscients, 
cada vegada més catalans, que l’encaix de Catalunya dins Espanya no és possible si no és perdent la 
nostra identitat i la nostra capacitat de decidir sobre el que ens afecta i a les quals no estem disposats a 
renunciar, com vam demostrar més d’un milió de catalanes i catalans.

Primer va ser Arenys de Munt i la resta de consultes municipals, després la sentència del Tribunal Consti-
tucional i la manifestació del 10 de juliol; tot són passes cap a la independència!


