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QÜESTIÓ DE PRIORITATS

En el darrer ple de l’any, Esquerra vam votar en contra dels 
pressupostos presentats per l’equip de govern socialista. Aquests 
segueixen en la mateixa línia que els de l’any anterior, allunyats de 
la realitat i prioritzant despeses innecessàries.
 
És en les despeses on un equip de govern marca les seves prioritats, 
i és on nosaltres trobem més desavinences amb el PSC. Els vam 
presentar una proposta per enfortir les polítiques socials i de suport 
a l’economia local que ells no van acceptar. La proposta se centrava 
en els següents eixos:

 
1.- Més despesa social: Els  vam proposar doblar les partides de beques i ajudes a 
les famílies, emergències socials i beques per la Llar d’Infants.
 
2.- Més despesa en l’economia local: La proposta era augmentar les partides de 
promoció de l’ocupació (formació, assessorament i millora del servei), promoció del 
comerç i promoció turística.
 
3.- Més accessibilitat i millor mobilitat: Vam proposar introduir partides com la millora 
de les voreres de l’avinguda Amadeu Vives o la creació d’una passera de seguretat 
pels alumnes del CEIP Mansuet entre l’aparcament i el centre.
 
4.- Més suport a les entitats: Augmentar les subvencions a aquelles entitats que més 
problemes tenen per finançar les seves activitats, recuperar partides eliminades en 
els darrers anys (Correllengua, suport a La Bressola...).
 
5.- Més suport a la llengua: Signatura de conveni amb el Consorci de Normalització 
Lingüística per promocionar cursos de català per adults, especialment pel col·lectiu 
dels aturats.
 
I on hem cercat els recursos per tirar endavant aquestes mesures? Al pressupost que 
ens va presentar el PSC:
 
En inversions no prioritàries avui, com les pilones del Casc Antic (15.000€) o 
l’arranjament de l’entorn de la pista poliesportiva (agafàvem la meitat dels 46.000€ 
pressupostats)
 
O amb la meitat de la partida destinada a comunicació (col·laboracions revista, 
col·laboracions web...). És a dir 19.000€.
 
La resposta: ells no poden renunciar a comunicar i a informar del que fan. En altres 
paraules, és el doble d’important la propaganda política pagada amb recursos públics 
que augmentar els recursos en despesa social i promoció econòmica. Qüestió de 
prioritats.

Miquel Solà i Navarro
Regidor d’Esquerra
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I EL POUM, COM ESTÀ?
Tal i com ja advertíem recentment, sembla ser que l’equip de govern no té previst donar 
continuïtat al procés de redacció del POUM. En els pressupostos per aquest any no hem 
trobat cap partida destinada que ens indiqui el contrari.

Ja alertàrem de que no hi havia un programa de participació prou definit i consensuat, tal 
i com requereix un procés d’aquest tipus. No sabem els motius d’aquesta frenada, però 
haurien de tenir present que la cinquantena de persones que van participar al taller ho 
van fer creient que hi havia una intenció real de definir el futur de Collbató. 

El POUM defineix cap on anem i que en volem fer del nostre poble i no es pot prendre a la lleugera, aquest 
debat, originat ara per el actual equip de govern i aturat pel mateix equip després d’engrescar-hi a tanta 
gent simplement no s’enten. Aquest inici de revisió sense previsió de continuitat sembla més fet de cara a 
la galeria i per poder dir que s’ha començat a fer que no pas per una voluntat real de fer la feina, si no fos  
així, és evident que als pressupostos de l’any que ve s’hi veuria reflectida una partida a tal efecte.

Un altre cop tornem-hi amb les presses, es comença corre-cuita perquè si no es fa es perd una subvenció, 
però les coses es fan perquè s’hi creu, no perquè hi hagi subvencions. La feina no es fa quan falten tres 
mesos per les eleccions municipals, es fa planificant la legislatura. 

Ramon Milan
President de la Secció Local d’Esquerra Collbató
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Nom: Alexandre Samaranch Jover
Edat: 41 anys
Vivint a Collbató: 12 anys
Estat civil: casat
Fills: Jana i Pol de 7 i 4 anys.

Nascut a Barcelona, va venir a viure a Collbató amb la seva dona, que és d’Esparreguera, ara fa 12 anys. 
Ha estat involucrat entre altres entitats, amb les AMPA de l’Abellerol i del CEIP Mansuet.
Es Analista de Sistemes a HP, on és delegat sindical i ha estat president del comitè d’empresa durant 8 
anys, és també secretari d’organització de l’agrupació TIC de CCOO de Catalunya. 
És el secretari de Comunicació i Imatge de la Secció Local d’Esquerra.

GENT D’ESQUERRA
Nom: Xavier Planas Viñas
Edat: 29 anys
Vivint a Collbató: 29 anys
Estat civil: solter
 

Conegut fa molts com “el gorres” es Enginyer Técnic Industrial per la UPC i Llicenciat en Quimica per la 
UAB, actualment treballa en un laboratori d’Esparreguera. Col·labora puntualment en algunes entitats de 
Collbató i és un amant de la fauna de montserratina i la Patum de Berga on hi té algunes arrels.
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Ens trobem l’últim divendres de mes a la SALA CULTURAL

esquerrasi penses  vine! 

Entrega de la llumenera de Nadal

Carme Valls, una veïna de la Pobla de Clara-
munt, va ser l’afortunada guanyadora de la 
Llumenera de Nadal de la Secció Local. El Pre-
sident de la Secció Local, Ramon Milan, el re-
gidor Miquel Solà, el Juli Ubach i el Xavi Planas 
li van lliurar tot just passat festes. 

Felicitats Carme!

Exit del brou d’Esquerra

Aquest ha estat el segon any que els com-
panys de la Secció Local d’ERC Collbató hem 
posat una parada per la fira de Nadal on ofe-
rim brou casolà, i ha tingut molt d’èxit.

Moltes gràcies a tots els que heu passat a 
veure’ns malgrat el fred!

Calçotada el 26 de febrer!

Us esperem a la Calçotada d’Esquerra, que 
ja  serà la 4ª que fem i en la qual cada cop hi 
participa més gent.

Aquest any hem revisat els preus dels menús 
infantils per adaptar-nos a la crisi. 

Reserveu-vos el dia, no hi falteu!

Activitat municipal d’Esquerra

A proposta d’Esquerra al darrer ple es va in-
troduir una moció de rebuig a la sentència del 
Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística, 
que va ser aprovada per unanimitat.

Un grup de veïns van presentar una proposta 
per que s’anomenés Racó d’En Ponis a l’espai 
exterior del Molí de l’Oli, Esquerra vam donar 
suport a la iniciativa.
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COL·LABORA AMB

VOLS PARTICIPAR EN L’EL·LABORACIÓ DEL PROGRAMA 
D’ESQUERRA?
Ens trobem en any d’eleccions municipals i a Esquerra ja hem començat de fa temps a treballar en el pro-
grama electoral, però abans de tancar-lo ens agradaria comptar amb tothom que tingui alguna cosa a dir 
sobre el que creieu que hauria d’incloure el nostre programa, o allò que manca al poble, estarem encantats 
de rebre suggeriments de tota mena que ens ajudin a millorar i a completar el nostre programa.

Ho podeu fer directament enviant correus a la nostra adreça de correu electrònic, collbato@esquerra.
org,  posant-vos en contacte amb qualsevol membre de la Secció Local o a través de la nostra pàgina del 
Facebook.

ELECCIONS AL PARLAMENT - 28 NOVEMBRE
Des d’Esquerra Collbató agraïm molt sincerament el suport de tots els collbatonins i 
collbatonines que van recolzar amb el seu vot el projecte d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 
2010.

Els resultats obtinguts van estar per sota de les expectatives de militants i simpatit-
zats. Malgrat tot,  dels errors s’apren, i seguim convençuts que el projecte independen-
tista continua vigent i que cal continuar lluitant per a que compti amb el recolzament 
majoritari de la ciutadania.

Des de Collbató continuarem treballant en aquest sentit, aportant des del nostre poble 
el nostre granet de sorra per fer-ho possible.

Enric Macià Fresquet
Secretari d’Organització i Finances de la Secció Local d’Esquerra Collbató 


