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Notícies destacades

Municipis per la Independència.

El ple celebrat al consistori el passat
mes de desembre va aprovar per majoria
absoluta, amb el vot favorable de 8
regidors, 2 vots en contra i una abstenció,
la moció presentada per ERC, en la que es
proposava l’adhesió de Collbató a l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència.

Aquesta organització, constituïda el
passat 14 de desembre a Vic, i que agrupa
diferents entitats locals i supralocals (Ajun-
taments, Consells Comarcals i Diputacions),
defensa l’assoliment dels drets nacionals de
Catalunya amb l’objectiu de promoure el
lliure exercici del dret d’autodeterminació.

En el moment de la seva constitució
l'Associació de Municipis per la Indepen-
dència estava formada per 156 municipis.
Actualment ja en formen part més de 18
consells comarcals i 290 municipis, entre
ells Collbató.

Collbató s’adhereix a l’Associació de

Seguim treballant pel gimnàs de l'institut.

En un context en que el sistema educa-
tiu està sent víctima de dures retallades, a
ERC creiem que les administracions hau-
rien de vetllar per l’educació dels nostres
infants i joves. Això implica no només els
programes d’ensenyament o el professorat,
sinó també els recursos materials, infraes-
tructures i espais. No obstant, Collbató se-
gueix sense veure fet realitat el projecte
d’un gimnàs pel seu institut, un equipament
llargament reivindicat per la comunitat edu-
cativa, però també pels veïns i veïnes.

A dia d’avui ni tan sols s’han iniciat les
obres, i ara, després de gairebé cinc anys
que Govern i Ajuntament acordessin la
construcció del poliesportiu, CIU i PP evi-
ten, en el marc de l’aprovació dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2012, que
prosperi l’esmena presentada pel grup
d'ERC al Parlament de Catalunya, on
s’insta al govern a fer efectiva la cons-
trucció del gimnàs de l’institut de Collbató,
segons marca la llei.

A Esquerra seguim sense entendre
perquè CIU i PP al•leguen que no es tracta
d’una inversió prioritària, però no ens falten
les ganes ni la voluntat de seguir treballant
per donar resposta a una demanda que
considerem justa i necessària pel nostre
poble.
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El mercat que se celebra tots
els diumenges a Collbató ha ajudat,
sense cap mena de dubte, a donar
a conèixer el nostre poble, atrau a
un nombre important de visitants, i
ha dinamitzat el comerç i la res-
tauració local. D’altra banda, és un
mercat que no s’ha actualitzat en
molts anys i cada diumenge gene-
ra problemes d’aparcament, mobili-
tat i soroll als veïns de la zona.

El passat 19 de març s’aprovà
de forma inicial el nou reglament
del Mercat de Collbató. Aquest
reglament regula,
entre d’altres as-
pectes, els horaris;
les obligacions i
drets dels paradis-
tes; fixa els requi-
sits per l’obtenció
d’una llicència de
venda; els proce-
diments de selec-
ció de les parades,
i el règim sancio-
nador a aplicar.
Aquesta regla-
mentació s’adapta
a les exigències
que estableix la Unió Europea.

Però és un reglament que s’ha
aprovat sense establir un diàleg
amb els veïns, els paradistes, o els
comerciants i restauradors locals.
Tampoc aporta solucions als ac-
tuals problemes de mobilitat i segu-
retat.

Algunes de les propostes fe-
tes des del grup d’ERC Collbató a
les passades eleccions municipals
eren plantejar un mercat menys
massificat, de més qualitat i que
prioritzes els productes de proximi-
tat. Proposàvem consensuar amb
els veïns la reforma més adient i
ens comprometíem a analitzar totes
les possibilitats.

La redacció d’un nou regla-
ment no és només un tràmit admi-

nistratiu per ajustar la norma a la
legislació europea. Per al grup
d’ERC Collbató és una oportunitat
per replantejar el mercat amb els
veïns de l'entorn i barris propers
com el Casc Antic, Eixamples, o els
Clots entre altres, a més dels
empresaris locals, els paradistes, la
guàrdia municipal, els bombers i
tots aquells que es veuen afectats
per l’activitat del mercat. L’alcalde i
regidor de promoció econòmica va
admetre en el ple del 19 de març
que aquest diàleg ha estat inexis-

tent. El vot del nostre grup fou ne-
gatiu i vàrem convidar a l’equip de
govern a posposar l’aprovació d’un
nou reglament fins a que no s’ha-
gués creat una taula de diàleg i
s’haguessin tingut en consideració
les seves necessitats, opinions i
suggeriments.

Ens trobem de nou davant d’un
exemple de la manca de diàleg i
participació instal•lada a Collbató
des de fa molts anys que l’actual
Alcalde de CIU no ha estat capaç
de capgirar.
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consensuat amb els veïns.
Volem un model de mercat

FRESQUET

SECRETARI D'ORGANITZACIÓ

ENRIC MACIÀ

- En defensa del sistema sanitari públic:
vots a favor (ERC, GIC, PP), en contra
(CIU), abstenció (PSC).
- Distinció d’en Gabriel Blancafort com a fill
predilecte de Collbató: vots a favor (ERC,
PSC, GIC, CIU i PP).
- Per la creació d’una comissió redactora
del Reglament Orgànic Municipal (ROM):
vots a favor (ERC, GIC i PP), en contra
(CIU i PSC).
- En suport a l’escola catalana (conjunta-
ment entre ERC, PSC, GIC i CIU): vot en
contra PP.
- Adhesió de Collbató a l’Associació de
Municipis per la Independència: vots a
favor (ERC, GIC, CIU i 2 PSC), en contra
(PP, 1 PSC) i abstenció (1 PSC).
- Reclamació de la subvenció que la Gene-
ralitat deu a la Llar d'infants l'Abellerol:
vots a favor (PSC, GIC i ERC), en
contra (CIU) i abstenció (PP).
- Contra la presència de l'exèrcit a Collbató i
el parc natural de Montserrat: vot a favor
(ERC), en contra (PSC, CIU i PP), absten-
ció (GIC).
- Contra la reforma laboral i en favor del
diàleg social: vots a favor (PSC, CIU i
ERC), en contra (PP) i abstenció (GIC).
- En suport al moviment “Diem Prou” que
aposta per pagar els impostos a l'Agència
Tributària Catalana en comptes d'Hisenda:
vots a favor (ERC i 2 GIC), en contra
(PSC, CIU i PP) i abstenció (1 GIC).
- En defensa del sistema audiovisual públic
català: vots a favor (ERC i 1 GIC), en
contra (PSC, CIU i PP), abstenció (2 GIC).

Mocions presentades:

- Canvis previstos en matèria de comu-
nicació.
- Model de Festa Major, (canvis en el model
actual, “ha arribat l’hora de tornar-li al
Patró el que és del Patró?”).
- Servei de correus (tancament de l'oficina
els dissabtes).
- Retallades en els serveis sanitaris (tan-
cament a les nits de l'ambulatori d'Es-
parreguera).
- El gimnàs de l’institut (davant l’incompli-
ment del mandat parlamentari per la seva
construcció).
- L’auditoria econòmica i de gestió (que,
segons el pacte de govern entre PSC i
CIU s’hauria d’haver presentat abans de
finalitzar el 2011, encara no s'ha fet).
- Consulta als veïns en la redacció d'un pla
d'accessibilitat.
- Possible canvi d'ubicació del futur CAP de
Collbató (s'estudia la possibilitat de
construir-lo a la tercera planta del casal).
- Ampliació del cementiri.
- Creació d'una comissió de treball amb les
entitats per organitzar la Festa Major.
- Recuperació del concurs de pintura
ràpida.

Preguntes presentades sobre:

Activitat
Municipal.

D'ERC COLLBATÓ

Mercat setmanal de Collbató



El passat 10 de març es va
constituir a Barcelona l'Assemblea
Nacional Catalana, com a conse-
qüència d’un treball silenciós, però
eficaç, d’una part important del
país (i no només els convençuts),
que s’està organitzant en xarxa
d’aportacions individuals i sense
cap tutela directa de cap partit po-
lític, amb la finalitat d’aconseguir,
un dia no gaire llunyà,
un estat propi per Cata-
lunya.

L’organització es
va crear durant la Con-
ferència Nacional per
l’Estat Propi, del 30
d’abril del passat 2011,
al Palau de Congressos de Barce-
lona, amb una assistència d’unes
2.000 persones.

Va ser un punt i seguit de les
Consultes Sobiranistes que van
començar a Arenys de Munt l'any
2009, van seguir arreu de Catalu-
nya, i es van donar per acabades
el 10 d’abril de l'any passat, amb

la celebració de la consulta a la
ciutat de Barcelona.

D’alguna manera doncs, algu-
nes persones en van agafar el
relleu, i prenent com a referència
l’Assemblea Nacional de Catalu-
nya del 1971, es va voler crear
una plataforma per fer el pas, ara
si, de l’autonomisme a la indepen-
dència.

Es tracta doncs d’un
moviment ciutadà, on
no hi ha jerarquies, que
vol crear i coordinar el
teixit social necessari
tant a nivell universitari,
laboral, sindical etc. per
forçar els politics fins

arribar al Parlament de Catalunya
per tal de celebrar l’any 2014 un
referèndum vinculant d’indepen-
dència.

L’Assemblea Nacional Catala-
na, està arrelada al territori a tra-
vés d’assemblees territorials i
sectorials, treballa amb institucions
com els ajuntaments adherits a

l’Associació de Municipis per la In-
dependència, de la que l’Ajunta-
ment de Collbató ja en forma part,
segons decisió aprovada per ma-
joria absoluta en el ple municipal
celebrat al desembre.

El Montserratí per la Indepen-
dència, que es va reunir a Collbató
el passat 16 de febrer, es el nom
que va prendre l’Assemblea provi-
sionalment a la comarca del Baix
Llobregat Nord. Tanmateix, el
passat 22 de març es creà el nucli
local de Collbató per la Indepen-
dència. Així doncs, qui s’hi vulgui
adherir pot fer-ho ara per mitjà de
la nostra adreça electrònica:
montserrati@assemblea.cat

Cada adhesió, es un pas més
cap a la independència, cap a la
nostra normalització, cap al ben-
estar.
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En el transcurs del darrer ple
es va produir una situació que ens
va semblar insòlita a alguns dels
allà presents.

El fet és que ERC vam presen-
tar 5 mocions. Ara bé, durant el de-
bat sobre una d’elles, un regidor
d’un altre grup de l’oposició va afir-
mar “que eren simbòliques, no es
centraven en Collbató i distreien el
debat”.

Aquestes mocions tractaven
temes com la reforma laboral, l’es-
poli fiscal i els mitjans audiovisuals
públics (TV3 i Catalunya Ràdio).

És que als veïns i veïnes no
els afecta la reforma laboral? no
pateixen l’espoli fiscal? ni els inte-
ressa si TV3 continuarà essent una
eina de cohesió social i nacional?
Nosaltres creiem que sí. Al cap-
davall el dret a la informació, la
feina digna i l'estat del benestar
són drets universals que tots tenim.

I per això entenem que és bo que
el ple es posicioni, doncs som els
representants polítics més propers
que té la gent.

Una altra cosa és que volent
reafirmar contínuament el seu perfil
local no s’hi sentin còmodes votant
segons què, només així s’entén
que s’abstinguin en al-
gunes d’aquestes mo-
cions. Tot i que cal dir
que no sempre ha estat
així, doncs fa uns me-
sos presentaven con-
juntament amb altres
formacions una moció en defensa
del català.

Suposem doncs que, insistint
tant en el seu caràcter local volen
donar a entendre que la resta de
formacions no el tenim. No obstant,
ERC som un partit municipalista
des de la seva creació, i això no
entra en contradicció amb defensar

un model de país i treballar per
assolir un estat propi.

Entenem que totes les forma-
cions polítiques fem tot el possible
per defensar els interessos de Coll-
bató allà on calgui, com per exem-
ple a través dels diputats del
Parlament de Catalunya, ja sigui

amb l’Anna Simó (ERC)
o amb la Dolors Camats
(ICV - EUiA). No en va,
la proximitat que tenim
les seccions locals amb
els veïns ens permet
canalitzar els seus pro-

blemes i les seves demandes al
nivell polític que sigui necessari. I a
ERC no ho amaguem, és la nostra
responsabilitat i així ho fem.

Per què presentem mocions?

Constituïda l'Assemblea Nacional Catalana.

VALLÈS

ERC COLLBATÓ

MIQUEL

moviment ciutadà
que vol organitzar
el teixit social per
assolir el pas de
l'autonomisme a la
independència

ERC som un partit
municipalista, però
també treballem
per defensar un
model de país
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paneres de Nadal.
Esquerra va sortejar tres

Un cop més com cada any, la sec-
ció local d'Esquerra Collbató ha
sortejat "la Panera de Nadal", amb
la novetat enguany de ser, no un,
sinó tres cistells compostos per un
lot de productes de la terra cadas-
cun.
Moltes felicitats als guanyadors!
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En aquest temps de crisi, els
organismes locals han d’ajudar els
seus veïns en tot el possible. Com
altres municipis, Collbató disposa
d’un servei d’ocupació local, però o
bé les retallades o bé la mala
gestió, han fet que aquest servei
estigui rebent crítiques per part de
les persones que busquen ajuda
per trobar feina. Fa dies que alguns
collbatonins ens expliquen que el
servei d’ocupació no funciona, de-
gut a que concedeix entrevistes
amb un mes vista. Això vol dir que
la persona aturada ha de patir una

llarga espera, que suposa una pèr-
dua de temps per accedir a les ofer-
tes de treball.

És per això que demanem a
l’equip de govern un professional
competent que pugui oferir un mí-
nim de temps en la gestió d’aquest
servei. Perquè si la situació és prou
complicada no cal complicar-li més
als nostres veïns.

Recorda

Si penses vine!
Si vols rebre el nostre

butlletí digital
regularment posa't en
contacte amb nosaltres

al correu
collbato@esquerra.cat

Com ja és habitual, Esquerra
Collbató ha tornat a celebrar en-
guany la ja tradicional calçotada
popular, en la que ha estat la seva
cinquena edició.

Un cop més, l'àrea d'esplai la
Salut ha estat l'escenari que ha
acollit la calçotada, que va ser tot

un èxit de participació, en una jor-
nada en que el bon temps convi-
dava a gaudir de la gran companyia
en un paratge únic al peu de
Montserrat.

És per això que volem agrair
sincerament a totes les persones
que van treballar dur per fer-ho
possible, i a tots aquells que ens
vau acompanyar en aquesta diada
tant especial per ERC Collbató, a
tots vosaltres: MOLTES GRÀCIES
PER SER-HI!

La borsa de treball local:
Un servei que no funciona.

RIERA

ERC COLLBATÓ

JORDI

relativa a la Llar d'infants.
Aprovada la moció d'ERC

El passat ple ordinari celebrat el 19
de març a Collbató va aprovar la
moció presentada per ERC, on es
reclama el pagament de la subven-
ció de 1.800€ per alumne/a i curs
que la Generalitat deu encara a la
Llar d'Infants l'Abellerol correspo-
nent al curs 2010/2011.

de comptar amb els veïns.
El pla d'accessibilitat hauria

ERC seguirà insistint per que el
consistori compti amb l'opinió dels
veïns i veïnes per la creació del pla
d'accessibilitat anunciat al febrer,
en considerar que això contribuiria
a que un projecte d'aquesta mag-
nitud s'adapti a les necessitats
reals de la població de Collbató.

Redactora del ROM.
Es crea una Comissió

Tot i que PSC i CIU van votar en
contra d'una moció d'ERC per la
creació d'una comissió redactora
del ROM (Reglament Orgànic Mu-
nicipal), finalment ha estat creada i
comptarà amb membres de tots els
grups amb representació al con-
sistori.

Èxit absolut en la V Calçotada
popular d'ERC Collbató

Calçotada popular d'Esquerra Collbató

Pensem diferent,
treballem per tothom.

MILAN

PRESIDENT DE LA SECCIÓ

RAMON

LOCAL D'ERC COLLBATÓ

Esquerra Collbató
collbato@esquerra.org

www.esquerra.cat/collbato
segueix-nos també a:

@ERC_Collbatoesquerra.collbato

el Somatent
és una publicació
d'Esquerra Collbató


