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Una altra mob¡litat és possible
Des de I'inici d'aquesta legislatura de govern
PSC/ERC ens hem anat fent ressò de la creixent
problemàtica de la mobilitat al nostre municipi.
Sabem que aquest és un tema vital, i per això
vam potenciar processos participatius d'anàlisi i

planificació estratègica que mostraven la necessitat
d'una actuació estratègica planificada i seriosa. Ja
no només dins el municipi sinó en el conjunt de
poblacions que patim una situació de col.lapse
de la xaxa viària i un transport públic insuficient.

El govern de PROGRÉS va afrontar el
problema amb I'elaboració d'un PIa de
Mobilitat i els primers passos per a aplicar-
lo, com la previsió del vial de comunicació
directa de la Via de Cornisa amb Cesalpina.

En canvi, una de les primeres iniciatives delgovern
PSC/ERC va ser la reorganttzació del trànsit al
nucli antic de Santa Coloma, sense tenir en
compte el Pla de Mobilitat, ni dialogar amb
col'lectius afectats ni amb I'oposició

A I'immediatisme iimprovisació
descoordinada d'aquest govern ja hi estem
acostumats... Com també és habitual que, un
cop prèn decisions pel seu compte, si es troba
amb el descontent de persones o col.lectius,
aquest govern entoni la cantarella de què allò ja
ho havia decidit el govern anterior...

Doncs bé, si algú té interès en conèixer què
plantejava PROGRES en l'àmbit de la mobilitat,
pot consultar el PIa de Mobilitat fet per un equip

extern i independent en el marc del Pla Estratègic
per a Santa Coloma i lapartat corresponent del
Programa PROGRES 2007-2011 al web
www.progres.cat.

Encara més, el PSC vota en contra de mocions
que reclamen potenciar el transport públic i

incloure el municipi a la zona ldel sistematarilari,
mesures que necessàriament han de formar part
destacada del conjunt de solucions al problema.

Avui hi ha una sola via d'accés al nucli antic, Can
Via i Cesalpina. Tot el trànsit passa per davant
I'escola d'El Pla de les Vinyes, incrementant el
perill i hipotecant I'autonomia dels infants. La
única via de pujada fa donar una gran volta a qui
viu al nucli urbà. Eltraçat actual dificulta la cohesió.
S'ha perludicat els comerços amb una ordenació
que hi dificulta I'accés.

S'han aplicat les millors mesures per a una
millor mobilitat? Hi ha alternatives al caos
actual i no són tan complicades.

En temes d'aquesta importància es podria
recuperar una certa unitat i deixar endarrera
l'aillament i I'unilateralisme. Cal treballar amb
visió de futur i no amb immediatesa, reprendre
el diàleg i la participació en comptes d'actuar a
batzegades i fer plantejaments estratègics i no
pedaços que arriben tard i segons bufa el vent.

Veient el recorregut dels darrers temps, potser
això és demanar massa...
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En el passat ple de febrer, aprofitant que
s'acostaya el I de març, dia de la Dona,
PROGRÉS va presentár una moció per
reivindicar el paper de la dona treballadora,
sobretot en aquests moments de crisi.

Fèiem ressó de I'augment de I'atur que pateixen
les dones i recordàvem la importància de prendre
mesures per pal'liar-ho. Proposàvem mesures
com la reactivació de la Llei de la Dependència,
que beneficiaria moltes dones oferint nous llocs
de treballo com a beneficiàries directes alliberant-
les de càrregues de persones dependents.
Reivindicàvem les tasques que desenvolupen les
dones avui dia (cura de persones grans o/i
mainada, tasques de la llar, treballs fora de casa....
o les tres alhora).

comissió informativa on es va rePassar I'ordre
del dia del Ple (aquesta moció també). Però
segurament és més fàcil votar en contra que
dedicar-hi esforços.

Cal tenir clar que la crisi s'ha d'atacar des de tots
els ámbits possibles. El sector de la construcció

Un pas enrere.,.
El rebuig del govern PSC/ERC a una moc¡ó sobre les dones i la crisi

la pateix d'aprop, però no és l'únic, la crisi és
global i, quin millor dia que el I de març, per
reivindicar la crisi des de la vessant de les dones,
sigui el sector que sigui on participin. Els sectors
més feminitzats generalment van acompanyats
de condicions de treball poc reconegudes i salaris
insuficients. Situacions que és òbvi que han de
canviar encara avui s'han de denunciar.

El regidor de de polítiques d'igualtat home-dona
(ERC) explicava els arguments del seu vot dient
que no trobava bé "presentar mocions de forma
aleatòria i sense centrar-se en el tema concret
que és la dona".

Només calia llegir el manifest d'enguany del
I de març per veure quin era el punt
principal que es tractava: la dona i la crisi
economica actual.

Podeu llegir la moció, el manifest i les interuencions a I'acta del Ple en què es vá discutir a www,

Més informac¡ó al web www.progres.cat
El web de PROGRÉS ha rebut més de 8.000 visites en dos anys

Awww.progres.cat hi pots trobar informaciÇ ¡obre l'actualit4t del municipi, notícies sobre l'activitat
política rirunicipal i les actuacions de PROGRES, les actes dels Plens Municipals, els fulls informatius,
opinió... Un'espai de referència per informar-se a Santa Coloma de Cervelló

Nous articles que hi pots consultar:
Les cases il:legals de Ia Colònia Güell - La Llei de la Dependència i la crisi



El Can-Pet de la Colònia Güell
Sempre he dubtat de com anomenar I'esplanada
de la Masia, davant del bar Sport: Camet o
Campet. Täl com ens sona, malgrat no consti al
diccionari, o amb el diminutiu correcte.

Veient I'abandonament dels últims mesos,
sense jocs infantils, el camp de futbol ple de
pedres, una pofteria que s'inunda -ben aviat zona
residencial pel mosquÍt tigr+, un espai de bàsquet
amb una cistella massa alta pels que no saben
jugar i un terra inapropiat pels que si que en
saben, les xalxes de les porteries que fan llàstima,
les pistes de petanca descuidades, lhunes oxidades
que indiquen que fa temps que no s'ha netejat a
fons i un llarg etc... he trobat el nom adient:

CAN.PET!

El govern PSC/ERC es treu la màscara en participac¡ó
Si vols participar, fés una instància i registra-la a I'ajuntamellt...

Els governs de PROGRES van apostar pel
foment de la participació de la ciutadania
en la política, la gestió i el disseny del
municipi. El'govern actual ha menystingut
aquesta feina feta i ha reduit la participació
a un record. Malgrat això, veus del govern han
tret pit teoritzant i dient que fan unes polítiques
de participació que se suposa que deuen fer les
delícies d'una ciutadaina que se sent respectada,
escoltada i recolzada pelgovern.

És estrany que davant discursos triomfants sobre
les excel'lències d'aquest govern la ciutadania no
surti al carrer aagrdir un govern que sembla una
benedicció! Al contrari, des de les associacions
i molta gent del municipi no és estrany escoltar
com es desmenteix el discurs oficial.

Al Ple Municipal d'abril es va fer llum a l'abisme
entre les boniques paraules que entona elgovern
i la tossuda realitat. Com ja ha passat en altres
ocasions es va demanar capacitat de dialogar i

participar per part d'entitats i persones en
decisions de I'ajuntament (a siguin pressupostos
o el disseny d'una plaça).

Des de l'equip de govern yan respondre que
si algú vol fer propostes o aportacions a
l'ajuntament té l'opció de fer una instància
o contactar Ia regidoria corresponent.

No cal massa expertesa en participació per
adonar-se que això no són polítiques de promoció
de la participació. En tot cas és un dret de la
ciutadania, una posició passiva d'un govern i,
venint d'on venim al nostre municipi, un retrocés.

Una verdadera política de foment de Ia
participació situa l'ajuntament en posició
proactiva, promoyent i cercant espais on es
rebi I'opinió de la ciutadania i es forgin
processos de reflexió i debat conjunt que,
més enllà dels resultats, constitueixen un
aprenentatge i una oportunitat de
creixement mutu valuosíssims.

Queda clar que el que per nosaltres és un punt
de partida per a altres és un sostre. I tard o d'hora
es descobreix què hi ha sota la màscara...



La mala gestió econòmica del govern municipal
Amb sis mesos de retard, I'equip de govern aproya un pressupost pel 2OOg

i tanca I'exercic¡ 2008 amb dèficit

El passat 30 d'abril, I'equip de govern va presentar
i aprovar el pressupost de 2009 i el tancament
de I'exercici de 2008.

Ét un" manca de responsabilitat i capacitat de
gestió sense precedents presentar un pressupost
amb sis mesos de retard.

Els comptes de 2008
En el pressupost corrent, ingressos i despeses
del 2008, s'ha acumulat un dèficit de 487.718
€ i un romanent de tresoreria negatiu de
79.860 €.

Tot plegat és el resultat d'una molt deficient gestió
econòmica, d'una manca de control de la despesa
i la conseqüència de la irresponsabilitat d'inflar
els ingressos artificialment en el pressupost.

El pressupost de 2009
El pressupost que en presenten pel 2009 té el
mateix defecte que I'anterior: partides d'ingressos
inflades artificialment per cobrir una despesa que
si que es complirà amb escreix. Conseqüència?
Anem de cap a un dèficit altíssim (si es tractés
d'una empresa privada, hauria fet fallida).

Però a I'actual equip de govern sembla no
preocupar-se'n massa . Continuen incrementant
la despesa de personal any rere any -en dos anys
ha incrementa't un l7o/o- o les despeses de

telèfons que encara incrementen en 8.000 €, etc.

Sembla que no els afecti la crisis, ans al contrari,
retallen considerablement les despeses socials,
i no habiliten (com ha fet altres ajuntaments)
partides destinades a contingències per la crisi
econòmica.

El pressupost de serveis socials
El regidor de seryeis socials va dir al Ple Municipal
que "el pressupost de seryeis socio/s, no ho boixot,
en tot cos s ho montingut, o ho pujot". No coneix
els seus propis pressupostos o no vol reconèixer
que I'any 2008 les partides de serveis socials i

gent gran sumaven 17.080 € i enguany | 1.676 €.
La diferència és significativa! Només ha
incrementat la partida "ajuts a famílies". La resta
han baixat en un 3lo/o. El mateix passa en
promoció de les dones, que ha passat de 7.000
€ a3.272€ (-460/o).

Mentrestant, no posen en discussió els seus
generosos sous, continuen incrementant la
despesa corrent. Mentre la partida per beques
passa de 2.500€ a 1.000 €, regidors i alcaldessa
disposen de partides de publicitat i
propaganda que pugen a uns 25.000 €.

I encara els queden dos anys per continuar
acumulant dèficit a les arques municipals, però
no passa res, continuarem pagant el poble.

2009 awww.Drosres.catTrobareu més informació sobre el tancament de l'exercici 2008 i el

Assemblea de PROGRES
Balanç de dos anys de govern PSC/ERC i d'alcaldia d'ERC

Dissabte2T de jun¡ l7:00h, Societat Recreativa

Si vols participar-hi o fer-nos arribar la teva opinió sobre aquesta pr¡mera
me¡tat de legislatura contacta'ns a info@progres.cat

Més informació a www.progres.cat


