
Un any de govern municipal de PROGRÉS

Fem balanç de la feina feta un any després que la ciutadania va donar un clar 
recolzament a la candidatura de PROGRÉS a les eleccions municipals.
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A les eleccions de maig de 2011 PROGRÉS 
rebia un important recolzament de la ciutada-
nia a les propostes i l’equip d’aquesta candida-
tura, i assumia, així, l’enorme responsabilitat de 
respondre a aquesta confiança.

Sabíem que les coses serien especialment com-
plicades aquesta legislatura, però malgrat les 
dificultats i la regressió econòmica i de capa-
citat de decisió dels ajuntaments mantenim el 
compromís de continuar treballant perquè el 
poble i la seva gent superin les dificultats i po-
guem mirar el futur amb millors perspectives.

Valorem positivament aquest primer any d’un 
equip de govern que s’ha consolidat i ha tre-
ballat molt per assentar unes bases que per-
metin afrontar el futur amb seguretat, fent la 
gestió municipal més racional i sostenible i ini-
ciant projectes que permetin respondre a les 
demandes de la ciutadania.

Actuacions per reduir la despesa 
corrent de l’ajuntament

- Estalvi energètic en l’enllumenat públic i els 
edificis municipals
- Reestructuració del personal de l’Ajuntament.
- Redefinició de processos i actuacions per re-
duir i optimitzar despesa.
- Projectes d’inversió per afavorir la reducció 
de despeses de l’Ajuntament.

Projectes per promoure l’activi-
tat econòmica del municipi

- Acceleració de la regularització de les zones 
industrials (carretera BV2002 i Recinte Indus-
trial Colònia Güell) per fomentar l’ocupació i 
activitat empresarial.
- Reactivació de la relació amb l’Associació de 
Comerciants per dinamitzar el comerç local.
- Inicitives com el mercat pagès per recolzar el 
sector agrari de l’entorn.
- Projectes de formació i acompanyament a 
l’emprenedoria (Reinventa’t) i l’ocupació (La 
feina de buscar feina)
- Projecte d’inserció laboral (en elaboració)

Resposta a urgències o problemes 
no previstos, resolts amb suma 
d’esforços d’ajuntament i ciutada-
nia

- La retirada dels residus de Massó i Carol (que 
ha d’iniciar-se molt aviat).
- Manteniment del consultori de la colònia 
Güell i lluita pel servei de ginecologia al poble.
- Compromís amb les Llars d’Infants, malgrat 
les retallades de la Generalitat 

Aquests són alguns exemples de projectes i ac-
tuacions que s’han desenvolupat o iniciat du-
rant aquest primer any, però hi ha una munt de 
feina silenciosa que s’està fent que ben segur 
donarà els seus fruits en el futur.
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Eurovegas ens pot caure a sobre
Mentre Catalunya i Madrid negocien amb Mr. 
Sheldon Adelson, magnat de Las Vegas Sands Corp., 
per acollir el complex Eurovegas, ens sembla 
important reflexionar sobre com s’ha dut a terme 
aquest procés i la repercussió que pot tenir en la 
comarca del Baix Llobregat, tant si finalment la seva 
candidatura és l’elegida com si no ho és.

El Baix Llobregat ha suportat històricament un 
conjunt d’equipaments i de serveis centrifugats 
de la capital catalana. El creixement demogràfic, 
industrial, urbanístic i l’ocupació de terres agrícoles 
per a la construcció de serveis i vies de comunicació 
han transformat la comarca.  No obstant, amb un 

esforç i una persistència digna de la millor causa, 
la comarca ha sabut crear espais de protecció 
del territori com són el Parc Agrari o les zones 
humides del Delta del Llobregat, ha projectat sobre 
el territori la seva personalitat i s’han creat les 
instàncies polítiques per realitzar el debat necessari 
per seguir planificant democràticament el seu futur.

El projecte Eurovegas suposaria la fi d’aquests 
equilibris costosament obtinguts i una llosa per al 
teixit social i el territori en general, per diverses 
raons:

- La implantació urbanística del complex acabaria 
amb el Parc Agrari, les zones humides i la riquesa 
dels aqüífers del Delta.

- Un conjunt de lleis àmpliament debatudes i de-
mocràticament implantades s’haurien de modificar 
com a contrapartida a la inversió realitzada (qualifi-
cació del sòl, lleis d’estrangeria, accés dels menors 
a les sales de joc, consum de tabac en els locals 
públics, etc.).

- El caràcter de la crisi actual no garanteix la viabilitat 
futura del model proposat i, en canvi, requereix 
unes inversions públiques de grans proporcions. 
D’altra banda, no estan garantides les expectatives 
laborals anunciades.

La Generalitat no ha consultat els ajuntaments 
dels municipis afectats per presentar les seves 
propostes al senyor Adelson, ni s’ha potenciat el 
debat necessari entre els diferents agents socials 
del territori i això ha trencat el nivell de confiança 
i de lleialtat entre les institucions.

I si finalment el Baix Llobregat no és elegit per a 

Un dels èxits del govern munici-
pal ha estat en l’àmbit de la gestió 
econòmica

Malgrat les dificultats, les retallades que estem 
patint en aportacions supramunicipals i les nor-
matives que constantment limiten les possibili-
tats d’actuació dels ajuntaments, la situació del 
nostre Consistori és bona, amb un baix endeu-
tament i les dos darrers exercicis tancats sense 
dèficit. Això ha suposat un gran esforç de con-
tenció de la despesa i  la necessitat d’assegurar 
uns ingressos clau a través dels impostos di-

rectes, però ens ha permès evitar que haguem 
d’aplicar mesures dràstiques i imposades des 
de l’Estat de conseqüències importants.

Queda molta feina per fer, i sembla que en 
escenaris encara més complicats, que proba-
blement ens obligaran a prendre decisions 
complicades o a aplicar mesures dràstiques 
imposades, però continuarem donant el millor 
i màxim de nosaltres per assolir el que vam 
proposar en el nostre programa i reeixir en el 
nostre únic objectiu: un futur millor per a 
Santa Coloma de Cervelló!

ve de la pàgina anterior



On l’Estat ens porti

Alfonso Muñoz
amunoz@progres.cat

Segon tinent d’alcaldia i regidor
d’Hisenda i Promoció Econòmica
(Comerç, Indústria i Agricultura)

Josep Padró

Podeu trobar més informació sobre 
l’article, el projecte Eurovegas i la 
posició i actuacions de PROGRÉS en 
aquest tema a www.progres.cat
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la construcció del complex, alguna cosa important 
s’haurà perdut en el camí: la seguretat en mantenir 
una comarca seguint el disseny que ha costat tant 
d’obtenir. Si aixequem la veda per alguns, altres 
s’hauran creat expectatives per fer nous canvis en 
una línia similar, en perjudici del territori. Ja hi ha 
qui compra terres agrícoles i no és agricultor, ja hi 
ha zones amenaçades del Delta per la construcció 
de nous equipaments, sempre hi ha qui supedita la 
qualitat de vida al seu particular interès econòmic.

Eurovegas ens pot caure a sobre, 
i no és l’únic perill. La crisi no 
la resoldrem amb projectes 
faraònics descontextualitzats 
i allunyats de la nostra 
realitat com a comarca, fiant 
el desenvolupament en les 
màquines escurabutxaques i 
el joc,  sinó en una economia 
productiva i sostenible.

Evidentment la ciutadania té molt a dir respecte 
a aquest projecte i per això, el passat 12 de maig, 
PROGRÉS va organitzar un debat obert amb 
el títol “EUROVEGAS. Quin model i quin 
impacte per al futur de la comarca?”, al 
qual van participar: Lluís Parés, d’Unió de Pagesos, 
Conxita Sánchez, del Centre d’Estudis del Baix 
Llobregat i José Antonio Rubio, conseller comarcal 
de Medi Ambient.

Tanmateix, al Ple municipal del mes de maig 
es presenta una moció de de PROGRÉS 
donant recolzament a la declaració “Per un 
desenvolupament de qualitat. No al model que 
representa Eurovegas” feta publica pel Centre 
d’Estudis del Baix Llobregat. 

En una clara estratègia intervencionista, el 
Govern de l’Estat, està duent a terme d’una 
manera sistemàtica i descarada una sèrie de 
mesures - a cop de decret d’obligat compliment-, 
per trastornar l’essència de la gestió municipal i 
de la vida local.

Els ajuntaments, estan en la primera línia de les 
necessitats socials. S’encarreguen del benestar i 
del progrés dels seus ciutadans i ciutadanes i 
són la principal força cohesionadora dels pobles. 
El seu paper es fa imprescindible a més, en temps 
on el risc d’exclusió social és molt evident i 
l’atenció a la ciutadania se sostenta en la 
proximitat dels problemes.

Com en un malson han anat sorgint lleis com 
bolets, que s’han aprovat amb la clara intenció 
de retallar, intervenir, centralitzar i obligar els 
ajuntaments a posar en pràctica receptes 
econòmiques, l’objectiu ocult de les quals és 
limitar les atribucions municipals, per buidar-les 
de contingut polític, i arrencar dels ajuntaments 
les competències “impròpies” que ja ningú 
realitzarà. Un exemple molt clar serien les que 
sustenten les oficines municipals d’inserció 
laboral,  que desapareixeran per imposició de la 
llei estatal i per manca de pressupost, o el 

manteniment de les llars d’infants.

L’Estat pretén una nova confi-
guració del paper de les corpo-
racions locals, deixant-les com a 
mers administradors de polítiques 
estatals i com a carn de canó 
enfront de la ciutadania impotent.

Políticament és un cop al municipalisme en 
general, però també a la ciutadania que passarà 
a votar gestors administratius i programes 
“contaplus”, en comptes d’elegir representants i 
els seus programes polítics. Cop d’estat excusat 
en la crisi, que abasta tots els sectors de la 
societat, amb una meta que cada vegada sembla 
més propera, l’objectiu final del qual és 
l’assumpció per part de l’estat dels continguts 
polítics i/o programàtics dels ajuntaments de 
forma unilateral i per la força de lleis dissenyades 
a mida, per aconseguir doblegar il·legítimament 
la voluntat popular.
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Dinamitzant la gent gran del municipi
El projecte GRANS ACTIUS de la regidoria d’Esports o el programa 
SAVIESES de la regidoria de Gent Gran s’emmarquen en la nova aposta del 
govern municipal de PROGRÉS per donar eines per envellir d’una manera més 
plena i portar a primer pla les necessitats i habilitats dels nostres avis i avies.

Durant la infantesa i adolescència ens hem trobat 
molt protegits per un munt de persones que ens 
han ajudat a créixer, ens han ensenyat diferents es-
ports, ens han portat d’excursió, ens han ensenyat 
a cantar o ens han transmés les festes tradicionals.

Per qualsevol cosa que s’havia de fer, sempre ens 
envoltava un conjunt de persones grans que no tan 
sols tenien cura de nosaltres i ens educaven, sinó 
que ens transmetien unes pautes que amb el temps 
hem anat anomenant valors.

Potser en aquella època en què erem infants els 
avis i àvies ja ho havien fet tot. Ara és ben diferent. 

Molts avis i àvies d’avui tenen mol-
ta força, encara que potser no ha-
gin trobat l’activitat que els agra-
daria fer. És una de les conclusions 
a les que ha arribat l’equip de go-
vern després d’un estudi de camp 
realitzat en els darrers mesos.

Fil a l’agulla, a la regidoria d’esports vam buscar una 
solució per a les mancances. Ens havíem adonat 
que es feien moltes activitats per a infants i joves 
i menys per a gent gran. Així va néixer el projec-

te ‘GRANS ACTIUS’, una proposta que volem 
que sigui engrescadora i elaborada des del treball 
conjunt de les entitats i la gent gran.

Estic convençut que les entitats ens ajudaran i 
molt. A l’igual que nosaltres estem molt agraïts a 
la gent gran del municipi, elles també. Entre tots i 
totes serem capaços de fer-la ben grossa. És mo-
ment de fer propostes per poder oferir un ventall 
de possibilitats tan gran que no haguem de pensar 
en avorrir-nos a casa ni en què no es té en compte 
la gent gran del nostre poble.

Començarem amb un grup de gent gran que hem 
anomenat “dinamitzadors/es”, que s’encarregaran 
de provar les propostes i orientar sobre les de-
mandes i l’organització. Es preveu crear un carnet 
d’avi/a esportista i hem acordat amb municipis 
veïns compartir instal·lacions i així poder augmen-
tar l’oferta. Tot això ho hem de fer amb les per-
sones grans, que sense dubte són grans persones.

Miquel Àngel Jansà
mjansa@progres.cat

Quart tinent d’alcaldia i regidor
d’Esports i Salut Pública

Segueix-nos a Facebook i Twitter

Des de la Regidoria de Gent Gran, fa temps que es 
fa molta feina colze a colze amb les dues associacions 
de Gent Gran de Santa Coloma. Sovint és una feina 
silenciosa, però indiscutiblement immensa. La nova 
aposta passa per visualitzar les activitats que fan les 
persones grans i compartir-les amb tota la població. 
Aquest esperit es veu clarament al nou programa 
SAVIESES. Aquesta paraula n’inclou d’altres dues, 
avis i avies, i el que hem volgut fet és oferir un apa-
rador que mostri les habilitats dels nostres s-avis i 
s-avies: pintura, escultura, artesania de la llana o els 
coneixements lligats a la pagesia, una de les arrels del 
municipi. Però això no ha fet més que començar. 

SAVIESES I ALTRES PROPOSTES PER LA GENT GRAN

Una de les sessions del programa SAVIESES en què 
es posa en valor i comparteix l’experiència, habili-


