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EL PLE DIU NO A 
LA PROPOSTA DE 
PARTICIPACIÓ DE 
MP-CUP

El Ple ordinari del 17 d’abril rebutja la 
proposta presentada per Més Poble 
CUP a través d’una moció sobre la 
Participació Ciutadana.

La moció, que només va rebre el 
vot a favor de Més Poble CUP i ERC 
no va prosperar. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament de St. Pere torna a per-
dre una oportunitat per avançar en el 

Des de Més Poble CUP valorem nega-
tivament els dos anys que, des de les 
passades eleccions municipals del 
2011, porta CiU governant en minoria 
l’Ajuntament de St. Pere.

Durant aquest temps, a part de l’any 

BALANÇ DE LA GESTIÓ MUNICIPAL:

EN CONTRA A FAVOR

perdut en què no es van aprovar ni els 
pressupostos del 2012, ens trobem 
en una situació d’estancament que 
no ens permet avançar per combatre 
la situació actual de retallades.

Si bé és cert, el canvi de regidor del 

DOS ANYS DE DESGOVERN

Ramon Vilà pel Joan Pasqual va per-
metre inicialment fer un gir en les 
relacions amb l’oposició i aprovar 
uns pressupostos pel 2013 amb l’únic 
vot en contra nostre des d’MP-CUP 
pensem que això no és suficient, i ens 
cal abordar temes com la recuperació 

• L’incompliment de la Llei en termes de Participació  
Ciutadana
• Difusió insuficient dels projectes impulsats per                        
l’Ajuntament 
• L’ús indegut de terrenys municipals per l’empresa                      
Sixmor
• La manca d’un pla de futur pel Barri Vell
• Permetre aparcar a la plaça de l’església i rodalies
• L’absència d’un projecte per definir quin model de 
poble volem
• Només fer participar al poble de les decisions munici-
pals cada 4 anys
• Poca atenció al patrimoni històric singular del passat 
hídric del poble (com el rec)
• Aplicar les retallades de la Generalitat

• La dedicació exclusiva de la Regidora de Cultura
• Contractació tècnica ambiental per aplicar el Porta a 
Porta
• Mantenir i donar continuïtat als actes “culturals i festius” 
del poble
• Col·locar bandes sonores per a reduir la velocitat al car-
rer Montserrat
• Dotar-se d’un vehicle municipal no contaminant
• Recolzar les entitats pel desenvolupament de les seves 
activitats
• Penjar l’estelada davant de les Escoles Velles i a la façana 
de l’Ajuntament els dies de festa

del REC, el futur del Barri Vell i crear 
estructures que ens permetin lluitar 
contra la crisi amb major solvència. 
Del contrari, estem perdent un temps 
valuós i només ens resten dos anys 
més per finalitzar aquesta legislatura.

Redacció

terreny de la participació ciutadana i 
permetre així que les intervencions 
dels i les assistents al Ple constin en 
acta i que les entitats del municipi 
poguessin presentar mocions per de-
fensar-les als Plens.

Amb aquesta negativa, l’Ajuntament 
de St. Pere de Riudebitlles segueix in-
complint la llei en aspectes de Partici-
pació Ciutadana perquè la moció  pre-
tenia ser l’embrió d’un Reglament de 
Participació Ciutadana que no tenim i 
la llei exigeix.

Redacció



El passat mes de maig més de 70 
persones es van citar a la Plaça de 
les Eres de Sant Pere de Riudebitlles 
per realitzar una sortida al riu Riude-
bitlles amb l’objectiu de valorar la 
qualitat de l’ecosistema fluvial amb 
l’ajut d’una sèrie de protocols basats 
en procediments científics.

L’acte, promogut i organitzat pel grup 
de Sant Pere de Riudebitlles “En-
tre Pèlags i Rescloses”, s’emmarca 
dins del Projecte Rius, una iniciativa 
d’àmbit català amb més de 20 anys 
d’història que posa a disposició de 
grups de voluntaris/es interessats 
per la qualitat dels seus rius, el mate-
rial i els protocols d’estudi necessaris 
per efectuar una breu inspecció de 
l’ecosistema fluvial.

Actualment, formen part de Projecte 
Rius més de 500 grups d’arreu del ter-
ritori de fet, és la segona vegada que 
el Projecte Rius s’implementa a les 
ribes del Riudebitlles, però feia més 
de 10 anys que no es realitzava cap 
inspecció.

En aquesta edició, els participants 
han pogut descobrir les caracterís-
tiques de l’entorn fluvial i analitzar 
la qualitat de l’hàbitat, de l’aigua i el 
bosc de ribera amb diferents mètodes 
senzills, tant de tipus fisico-químic 

com basats en bioindicadors.

Malgrat que els resultats observats 
posen en evidència que la qualitat bi-
ològica del Riudebitlles dista molt de 
l’òptim desitjable, la jornada ha resul-
tat molt enriquidora pels participants, 
i petits i grans s’han endut una molt 
bona impressió de la descoberta.

Actes com aquest, que vol donar 
continuïtat a la sèrie d’exposicions 
LARRIERA, precisament basades en 
el Riudebitlles i que van tenir lloc 
a Sant Pere durant el mes de març 
passat, juntament amb la posada en 
funcionament de la web del Projecte 
Camí del Riu, són un clar reflex que al-
guna cosa ha canviat al Penedès Nord, 
que torna a mirar amb afecte el riu 
Riudebitlles i el valor natural, paisat-
gístic i per a l’oci que aquest té.

La matinal es repetirà a la tardor en-
tre el 15 de setembre i el 15 d’octubre 
per obtenir una nova sèrie de dades.

Font: 
Grup “Entre Pèlags i Rescloses” 
Projecte Rius St. Pere de Riudebitlles

Més informació:
http://www.projecterius.org

Les guerres entre patronals del sector 
d’envasos i consumidors industrials 
d’aquest mateix producte és va posar 
de manifest amb la recent i desafor-
tunada campanya, per cert finançada 
en part amb diners públics, d’envàs 
on vas? La cosa està en que un sec-
tor que consumeix pels seus pro-
ductes un tipus d’envàs, no vol veure 
els envasos dels que no estan al seu 
club. I així anem, per uns interessos 
comercials s’engega una campanya 
publicitària que l’únic que genera a 
la població és confusió.

Podem remetre’ns a altres casos 
d’intoxicació informativa en matèria 
mediambiental, i que generen con-
fusió, com és el cas de Vilanova i la 
Geltrú, que a començament d’any 
s’anunciava que Vilanova genera me-
nys residus (30.000 tones al 2012), 

70 RIUDEBITLLENCS BAIXEN AL RIU A 
VALORAR-NE LA QUALITAT BIOLÒGICA

però també recicla cada cop menys 
(per sota del 20%)*. 

D’entrada podem entendre al llegir 
això que la notícia és positiva, però, 
apareix seguidament a la coma que 
separa la primera de la segona part de 
la frase un però, que li dona un sentit 
negatiu. Aquesta segona part de la 
frase diu així: però també recicla cada 
cop menys (per sota del 20%).

Així doncs podem veure que aquí el 
però compleix plenament la seva fun-
ció, la de conjunció adversativa. Però 
que té d’advers que es recicli menys 
quan alhora es generen menys resi-
dus? Potser és advers a les butxaques 
de les empreses de reciclatge? Potser 
és advers a les polítiques d’hipocresia 
mediambiental de les institucions? 
Potser és advers a moltes oenegés 
que tenen, avui, amb el medi ambient 
una menjadora? 

Per acabar podem dir que la reduc-
ció de residus, es miri per on es miri 
es positiva, i no té res d’estrany ni 
perillós que baixin els índexs de re-
ciclatge, com que l’enviar els residus 
plàstics, sigui envàs  no, al seu conte-
nidor també és positiu.

Joan Gispert

Aquest any 2013 la Generalitat de 
Catalunya governada per CiU amb el 
suport d’ERC retallarà la subvenció a 
la Llar d’Infants el Patufet. L’aportació 
per infant enlloc de 1.800€ serà de 
1.300€.

Aquesta retallada implicarà un aug-
ment en la taxa i quota mensual que 
passarà de 80€ als 100€ (al 2014) per 
alumne inscrit. Des de Més Poble CUP 

ENVÀS QUANT VALS?

pensem que una retallada orques-
trada per la Generalitat no pot pro-
vocar que hagi d’augmentar la quota 
un +25% mensual. En aquest sentit 
l’Ajuntament hauria d’arribar a un 
acord amb els usuràris i no augmentar 
la quota de forma tant abusiva.

Isaac Ruana

LA GENERALITAT RETALLA LA SUBVEN-
CIÓ A LA LLAR D’INFANTS



Portem més d’un any i mig amb represen-
tació al Consell Comarcal, participant a les 
comissions informatives i al Ple, demanant 
expedients i mirant de tenir la màxima 
informació sobre allò que succeeix. Una 
feina poc visible, arribem on arribem, però 
necessària des del moment que hem as-
sumit la representativitat en aquest ens.

Tant l’anterior representant de la CUP, el 
regidor vilafranquí, Xavier Navarro, com 
jo mateix hem portat preguntes i hem 
qüestionat algunes polítiques, malgrat el 
ple s’ha demostrat que és un escenifi-
cació de democràcia, un pur tràmit en el 
moment què CiU i ERC sumen majoria. 
Així, han aprovat designar com a gerent, 
el president del grup comarcal de Con-
vergència, modificant el reglament per 
fer-ho possible, s’han atorgat càrrecs de 
confiança a ERC, CiU i PSC, s’ha aprovat 
un Pla d’Actuació Comarcal inconsistent, 
redactat més per compromís que una 
altra cosa, s’han aprovat uns pressupos-
tos buits de contingut i sotmesos a modi-
ficacions cada dos mesos i finalment, 
s’han amortitzat algunes places, és a dir, 
s’han reduït llocs de treball. Totes o la 
major part d’aquestes decisions, han estat 
aprovades només amb els vots dels partits 
de govern i, si s’ha obert algun diàleg, ha 
estat de sords. 

És cert que la Generalitat deu molts diners 
als consells comarcals i als ajuntaments, 
però també és cert que molts projectes 
que estan als pressupostos es van prorro-
gant sense que s’acabin executant. Tampoc 
hi ha cap dubte, que hi ha dificultats de 

Prop de 100.000 espelmes han cremat for-
mant diverses estelades, manifestacions 
massives, concentracions petites, aplecs, 
botifarrades, declaracions municipals 
de sobirania, del Parlament principatí, 
balcons amb estelades, turons i pujols 
coronats amb estelades, bombers per la 
independència, més balcons amb este-
lades, taxistes per la independència, els 
mateixos balcons amb més estelades, can-
taires per la independència, francmaçons 
per la independència, uns altres balcons 
amb estelades molt més grans ..., fins a 50 
alguna cosa o col·lectiu per la independèn-
cia, i el govern de CiU i els seus escolanets 
d’ERC encara no s’atreveixen a parlar 
obertament del dret a l’autodeterminació. 
Dret a decidir i punt. 

S’han passat molts i molts anys cridant  
‘convençudament’ que som una nació, 
molt bé i què? Què fem amb aquesta 
nació? El carrer va resoldre la incògnita: 
INDEPENDÈNCIA, i ara miren de dir de mil 
maneres que tenim dret a decidir, però 
des d’una perspectiva democràtica, qui ho 
posa en dubte? Vostès senyores i senyors 
de CiU? Si aquest dret ja l’observava la 
històrica Assemblea de Catalunya, com és 

tresoreria, com també que la capacitat de 
decisió del Consell és nul·la ja que depèn 
econòmicament de les subvencions i con-
venis amb altres administracions, en no 
tenir pràcticament ingressos propis. 

Però, la poca capacitat de decisió que hi ha 
serveix per:

• Mantenir un sistema de gestió external-
itzada de serveis (joventut, medi ambient, 
atenció domiciliària, transport escolar, 
menjadors, centre de dia de Torrelavit, 
estudis, … ) on cada cop més, són grups 
empresarials allunyats del territori qui 
s’emporta la gestió dels serveis a base 
de ser més competitius per endur-se 
els concursos públics i oferint ofertes 
econòmiques més a la baixa que suporten 
els salaris i les condicions precàries dels 
treballadors i treballadores  (monitors, 
assistents, empleats...).

• Aplicar una política de doble finestra 
a l’hora d’atorgar subvencions a entitats 
i associacions. Rotary Club, Acadèmia 
Tastavins, Confraria del Cava entren 
per gerència o presidència a través de 
convenis o subvencions directes, mentre 
la majoria d’entitats de caire voluntariós i 
popular reben petites aportacions a través 
de concursos.

• Mantenir una estructura política 
sobredimensionada (5 vicepresidents, 8 
consellers amb càrrec i 1 coordinador de 
govern, 1 coordinador de grup) abans que 
mantenir llocs de treball. A dia d’avui, com 
ahir, ja no cal explicar que qui es beneficia 

ON ESTÀ EL DRET A DECIDIR QUAN TOT ESTÀ DECIDIT?
més d’aquesta estructura de càrrecs i as-
sessors són els partits.

• Prioritzar una aposta per l’enoturisme, 
que de ser un eix estratègic de desenvo-
lupament ha passat a ser un mantra al 
servei del sector empresarial vitivinícola, 
el turisme i la restauració de la comarca. 
Pràcticament l’única participació de la 
societat civil prové de les associacions 
empresarials. Mentrestant l’agriculutura i 
altres activitats econòmiques sembla que 
no existeixin.

• Mantenir una política comunicativa es-
biaixada i quasi bé pamfletària, abonada 
per la manca d’uns mitjans periodistics 
contrastants, crítics, lliures i rigorosos a la 
comarca.

• Obviar qualsevol iniciativa que 
pugui obrir-se a la participació política 
i ciutadana, per exemple, no s’ha creat 
l’òrgan de seguiment de l’agenda 21 co-
marcal. Fa dos anys que no es reuneix la 
comissió territorial de salut, es crea una 
comissió de transport sense incorporació 
dels usuaris/es com establia el ple, etc.

Si alguna cosa se salva de tot plegat són 
els serveis socials, no perquè sigui una 
prioritat acompanyada d’un programa 
d’actuació, sinó perquè és una necessitat 
absoluta, de la qual cap ajuntament pot 
prescindir en aquests moments si es vol 
mantenir una mínima dignitat. Això no 
treu que les condicions dels treballadors, 
sobretot treballadores, hagin anat empit-
jorant, que es disposin de pocs recursos 

per afrontar les necessitats creixents, que 
manqui una política per contrarestar de 
fons les problemàtiques, i que tot plegat 
porti a delegar part de l’acció social a 
entitats de caire voluntariós i caritatiu 
(que finalment són imprescindibles). I 
una mostra d’això, és el fet d’esborrar el 
servei d’igualtat i ciutadania des d’on es 
promovien polítiques de drets socials, 
d’interculturalitat, de valors i solidaritat. 
En sentit contrari, es recolza tot acta be-
nèfic com el sopar solidari del Rotary Club 
que va rebre 1.500 euros.

Però qualsevol debat al Ple resulta estèril 
quan tot ja està pactat i decidit, a priori, 
pel pacte CIU-ERC. Quan primer es prenen 
les decisions i després es fan els informes 
que ho justifiquen, però sobretot, quan 
s’accepta sense reserves, la política 
econòmica de l’ajust, les retallades i la 
privatització com a credo suprem de la 
classe política. De la mateixa classe política 
que acumula sous, encara que siguin infe-
riors als d’altres comarques, i que es creu 
imprescindible i amb tot el dret i autoritat 
per decidir, a decidir pels altres.

Tota aquesta crítica no vol fer-nos caure 
en el desànim, sinó tot el contrari, posar 
sobre la taula les mancances existents 
per donar-hi la volta i posar-hi l’atenció 
que requereix. Ens agradi o no, avui el 
Consell Comarcal és una part més de 
l’administració local on es dónen serveis a 
les persones, es gestionen recursos públics 
i es decideix sobre el territori. 

Grup retribució 
anual grup

número de 
consellers 

consellers i 
portaveus+

retribució anual
grup+consellers 
i portaveus+
càrrecs 

%

CiU 2.575,68 €  14 84.821,28 € 87.396,96 € 39%

PSC 2.575,68  €  12 40.087,44 € 42.663,12 € 18%

ERC  2.058,12 €   3 58.402,68 € 60.460,80 €  27%

PP  1.913,76 €  2 11572,80 € 13.486,56 €  6%

CUP  1.913,76 €   1 9.743,28 € 11.657,04 € 5%

ICV-EUiA-EA  1.913,76  € 1 9.743,28 € 11.657,04 €  5%

TOTAL 12.950,76 € 33 214.370,76 € 227.321,52 € 100%

que no el volen ni anomenar? Aquest dret 
és un dret contemplat internacionalment 
ja que és un principi fonamental dels drets 
humans de les NN.UU., i vostès parlant 
d’evidències.

Sembla que ja ho hem provat tot, o quasi 
bé tot, ens falta això de la cadena humana. 
Ara cal ser valent políticament, cal tre-
ballar per l’organització del referèndum 
per determinar el nostre futur, cal treballar 
amb polítiques decidides cap a la inde-
pendència, de moment d’una part del nos-
tre poble. No podem esperar que el regne 
d’Espanya s’hi posi bé, mai ho farà. Dir que 
podem avançar cap el referèndum sota el 
jou de la constitución és fer passar bou per 
bèstia grossa. Hem de sortir d’Espanya i 
reconstruir el nostre poble sobre uns fona-
ments de justícia. S’han acabat les excuses 
i CiU i els seus aliats s’hauran d’inventar 
alguna cosa nova, perquè ja no ens podem 
creure més allò que no deixen de dir que 
tots els mals venen de Madrid. Espanya 
ens roba però CiU també.

Independència i socialisme pels PP.CC.

Joan Gispert

11 DE SETEMBRE: INDEPENDÈNCIA PAÏSOS CATALANS
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RIUDEFOC

Amb aquest nom es va presentar per 
la revetlla de St. Joan, una nova colla 
d’imatgeria popular a Riudebitlles. Es 
tracta d’una colla de diables que neix 
amb més de 40 persones que l’hi fan 
costat, i ve prenyada d’una colla més 
menuda, cosa que li augura un per-
vindre durador. Des de Més Poble – 
CUP així ho desitgem i creiem que així 
serà, perquè les coses que neixen des 
de baix arrelen amb força a la terra.

Aprofitem també per desitjar una 
molt bona festa major a totes les 
veïnes i veïns i els convidem a par-
ticipar a tots els actes i que se’ls facin 
ben bé seus, i que així puguin donar 
nous resultats amb nous elements 
festius, com el que avui ens ocupa, 
amb els que ens puguem identificar.

Visca Riudefoc. Visca la Festa Major. 


