
Incapacitat negociadora o subordinació?  
 
Ja són massa el fracassos acumulats pels diferents 
Equips de Govern municipal a l’hora de negociar davant 
d’altres administracions. Aquests fiascos ens fan pensar 
en l’existència d’una política per part del PSC-Abrera 
basada en l’obediència, prioritzant els interessos de partit 
per sobre dels interessos municipals. Com a exemples 
més sonats tenim els següents casos: 
 

Davant la imposició del 4t Cinturó , des de 
l’alcaldia se’ns van prometre, com a contraprestació, la 
construcció d’un pont urbà per comunicar ambdues 
bandes del riu, així com la supressió de la carretera 
d’Olesa (C-55). On són aquestes promeses? 

 
En relació als tan esperats habitatges de 

protecció oficial, varem veure atònits com l’Equip de 
Govern acceptava amb "resignació" les condicions 
d’adjudicació proposades per la Generalitat. Els 15.000 € 
anuals d’ingressos mínims  finalment exigits van deixar 
fora de concurs a molta gent, sobretot a joves i gent gran.   
 

Alhora, no sembla gaire efectiva la capacitat 
negociadora de l’Ajuntament davant de la Generalitat per 
a construir la nova escola de primària i el nou institut de 
cara a aconseguir que alguns dels nostres nens i nenes 
deixin d’estudiar en barracons. 

 
A aquest dèficit d’equipaments s’afegeix la falta 

d’un servei 24 h a l’ambulatori, qüestió també dependent 
de la Generalitat. Davant aquesta situació, el nostre grup, 
en el darrer Ple ordinari, ha demanat a l’Equip de Govern 
que es facin les gestions pertinents per aconseguir aquest 
servei.  

 
Tanmateix, ens preguntem si seran capaços de 

defensar els interessos del municipi davant els projectes 
actualment a sobre de la taula, tant els d’infraestructures 
ferroviàries com el de la nova autovia entre Abrera i 
Martorell, els quals, afegits a la A2 i al 4art C., acabarien 
d’encerclar Abrera reduint-nos gairebé a la categoria d’  
una GRAN ROTONDA. 

 
Des d’Alternativa d’Abrera ens preocupa molt 

que l’Equip de Govern, atesa la seva reiterada feble sa 
negociadora, no sigui capaç de defensar els 
interessos del municipi davant dels grans reptes .   
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