Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC d’Arenys de Munt per a la
seva aprovació en el proper Ple Ordinari.
MOCIÓ SOBRE DONACIÓ I RECOLZAMENT
PER PART
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT AL MUNICIPI DE L’ALDEA

DE

Els catalans som gent treballadora i tenaç que, generació rere generació hem
hagut de superar els inconvenient intrínsecament lligats a un territori mancat de
recursos naturals, amb esforç i inventiva. Ni les recessions, ni els conflictes
armats han limitat la nostra capacitat d’emprenedoria al llarg dels temps.
Els catalans estem patint els estralls de la crisi econòmica, que afecta a la
immensa majoria de les llars i empreses, però que es veuen moderats pels
gestos solidaris que arrelen cada dia arreu de Catalunya posant de manifest la
generositat de la societat catalana.
Darrerament moltes famílies catalanes estan fent un gran esforç d’inventiva
per sobreviure en moments molt difícils com els actuals, amb la pèrdua dels
llocs de treball, la qual cosa dificulta enormement que famílies senceres puguin
fer front a les despeses del dia a dia.
Aquests darrers dies, com a resultat del difícil moment econòmic que estem
patint, un municipi català, l’Aldea, pot quedar col·lapsat econòmicament deixant
sense cap recurs econòmic a més de 200 famílies, com a conseqüència de la
fallida d’una cooperativa local, principal activitat econòmica del poble.
Atès que els partits polítics catalans hem de vetllar per donar suport i recolzar
l’emprenedoria i en aquest cas, l’exemple d’un municipi com l’Aldea, que ha
cregut fermament amb el cooperativisme, que ha lluitat per el treball en el
camp, i per la ramaderia, sectors difícils de mantenir, malgrat haver estat
sempre referents de la nostra terra.
Vist que aquesta cooperativa ha fet fallida deixant a més de 200 famílies sense
cap recurs econòmic d’un dia per altre i que requereixen urgentment de diners
per fer front a les despeses més immediates -menjar i pagar serveis bàsics,
aigua, llum i gas-.
Atès que els partits polítics en els ajuntaments rebem una petita aportació de
fons municipal en concepte de subvenció.
Atès que amb petites aportacions de municipis arreu del país es pot aconseguir
recollir recursos econòmics per ajudar a les famílies de l’Aldea a fer front a les
despeses més immediates del al dia a dia, com pot ser el menjar i pagar
serveis bàsics
Vist que Arenys de Munt és un referent arreu de Catalunya, i el seu exemple es
pot estendre a altres municipis de Catalunya.
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Per tot l’exposat, les Regidores i els Regidors dels Grups Municipals
d’ERC proposem al ple de l’ajuntament l’adopció dels acords següents:
1- Que els partits polítics d’Arenys de Munt destinem voluntàriament una
part o la totalitat de l’aportació en concepte subvenció que hem de rebre
per part de l’ajuntament el darrer trimestre d’aquest any, en un dels
comptes que la població de L’Aldea ha obert per recaptar diners per les
famílies afectades.
2- Fer arribar aquesta moció a la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis, amb l’objectiu d’impulsar un marc de
solidaritat entre els pobles catalans amb el poble de l’Aldea.
3- Donar coneixement de la resolució d’aquesta moció al departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i al municipi de l’Aldea
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.
Arenys de Munt, 15 de desembre de 2011
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
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