
Em dic Maria del Carme Rallo i el passat 6 de maig de 2010 vaig ser escollida, 
per l’Assemblea Local d’Esquerra de Sant Esteve Sesrovires, cap de llista de 
la candidatura que Esquerra de Sant Esteve Sesrovires presentarà en les 
properes municipals del mes de maig. Des d’aleshores, a la Secció Local hem 
anat treballant i formant la llista de persones que m’acompanyaran en aquesta 
candidatura. 

Una candidatura de i per tots, en la que tothom s’hi senti representat i que 
estarà formada per: Adrià Companys, Mercè Martin, Ismael Pérez, Meritxell 
Moreno, Josep M. Moreno, Marisa Campos, Jordi Rubinart, Montserrat Acero, 
Jordi Amate, Maribel Mercader i Francisco Sánchez entre d’altres. Una candi-
datura de persones properes a la gent, realistes, valentes, honrades, compro-
meses amb i per Sant Esteve, que col·laborem en associacions i entitats cultu-
rals, socials i esportives del poble. 

Una candidatura en la que ens hem marcat, com a principal objectiu per les properes eleccions, augmentar la 
nostra presència a l’ajuntament per tal de poder dur a terme un projecte orientat al poble, transparent, realista, 
negociat, acordat, que escolti, dialogui i comparteixi. Volem augmentar la nostre presència per poder encarar 
l’actual situació de Sant Esteve.  Una situació força complicada, amb molts projectes iniciats, d’altres aturats per 
falta de fons i moltes coses a fer... en la que es desconeix quin és el veritable estat de tots aquests projectes i, el 
que és més important, els sesrovirencs ignorem quina és la situació econòmica actual de l’Ajuntament. 

Després d’anys i anys de govern majoritari socialista, amb una gestió envoltada de poca claredat i d’una ànsia 
exagerada d’aparentar que tot va bé i que no passa res, ens trobem amb el futur econòmic del poble hipotecat, 
s’estan venent el patrimoni per tapar forats, han endegat projectes enormement cars sense pensar en la situació 
econòmica real, ni amb la viabilitat de tots ells i, amb el convenciment de ser posseïdors de la veritat absoluta, no 
han comptat amb el parer dels veïns ni de les altres forces polítiques del municipi per treballar conjuntament.

Des de la candidatura d’Esquerra – Acord Municipal considerem que és imprescindible, per encarar amb trans-
parència la nova legislatura i dur a terme tots aquests projectes i d’altres, aclarir la situació econòmica de 
l’Ajuntament i fer-la pública. 

Volem un Municipi Transparent, Equilibrat, Compacte, Sostenible i Català.

Maria del Carme Rallo
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La Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Esteve Sesrovires
es complau en convidar-vos a l’acte que se celebrarà el dijous 14 d’abril de 2011 

(Dia de la República), al Casino de Sant Esteve Sesrovires, a les 19:30 hores.
En aquest acte es presentarà la Candidatura d’Esquerra-AM de Sant Esteve per a les 

eleccions municipals del maig de 2011.

Per a qualsevol consulta o aclariment, poseu-vos en contacte amb: santestevesesrovires@esquerra.org



LA LOREG
Aquests darrers dies s’ha fet pública la reforma de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General del 2/2011 (LOREG).  Una llei que regula les activitats electo-
ralistes des del proper 28 de Març i fins el 6 de Maig, dia en que s’inicia la cam-
panya a les eleccions municipals 2011.

Sense cartells ni banderoles abans del dia 6. Retorna la diada en que els 
diferents grups polítics surten al carrer i pengen el seu primer cartell. Els macro 
partits com PP, CiU o PSC-PSOE penjaven molts dies abans els seus cartells, 
amb l’excusa de no demanar el vot. Les inauguracions de darrera hora, els 
batejos, comunions, convits i festetes guarnien el calendari “oficial” de color 
vermell. Avis, avies, jubilats i pre-jubilats anaven d’excursió el dia abans 

d’iniciar la campanya. Botifarrades, calçotades, presentacions, visites i discursets guarnien places i carrers. A la 
tele, a la ràdio, als butlletins i als panells informatius. Tot valia i servia per a fer publicitat per compte del poble.

A partir d’ara, les agendes quedaran reduïdes en benefici de les arques publiques i la publicació de les memòries 
dels quatre darrers anys s’hauran d’ imprimir de corre-cuita si no volen que es quedin dins d’un calaix.

L’auto bombo i el malbaratament econòmic s’atura. Tots els partits polítics tenen que replantejar els seus actes de 
campanya i oblidar-se de cartells, espots publicitaris, plafons, banderoles i pancartes abans d’hora. L’estalvi 
econòmic és important i Esquerra es sent satisfeta d’aquesta part de la llei i d’aquestes mesures, però això no és 
tot.

Esquerra ha votat en contra de la revisió global de la Llei Electoral. Per què?. Malgrat que hi ha una part positiva, 
entenem que suprimir el dret de vot a les eleccions municipals pels residents a l’exterior és negatiu i restrictiu. El 
proper 22 de maig, els sesrovirencs que en aquest moment resideixen a l’exterior, com pot ser el cas dels estu-
diants que es troben fent l’Erasmus a qualsevol país d’Europa, no podran exercir el que fins ara era un dret. 
PSOE-PSC, PP, CiU i PNB  en tenen la culpa.  

Adrià Companys

 11,00 h.
Inauguració exposició “Feina feta” (Secció Local de Gavà) i actuació de Jazz
 11,30 h.
Activitats infantils
 12,30 h.
Actuació musical
 13,00 h.
Presentació dels caps de llista de la Comarca per les Municipals
 14,00 h.
Botifarrada popular (10€)
 15,00 h.
Parlaments Republicans

Festa de la República del Baix Llobregat
Dissabte 16 d’abril de 2011
CEIP Jacme March de Gavà (C/Sant Pere, 114)

Tots aquells que estigueu interessats en assistir-hi poseu-vos en contacte
amb la Secció Local de Sant Esteve Sesrovires (santestevesesrovires@esquerra.org)
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