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FETS  DE CARA  AL FUTUR

En el ple ordinari del divendres dia 3 d’abril
es va aprovar el Reglament de participació
ciutadana. Aquest reglament pretén donar
pas als santolivencs i santolivenques a
poder parlar i decidir en les actuacions
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El dissabte dia 30 d’abril a
les 6 de la tarda ens trobarem
al safareig de Santa Oliva per
rebre un xerrada educativa i
especial sota el títol "Les
herbes remeieres i la nit
màgica de Sant Joan ". La
xerrada, que anirà a càrrec de
la Pilar López Serra, tractarà
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poder parlar i decidir en les actuacions
municipals del nostre ajuntament.

Des de la seva aprovació provisional, i durant 30 dies, es poden fer
al·legacions. Voldria convidar a totes les persones, que fins aquests
moments han estat queixant-se del silenci, que aportin la seva llavor. Cal
que us llegiu el document i al·legueu en tot allò que trobeu malament, o
que sigui millorable. És un òptim reglament, però cal fer-lo més
permeable. Ara és el moment, d’aquí a un mes ja no es podrà fer res.

A la nostra pàgina web www.esquerra.cat/santaoliva hem penjat el
reglament per facilitar-vos la informació. En el cas que no disposeu
d’Internet, me’l podeu demanar a mi personalment. El nostre grup
presentarà al·legacions a 8 articles dels 40 disposats.

Un dels punts a al·legar és l’Article 18.
En el punt 1 , es diu: “Totes les persones tenen dret a intervenir en les
sessions públiques del Ple que sigui de caràcter ordinari”. Jo crec i em
reafirmo que cal donar la paraula en tots els plens, tant ordinaris com
extraordinaris, ja que en els plens extraordinaris tenim i tractem punts del
dia a dia molt importants pel funcionament del municipi i en els que més
d’un veí en pot ser afectat i, per tant, cal donar veu en tots els plens.

8

4

7

18
Edició i redacció: Secció local d’Esquerra de Santa  Oliva

Si voleu enviar algun suggeriment, escrit, 
fotografia o qualsevol altra cosa ho podeu fer a 
través de :

esquerrasantaoliva@gmail.com

Telèfon: 608 78 39 38  

O directament a qualsevol membre de la Secció 
Local

www.esquerra.cat/santaoliva esquerrasantaoliva@gmail.com

Fe d’errades
En el passat butlletí es feia referència
per error, que el Guadiana naixia en
terres andaluses quan el citat riu neix a
Villarrubia de los Ojos, província de
Ciudad Real.

la Pilar López Serra, tractarà
sobre:
Què podem fer la nit de Sant
Joan per conservar la salut,
per treure les berrugues, per
tenir bona sort, per trobar
nòvio...? Quines herbes hem
de collir? Per què és màgica la
nit de Sant Joan? Rituals i
tradicions santjoaners de la
nostra terra.
L’acte clourà amb un petit
refrigeri per a tots els
assistents. Recomanem que
porteu estris per apuntar els
trucs que ens explicarà i així
no perdre’ns detall. Us hi
esperem.

Nosaltres també volem una Santa Oliva així, i tu?

©

d’un veí en pot ser afectat i, per tant, cal donar veu en tots els plens.
Apartat C: La persona sol·licitant pot parlar, però desprès de la
contestació per part de l’alcalde/ssa o regidor competent, no té dret a
rèplica. Crec que hi hauria d’haver dret a rèplica i que aquest consti en el
reglament.
Apartat D : Demanarem anul·lar aquest apartat ja que prohibeix poder
parlar en els diferents plens extraordinaris i d’urgència.

Tots podem aportar el nostre gra de participació ciutadana. Si et cal més
informació, no dubtis en fer-ho saber.
Assegurem-nos de que la nostra veu pugui ser escoltada i debatuda
democràticament durant tots els dies de l’any.

Josep Carreras i Benach
Regidor grup municipal d’Esquerra
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EL “SAFAREIG” DE SANTA OLIVAAquí no passa mai res

QUINA POCA VERGONYA!

En el butlletí núm. 2 de Cal Fuster se’ns parla de la remodelació del nucli històric, i se’ns diu que
“tot el veïnat ha pogut valorar la bona mà d’obra dels operaris i l’òptima execució dels acabats”,
ja, ja, ja. Una vegada més, no se sap ben bé, si és que se n’enfoten de naltros o és que ens
prenen per tontos.
En què el “trosset” que han arreglat ha quedat maco, estem tots d’acord, però que no ens diguin
que els acabats són òptims, quan estarem anys per treure’ns els esquitxos de ciment del
damunt. Van provocar inundacions i humitats en moltes vivendes i hem de pujar un esglaó cada
cop que volem entrar al poble pel carrer Mossèn Antoni Paradís. Per cert, encara falta que hi
pengin la placa de ceràmica on digui “Les llambordes d’aquest carrer les va posar Cristina
Carreras una per una”.
A més, varen tenir una ocasió d’or per soterrà tot el cablejat elèctric i no ho van voler fer, així
doncs, haurem de continuar sortint als balcons i veient com ens passen els cables pels morros.
Això sí, com ja ha dit la senyora Alcaldessa en múltiples ocasions, hem d’estar agraïts al Sr.
Zapatero que ho ha subvencionat. S’haurà tret els diners de la seva butxaca? O són diners que
provenen dels impostos que tots paguem? Doncs com tothom té clar que la resposta correcta és

La plaça Europa
M’encanta la plaça Europa! Tots la coneixeu prou bé, és el centre
del nostre poble, el melic de Santa Oliva, on es fan la majoria dels
actes, on a l’estiu bull la vida de poble, on s’amuntega la Festa
Major. Ho torno a dir, m’encanta la plaça Europa, però tot seguit
se’m plantegen un munt de preguntes: tant costa tenir-la neta?
Tant costa mantenir-la en bon estat? Heu anat a beure aigua a la
font? … suposo que fer la font va costar uns diners! En un principi
ben gastats, però, per què ha d’estar tan bruta? Heu vist la placa
de germanor amb el poble de El Saucejo? Segur que ells tenen la
nostra neta i sense herbes.
La plaça Europa podria ser un lloc fantàstic, enjardinat i net, un
espai ampli a l’aire lliure on podríem gaudir d’una mica de tot, on la
gent jove pogués anar a jugar, a fer esport i la gent gran pogués
seure als bancs a prendre la fresca, un espai per córrer, per fer un
glop, per aixoplugar-se quan fa un ram, el punt de trobada amb els
amics, un lloc per fer-la petar, per fer la vida de poble que poc a
poc anem perdent. La gent que no vol, diu que això és caríssim,

Els corralets
Quina bona idea van tenir amb els corralets! Per fi un lloc on poder tirar la poda! Però què ha passat?
Uns han desaparegut i altres estan destrossats.
Està clar que molta gent tira runa, i la poda la deixen per fora dels corralets, però també és veritat que
aquests estan trencats i que la poda es recull de tant en tant, provocant que s’apili per fora dels
corralets. Si l’Ajuntament no dóna exemple, que podem esperar que passi?
Existeixen solucions perquè tot això no passi. S’ha de seguir un control de les feines que fan les
empreses subcontractades i demanar-los responsabilitats per les feines mal fetes. Molts corralets
estan trencats pel camió que fa la recollida i ningú diu res. S’hauria d’educar a les persones incíviques
amb campanyes educatives, i sobretot des del consistori s’ha de tenir tot ben net, perquè ja se sap
que la brutícia porta més brutícia.
Hi ha una persona a l’Ajuntament que fa de vigilant, però… que vigila aquest home? Segur que si des
dels seus superiors rebés ordres de controlar i denunciar aquests abocaments, la gent es miraria més
el fet de tirar runes, plàstics, televisors, estufes, neumàtics...

provenen dels impostos que tots paguem? Doncs com tothom té clar que la resposta correcta és
la segona, potser hagués sigut millor asfaltar el nucli sencer i no engalanar només un carrer i
mig.

poc anem perdent. La gent que no vol, diu que això és caríssim,
que no hi ha pressupost… des de quan no hi ha pressupost? Perquè
la plaça sempre ha estat igual. La veritat és que no costa tant, és
més una qüestió de ganes que de diners, i en el nostre cas tenim
moltes ganes de fer això i moltes altres coses… només amb els
serveis de la brigada es podria mantenir la plaça en bones
condicions, i gaudir d’una plaça Europa enjardinada i cuidada.
Pobles veïns com Llorenç, Bellvei o L’Arboç, tenen zones verdes a
les seves poblacions, aquí a Santa Oliva tenim terraris amb males
herbes i caques de gossos per tot arreu…Per què?

Disposem d’unes instal·lacions municipals adequades?

Podem tenir un vestidors fets per la mateixa empresa que va fer els del Barça, però es evident
que a més de tenir una gran diferència en ambdues instal·lacions, també trobem més
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el fet de tirar runes, plàstics, televisors, estufes, neumàtics...
Santa Oliva ha de ser una població neta i el nostre Ajuntament està obligat a tenir-la així, sense herbes
a les voreres i als carrers, amb els corralets nets i endreçats, que és per això que paguem i no perquè
a última hora, abans de les eleccions, intentin endreçar-ho tot.

diferències com són la inexistent planificació del futbol base i la dificultat en la gestió
d’aquest equipament Municipal.
Però en aquest article voldríem manifestar l' incompliment que està fent l’equip de govern
respecte la normativa que regula la incorporació de les instal·lacions solars tèrmiques, per
l’aigua calenta sanitària, als edificis.
Existeixen diverses normatives a nivell estatal i autonòmic que regulen l’aprofitament del Sol
per produir aigua calenta, en concret el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta normativa estableix que per demanda d’aigua calenta superior a 50 litres/dia, cal
disposar d’una instal·lació solar tèrmica. Si calculem que es poden dutxar 22 persones, sabem
que la demanda d’aigua calenta serà aproximadament de 440 l/dia, molt superior al mínim
que indica la normativa.
Esperem que no sigui un incompliment de l’Ajuntament , sinó un retard en la seva col·locació,
ja que és l’Ajuntament el primer que ha de donar exemple.
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Espècies invasores: El mosquit tigre 

La globalització ens porta noves espècies que amb les temperatures suaus del nostre territori, 
fan que s’instal·lin en el nostre entorn amb conseqüències molt greus pel nostre ecosistema. 
I actualment en coneixem una de molta activa en la nostra població: el molest mosquit tigre.
Tothom ja sap de quin insecte parlem, qui no ha patit les conseqüències de la seva irritant
picada? Aquest mosquit s'instal·la al nostre territori, de manera permanent i activa, des del
mes d'abril fins a principis d'octubre.

A través d’aquest escrit volem posar de manifest el poc control que hi ha per part de l’equip
de l'ajuntament de la nostra població vers aquest problema. Llocs com: el safareig de darrera
del castell (a la temporada estival hi ha milers de larves); les fonts emboçades, com la que hi

LES ELECCIONS QUE ES PRESENTEN

El proper 22 de maig serà un diumenge més, amb sort un dia assolellat i que convidi a gaudir del sol de
primavera. Una gran part de la ciutadania anirà a la platja… tots? No, en un petit poblet del Baix
Penedès molts vilatans aprofitaran la jornada per anar a votar (esperem que la gent de la resta de
Catalunya també ho faci). Aquests votants poden fer que, després d’una llarga regència socialista a la
Casa de la Vila, la governació de Santa Oliva tingui un canvi, per molts esperat.
De tots aquests anys passats en trobem un gran ventall d’opinions. N’hi ha que diuen que s’ha fet
molta feina i d’altres que opinen que Santa Oliva ha perdut el nord i, que durant aquests anys, ha
desaparegut l’oportunitat de fer, del nostre, un poble modèlic.
Personalment, hi afegim la preocupació que ens arriba tot analitzant els diferents grups que opten per
una posició a l’Ajuntament.
Se’ns ocorre que, si avui féssim un examen de terminologia política, als qui fins ara ens han governat
sota la façana socialista, possiblement ben pocs d’ells sabrien definir quin significat tenen paraules

CARTES DEL POBLEEL PUNT VERD

del castell (a la temporada estival hi ha milers de larves); les fonts emboçades, com la que hi
ha a la plaça Europa; els embornals que sembla que no estan connectats en lloc i sempre
estan plens d'aigua sobretot a la zona de la urbanització-ampliació del poble; i molts altres
llocs que fan que cada estiu sigui pitjor que l'anterior. Quin estiu ens espera aquest any?

Lògicament, l’actual equip de Govern no és el culpable de la integració del mosquit tigre en el
nostre municipi, però sí que té la capacitat de donar als habitants de la nostra població un
estiu millor que l'anterior. I tot amb un fet tan senzill com és controlar les aigües estancades.

Des de la Generalitat, ens informen de les precaucions que hem de tenir en compte els
ciutadans a casa nostra perquè el mosquit no proliferi i d'aquesta manera poder reduir la seva
reproducció. Per part nostra, us detallem uns quants dels consells que es recomanen per
minvar la seva reproducció i evitar les molestes picades:

Què pots fer per evitar-lo?
El mosquit tigre cria a casa teva o a la del teu veí, i només ho fa a l’exterior, en recipients
petits amb aigua estancada. En trobaràs les larves en gerros de flors, plats sota testos,
bidons, canaleres obstruïdes, safarejos i piscines amb poca aigua i en tota mena d’objectes
que puguin omplir-se d’aigua de pluja.

Per tant:
•Evita tenir recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua.

sota la façana socialista, possiblement ben pocs d’ells sabrien definir quin significat tenen paraules
com: eficiència, identitat, compromís, transparència, prevaricació o tolerància. Imagineu-los asseguts en
un aula escolar… quan suspesos hi haurien? Són conceptes bàsics de terminologia política que tothom
que es presenti per aquestes tasques hauria de tenir ben clars.
De la llista que presenta el principal grup opositor (CiU) en corren veus malèvoles… com pot dir algú
que la major part d’ells es presenten per interessos personals? Altres veus, menys malicioses, en diuen
que en aquest galliner hi ha masses galls.
Els d’Esquerra s’enfronten a un gran dilema: saben el que volen? Cap on tirar? Com seria el seu estil de
govern si es veuen al capdavant de l’Ajuntament? De tota manera els hem d’agrair el fet de deixar-nos
expressar lliurament en el seu butlletí.
Es parla pel poble que també s’hi presenta un partit mercenari amb l’excusa d’una ideologia ecològica i
mediambiental i que es vendrà al millor postor quan sigui el moment. Donat el cas de sortir
triomfadors, de ben segur que l’ex-conseller Saura els ajudarà en la bona gestió de l’Ajuntament.
El P.P. ens despista i confon, darrera els seus comunicats hi trobem un garbuix de dades i informacions
mal barrejats i pitjor definits. Sembla que el seu plantejament de govern es limiti a dades estadístiques,
partides pressupostàries, números, contenciosos… una idea excessivament empresarial de fer
Ajuntament. Pagant una gestoria que ens ho fes ens sortiria més barat. A alguns encara ens ofèn que,
els seus comunicats transmetin menysteniment per la manera de ser de la nostra gent, de la nostra
cultura i del nostre parlar. Què sospitosos són aquells que quan parlen de governar pensen més en les
infraestructures que en les persones.
No dubtem que el present ens porta una creixent presència de formacions com PxC, Ciutadans i
d’altres… així ens va. Sempre hi haurà elements en la nostra societat que es sentin atrets per les
estranyes i perilloses aventures proposades per aquests partits.
La campanya a més, es veu engrescada per blocs, webs i d’altres productes comunicatius de les

esquerrasantaoliva@gmail.com
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•Evita tenir recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua.
•Si en trobes, buida’ls i posa’ls de cap per avall, que no es puguin tornar a omplir.
•No deixis aigua a la regadora.
•Substitueix setmanalment l'aigua de sota els testos de plantes d’exterior.
•Si els bidons són imprescindibles, tapa’ls permanentment amb la seva tapa, i buida’ls
completament cada sis dies.
•No buidis del tot la piscina, perquè per poc que plogui s’hi acumularà una mica d'aigua i
provocarà el problema. Convé tractar l'aigua tot l'any.
•Fes inspecció periòdica del sistema de drenatge de la teulada, especialment després de
temps plujós.
•Parla amb els teus veïns perquè facin el mateix.

La campanya a més, es veu engrescada per blocs, webs i d’altres productes comunicatius de les
tecnologies informàtiques, moltes d’elles d’àmbit anònim i individual on hi trobarem des del presumpte
socialista que ataca amb les armes de l’insult fins al divulgador de fotografies-denúncia d’un poble
deixat de la mà de Déu.
Pobre Santa Oliva! El nostre poble no es mereix ni el deteriorament que la seva imatge ha rebut els
darrers anys ni l’agror de l’ambient que envolta aquestes municipals.
Aquell diumenge no penseu tant en anar a la platja sinó en anar a votar. Prenem consciència que
aquests quatre anys poden marcar decisivament la Santa Oliva del futur.

Los Raiers del Foix

Sabeu quin ha estat el primer govern democràtic de la
història de Santa Oliva que ha tingut regidors
presumptament imputats?

Sabeu quants diners ha deixat de guanyar el poble per
culpa de la mala gestió de l’equip de govern?

?
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Xerrada de l’Associació Som Lo Que Sembrem a Santa Oliva

El passat 18 de març, a La Nostra Llar, es va dur a terme una xerrada a càrrec d’un representant de
l’Associació Som lo que sembrem. L’acte va començar a les 8 del vespre i va comptar amb la
presència d’una quarantena de persones.
En Josep Padró, representant de la PLATAFORMA TRANSGÈNICS FORA i pagès de la Bisbal del
Penedès (com ell mateix es va presentar), ens va fer una xerrada, on va explicar-nos d’una manera
molt entenedora un tema tan complicat i alhora perillós, com és el dels OMG (Organismes
Modificats Genèticament). Aquest són organismes vius als quals se’ls hi han incorporat
artificialment gens d’altres organismes: més coneguts com a transgènics.
Per tal de tenir cura de la nostra salut, hem de ser uns consumidors crítics i informats i no comprar

La feina mal feta, feta est à

És diumenge al matí, i després
d’arreglar-me per sortir, quan obro la
porta de casa trobo un regal a la
bústia. Ostres tu l’Ajuntament té el
detall de portar-me un llibre a casa!
Vaig a veure què hi diu, perquè si l’han
repartit dissabte a corre cuita deu ser
alguna cosa important.
Obro el llibre i el primer que trobo és
un escrit de la nostra Il·lustríssima
alcaldessa, del que m’agradaria
destacar la frase “les accions de
govern s’han hagut d’adaptar a la
situació de crisi general”. Amb només

OPINEM

La zona blava del Sant Jordi, exemple de bona gestió?
Fa uns dies ens vam desplaçar al Sant Jordi per veure l’estat de la
zona blava. El primer que vam veure és que només hi ha un
dispensador de tiquets per a tota la zona. Després vam fixar-nos
que la majoria de cotxes tenen tarja de residents (per tant no han
de pagar). I llavors vam estar mirant la resta de cotxes que hi havia
aparcats i en cap d’ells no hi havia cap tiquet de pagament. Vam
arribar a la conclusió que és molt poca la gent que paga per aparcar
en aquesta zona blava. Per cert, de la persona contractada per fer-
se càrrec de la vigilància no podem dir res perquè no la vam veure
pas.
Sota, us presentem el pressupost que va ser exposat al ple ordinari
de l’Ajuntament de Santa Oliva el dia 24 de setembre del 2009,
textualment es va dir:
“Degut al bon servei de la Zona Blava de Sant Jordi s’ha demanat
un pressupost per a l’any 2009 a l’empresa Parven 93, SL.
Pressupost per la creació d’un espai de zona blava al barri de

SECCIÓ LOCAL

Per tal de tenir cura de la nostra salut, hem de ser uns consumidors crítics i informats i no comprar
transgènics (tot i que és difícil fer la selecció).
L’acte que va ser tot un èxit, va finalitzar amb un petit refrigeri. Des d’aquí volem aprofitar, una
vegada més, per donar les gràcies als nostres avis per cedir-nos un espai i a tots els assistents per

haver compartit amb nosaltres el seu valuós temps.

situació de crisi general”. Amb només
un paràgraf del llibre ja em ve al cap
una pregunta: Quan deu haver costat
aquest llibre? No diu que hi ha crisi?
Bé, com que a mesura que vaig llegint
veig que el meu cervell va despertant
noves inquietuds vull continuar sabent
això tant important que hem de saber
els santolivencs. Llegeixo i llegeixo i
llegeixo i poc a poc em vaig decebent
perquè no trobo res que em faci pensar
que ha valgut la pena l’edició d’aquest
llibre. Ves, igual és que la finalitat del
llibre és electoralista? No pot ser!
Perquè llavors no se n’hauria de fer
càrrec l’Ajuntament de la despesa...,
però per què l’han repartit ara, doncs?
A sí, perquè hi ha una llei que prohibeix
fer-ho a partir de dilluns. Em sembla
que m’estan enganyant.
I a mi, suposo que com a tothom, no
m’agrada que m’enganyin, i l’únic que
veig pàgina rere pàgina són una sèrie

Despeses anuals:
Amortització de les instal·lacions 8.686,19 €
Consumibles 1.200 €
Assegurança 625 €
Salari (1persona) 29.440 €
Serveis externs 5.783,97 €
TOTAL despeses 37.917,16 €
INGRESSOS anuals 5.580 €
DÈFICIT anual 32.337,16 €
DÈFICIT mensual 2.694,76 €

Pressupost per la creació d’un espai de zona blava al barri de

Sant Jordi:

Per tot això exposat, a la Junta de Govern es proposa:
Únic.- Aprovar el pressupost de l’empresa Parven 93, SL.”
Evidentment, i com passa amb totes les coses proposades per
l’equip de govern, aquest pressupost es va aprovar per majoria
absoluta amb el vot del socialistes. Però com es pot aprovar una
cosa que et porta una pèrdua de diners anual de més de 30.000€?
Que estem parlant d’uns 2.700€ mensuals, això és un sou dels
bons! Estem en una situació com per anar llençant els diners?
Potser als de l’Ajuntament no els hi falten els diners, però
pregunteu a qualsevol santolivenc si no li anirien bé 30.000€
anuals per tirar endavant. Si aquest és el model de contenció
econòmica que està adoptant l’Ajuntament, ja ens podem calçar.
Tot plegat, el millor exemple de bona gestió!

Santa Oliva a la presentació de candidatures del Baix Penedès al Vendrell
La secció local d’Esquerra de Santa Oliva va estar a la presentació dels candidats d’Esquerra al Baix
Penedès. Aquest acte va comptar amb la presència de Joan Ridao, Secretari General d’Esquerra i
portaveu del partit al Congrés del diputats. Us mostrem una imatge dels integrants de la secció
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veig pàgina rere pàgina són una sèrie
de coses que estan escrites per
confondre a la població, per fer veure
que han fet molt. Però ho han sabut fer
bé? Segur que no se’ls hi ha escapat
alguna mentida?
Ciutadans de Santa Oliva: que no ens
enganyin! Que no tenim perquè pagar
un llibre pel seu caprici i perquè ens
creiem el que ens diuen. Ara que
m’expliquin perquè poden pagar això i
no es poden fer els Tres Tombs ni la
Festa Major Petita. Aquí han deixat
ben clar els interessos que tenen:
seus, per ells, amb ells i sense el
poble. Com diu una dita vulgar: “banyut
i pagar el beure”.
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Voleu dir que calia?

portaveu del partit al Congrés del diputats. Us mostrem una imatge dels integrants de la secció
local amb en Joan i una altra del Joan amb els nostres primer i segona de la llista de Santa Oliva:
Josep Carreras i Mònica Mayor.


