
Tal com publicava Regió 7 el dissabte 23 de gener de 2010 i segons dades fetes públiques pel Ministeri
d’Administracions Públiques, els ajuntaments de la Catalunya Central, en els deu darrers anys, gairebé han multipli-
cat per tres les despesses destinades a pagar les nòmines dels funcionaris i personal laboral.
La notícia pot resultar del tot impactant per la forta sensibilitat general que desperta la paraula funcionari de per sí,
però la realitat queda clarament reflectida quan entrem a revisar de forma detallada, els informes de cada ajunta-
ment. Per exemple, aquests barems revisats per comarques, ens demostra que la comarca que ha augmentat     en
major quantia les seves nòmines, és la comarca de l’Anoia en un 456%. Seguidament trobem La Cerdanya amb un
249% i la comarca del Baix Llobregat Nord, on es troba Sant Esteve Sesrovires, l’augment ha estat d’un 189%. Fins
aquí, una dada que enlluerna i que cal considerar comparativa a l’augment del pressupost ja que ens podem trobar
que aquesta cifra queda compensada amb uns pressupostos que han sofert el mateix augment per diferents motius. 
Ens podem trobar amb un municipi que ha esdevingut en un gran esclat demogràfic i sobre tot, els pobles petits es
veuen molt més impactats en tenir una dècada fortament saludable. Aquest és el cas de Sant Esteve Sesrovires.
Sense voler fer massa demagogia del passat i tot fent l’ullet al futur, que és la veritable preocupació, ens trobem en
que s’ha passat l’any 1999 d’una nòmina de 1.200.000 €, a una nòmina de 5.300.000 €. al 2008. Què significa això?.
Doncs que en el cas de Sant Esteve, l’augment en nòmines ha estat d’un 350%. Per un altre banda, al pressupost
global del 1999, trobem 4.850.000 €. Mentre al 2008, l’import és de 14.600.000 €. En total, un 200%. Això vol dir que
l’augment o desviament ha estat considerable i en època de bonances ningú s’adona del gran perill que això supo-
sa i que de cara al 2010 i segons tardem en surtir de la crisi, pot suposar un problema. Un gran problema.
Es fa del tot necessari tenir un Pla de Viabilitat Municipal per a enfrontar la situació de crisi actual i preparar amb visió
de negoci totes les mesures adients. La participació de tots els grups municipals és fonamental per a fer un sols punt
de vista de les particulars postures que cada grup pot aportar. El problema és de tots.
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Els socialistes sesrovirencs no accepten la moció de support a Les Consultes Populars Municipals i
voten en contra. Els “Obrers” amb majoria absolutista al consistori, voten NO. Mentre, els comunistes pas-

sats a ecologistes, aprofiten la seva condició per a defensar l’ecosistema i no es mullen. Ho posen en mans d’una
margarida imaginària, per a després d’anar treient els pètals, deixar-ho en taules i voten ABSTENCIÓ. I, els
Convergents que ara s’apunten a totes, tal com ja ho deien fa dies, no volien presentar la moció però voten a favor.
Doncs bé, amb una Moció en la que cercavem la voluntat recolzadora de tot el consistori, presentavem un text on es
deixava de costat tot el que significa posicionar-se a favor de la independència de Catalunya i en un intent de fer una
moció “còmode” per a tots, deixavem els tres punts de l’acord en:
1er. Felicitar a la gent i als representants municipals d’Arenys de Munt per la demostració de civisme i democràcia
participativa que han dut a terme, convertint una consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a
decidir és possible.
2on. Donar suport, quan es donin les condicions necessàries, a les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cívi-
ques locals per a la celebració de consultes populars, com l’esmentada consulta popular d’Arenys de Munt.
3er. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als portaveus dels diferents grups amb repre-
sentació a la cambra i a l’entitat Decidim.cat
En definitiva, una moció sense cap parany on es recolzi de forma única la Consulta Popular per la Independència i
que amb el NO o l’ABSTENCIó dels anomenats socialistes catalans, es deixa palés que el sucursalisme extrem
d’aquests dos grups, els porta a l’anonimat, sense una entitat pròpia.
La gran excusa és el model d’estat que volen. Es fan un tip de parlar del Federalisme i encara avui, no conec cap
“espanyol” preparat per a entrar en un estat espanyol on regni el Federalisme. Si més no, des d’un punt de vista per-
sonal, preguntaria als abstrets, quina diferència hi ha en demanar un estat federal europeu, en lloc de l’estat espan-
yol federal que avui defensen?. Quin problema troben a que el poble es manifesti?

Joan Puigcercós ha estat nomenat cap de llista d’Esquerra a les properes eleccions al Parlament de
Catalunya del 2010 amb  un acte solemne a la Vall de Núria. No hi va estar sol perquè el van acompan-

yar centenars d’homes i dones d’Esquerra Republicana de Catalunya vinguts d’arreu dels Països Catalans.
Ningú no volia faltar a un acte emotiu en un indret simbòlic pel catalanisme i personalment pel candidat. I és que
Núria és al Ripollès, a la mateixa comarca que ha vist néixer i créixer el president d’Esquerra. En aquest sentit, la
proclamació del candidat ha esdevingut un impuls a la candidatura d’un home compromès que no recela dels seus
orígens, una persona que pas a pas, des de Ripoll com militant de base fins arribar a ser conseller, ha recorregut un
camí llarg i constant: secretari general de les JERC, president regional d’Esquerra a Girona, diputat al Parlament de
Catalunya, diputat al Congrés espanyol, conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, secretari general i, actualment, president d’Esquerra. 
El candidat de l’esquerra independentista a les eleccions al Parlament del 2010 és un home de la casa, un home que
ha picat pedra i que ha fet créixer el partit i el independentisme. Així, amb el suport del 94% dels consellers nacio-
nals a la seva candidatura, Puigcercós s’erigeix en la persona que encapçalarà el projecte independentista la pro-
pera legislatura. Els punts que marcaran el discurs d’Esquerra amb Puigcercós al capdavant, son la cohesió social,
el valor de la política i el canvi de model econòmic. Perquè el dret a decidir és un dret democràtic que tenim els cata-
lans i ningú ens el pot arrabassar. No hi ha legalitat que pugui aturar el dret democràtic dels catalans a decidir el seu
futur.
Esquerra treballarà amb aquells que vulguin fer un pas endavant a favor de la construcció de l’Estat català, s’ha aca-
bat el desenvolupament de l’estat de les autonomies, s’ha acabat l’Espanya plurinacional perquè no és possible. Ara
cal avançar cap a un nou marc polític que ens doti del millor autogovern, que ens permeti gaudir plenament dels nos-
tres recursos econòmics i que ens permeti tenir presència directa a Europa i al món.    
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Esquerra ha engegat la precampanya Puigcercós 2010, Catalunya Decideix, que pretén arribar a una
xarxa social de 140.000 electors propers al partit independentista, a qui se’ls consultarà les condicions

per formar un pacte de govern després de les eleccions, mitjançant unes enquestes que repartiran 7.000
militants d’Esquerra.  Podran opinar sobre 21 propostes dividides en cinc blocs i tres àmbits. 
El primer àmbit fa referència al dret a decidir i inclou una sola pregunta: “Estàs d’acord que la celebració d’una con-
sulta sobre el futur de Catalunya sigui el primer compromís d’Esquerra a la propera legislatura?”
El segon àmbit tracta les mesures que haurà d'aplicar el Govern de la Generalitat i demana als participants que prio-
ritzin sobre un total de 16 propostes agrupades en quatre blocs, quins han de ser els compromisos d’Esquerra per a
la propera legislatura:
Bloc 1. Un país modern i competitiu: respostes a la crisi. Amb mesures com la creació d'un sistema financer públic
català per suplir les dificultats de crèdit a empreses, autònoms i famílies.
Bloc 2. El debat de les esquerres: polítiques socials. Aquest bloc inclou propostes com garantir l'acollida de la immi-
gració basada en el coneixement del país, la llengua, la cultura i l'accés digne al treball.
Bloc 3. un país connectat en xarxa: territori i infraestructures. Amb mesures com la revolució verda: reducció del con-
sum energètic, augment de la producció d'energies renovables fins que siguin un 25% del total de la producció ener-
gètica l'any 2015 i democratització de la producció d’energia.
Bloc 4. Identitat i republicanisme. Amb preguntes com la reforma de l'estructura del govern per reduir els alts càrrecs
i reforma a fons de la funció pública per avaluar el  treball dels funcionaris.
El tercer àmbit fa referència a les reivindicacions davant el govern de l'Estat i inclou mesures com reclamar el Concert
Econòmic quan s'acabi el model de finançament vigent; la coherència de vot a Madrid, exigir als partits catalans que
defensin al Congrés el mateix que voten al Parlament; i el control català dels aeroports catalans, traspàs de la xarxa
de trens regionals, connexió Barcelona-Alacant en tren d'alta velocitat i aprovació al Congrés del Fons de Rescat de
Peatges per finançar-ne la progressiva desaparició.
Un cop finalitzat el procés participatiu, les propostes més votades, que es faran públiques en el transcurs del segon
trimestre del 2010, seran recollides com a compromís públic pel candidat d’Esquerra a les eleccions al Parlament.
Gràcies a aquesta iniciativa 140.000 votants avalaran els punts forts i irrenunciables per encarar una nova legislatu-
ra al Govern de la Generalitat. Esquerra es presenta a les eleccions amb els temes importants per al país damunt la
taula i amb la legitimitat d’aquesta àmplia base social per fer nous passos endavant al Govern de la Generalitat. 

Catalunya decideix

Si vols rebre informació de Sant Esteve, envia’ns un e-mail: santestevesesrovires@esquerra.org

Aquest desembre l'agència Moody's va situar Catalunya amb la pitjor qualificació de deute públic de
l'Estat espanyol, «a causa del seu ràpid deteriorament fiscal». En aquell moment, ja sabíem que el deute generat el
2009 era de 6.359 milions d'euros. És a dir, un 50% per sobre dels 4.054 milions previstos pel conseller Castells a
l'inici de l'exercici. I encara és possible que calgui afegir uns 1.500 milions d'euros al dèficit pressupostari final del
2009, que es traslladin als comptes del 2010. De tal manera que no és pas estrany que, tan sols començar l'any, el
govern hagi autoritzat una emissió de deute de 7.624 milions d'euros (DOGC, Ordre ECF/1/2010 de 4 de gener).
En efecte, a banda de la crisi econòmica internacional, el dèficit fiscal que l'Estat espanyol imposa als catalans con-
tinua sent insuportable, de tal manera que el govern de Catalunya s'ha d'endeutar extremament per poder prestar
serveis essencials. En altres paraules, el dèficit fiscal comporta que els impostos dels nostres ciutadans paguin els
excessos pressupostaris de l'Estat, mentre que la Generalitat ha de finançar bona part de les seves inversions i de
les seves despeses socials amb un endeutament creixent. Els impostos que paguem actualment serveixen perquè
l'Estat espanyol visqui clarament per sobre de les seves possibilitats reals, mentre que gran part dels impostos que
pagarem en el futur els haurem de destinar a liquidar els deutes que estem assumint per finançar els serveis sani-
taris i educatius que necessitem en el present. I, de fet, el pagament del deute comença a ser un llast molt pesant,
atès que ja representa aproximadament un 10% pel pressupost anual de la Generalitat. En concret, 2.914 milions
d'euros per al 2010, segons dades del govern. És a dir que «el farciment ens acabarà costant més que el gall». Gens
sorprenent, si tenim en compte que, en el trienni 2007-2009, s'ha duplicat el deute públic viu heretat fins aquell
moment. Fins al punt que actualment se situa en més de 21.000 milions d'euros (una mica més de 3,5 bilions de les
antigues pessetes). I, per tant, per fer front als corresponents desajustaments pressupostaris, l'emissió de deute del
2006 havia estat tan sols de 759 milions d'euros, mentre que la prevista per al 2010 és més de deu vegades supe-
rior, amb un increment de més del 1.000%. I, en aquest sentit, cal recordar que «a pagès endeutat, cap anyada li és
bona». Sens dubte, cada vegada és més evident que, mentre estiguem a l'Estat espanyol, cap exercici fiscal no ens
farà profit.

Cada vegada més endeutats
Mentre estiguem a l’Estat espanyol, cap exercici fiscal no ens farà profit
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“Lo saben ustedes aquel………. Diuen que hi havia una vegada un
treballador a la Seat que anava sempre a treballar en bicicleta i volia

entrar a formar part d’un partit comunista,  però per a entrar a formar part,
devia superar un qüestionari davant d’un camarada, que li pregunta:  Si vostè tin-
gués un cotxe. Què faria?.   Jo, -contesta l’home- el donaria al partit per a utilitzar-
lo de mitjà públic de transport. I si li tocaren 200.000 € a la grossa de Nadal?-insis-
teix el camarada-. Tot el diner per al partit, per a gastar entre tots els camarades
del partit.  Molt be, molt be –apuntava el camarada- I si tingués una bicicleta?. Ei,
ei –afegeix l’entrevista’t- d’això res. Que la bicicleta és meva !!!.” 
Doncs be, a la sessió plenaria de l’ajuntament de Sant Esteve del dia 16 de
desembre, els regidors estavem convocats a tres plens. Un rera l’altre. Què vol dir
això?. Doncs que els regidors teniem dret a cobrar indemnització triple per una
única sessió. El regidor d’Esquerra té dret a 90 euros, per tres, un total de 270
euros. Per tretze regidors, podeu comptar.
La proposta d’Esquerra era cobrar tant sols 1 ple i renunçiar a cobrar els altres dos
plens. Donat que existien impossibilitats tècniques i legals, la proposta era juntar
els diners i fer entrega a una ONG. Suyana, Marató de TV3 o el Partit de Nadal.  La
resposta general?. La bicicleta que no la toquin !!!!.
Donades les circumstàncies del “mutis per foro general”. La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya, deci-
deix i fa saber que el dia 27 de desembre, en el decurs del Partit de Nadal, va fer entrega al president de Creu Roja
al Baix Llobregat Nord del valor de 200 € d’aquests dos plens en forma de joguines.. 

El darrer cap de setmana, el de Carnestoltes, vàrem assistir al primer punt d’inflexió. La crisi s’ha instalat a Sant
Esteve Sesrovires com a la resta d’ajuntaments catalans i la primera messura que s’ha fet, és suprimir el Carnestoltes
Alternatiu que la nit de divendres celebraven els joves del nostre poble.
Però aquest apartat és el menys preocupant. Tenim d’altres que són de dificil solució i per aquest motiu ens feiem la
pregunta del darrer Sesrovirenc. Per què abans la Residència de la Gent Gran que el Fòrum Jove?. Quines ques-
tions han estat prioritaries per a deixar aturat un projecte faraònic que des del 2002 ens té a l’espera. Una inversió
que en els temps actuals resultaria del tot NO recomenable pels entesos. La polivalència i practicitat es va deixar de
banda per a prioritzar l’estètica i el disseny. I, mentre, els joves sesrovirencs es troben del tot limitats.
Els adolescents son els primers patidors, però els següents joves de la cadena també es troben en una complicada
situació. Parlem, per exemple, de tots els adjudicataris del pisos d’A Migdia de Ca n’Amat. Ni una entrega. Dels 75
pisos disponibles, tant sols hi han 18 expedients en tràmit i ara tot indica que, per motius burocràtics i retard en la tra-
mitació, aquestes persones hauran de tornar a tramitar els papers que fan referència a la solicitut d’ajuts que es tra-
mitaven a Madrid. Un canvi en els decrets llei, retardarà encara més la entrega de les claus. Entre la manca d’inte-
rés de la pròpia promotora que es veurà obligada a assumir que dels 75 pisos, més de 50 quedaràn vuits inicialment,
i que les Caixes d’Estalvi no ajuden a que es portin a la pràctica hipoteques del 100% del cost de vivenda.
Tant mateix, donant una ullada al pressupost del Patronat Municipal en partida de Joventut, diuen que s’ha augmen-
tat en un 4,94%, però si passem a revisar les partides de forma individual, trobem el gran parany. S’ha inclós com
partides de Joventut: La Trobada de Bèsties de Foc del Baix Llobregat, el cost del 10è aniversari de la Colla cadells
de Drac i el suport a dues noves entitats que consideren juvenils com son “Escarabellos” i “Inseminació Forestal
Sesrovires”. No podem entendre que partides que considerem Cultura, esdevinguin dins del pressupost de Joventut,
i es faci una valoració positiva d’aquest apartat. Les dotacions econòmiques d’aquest prussupost son: Administració
General (Nòmines) 67000 €. Festes populars i demes festes: 74000 €. Promoció Cultural 17.000 € (Aniversari Cadells
de Drac). Arqueologia i protecció del patrimoni històric i artístic 15500 €. Sens dubte, partides que no tenen res a
veure amb la joventut i que des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’ajuntament de Sant Esteve, hem
demanat revisar....

...i un be negre

Els joves sesrovirencs
“Els joves sesrovirencs, els grans perjudicats”.
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