
Ha estat un cop de genialitat. Han fet el què ens havien promès. Un cop d’efecte. Sota les pedres encara hi han
diners. El Ratolí Pérez existeix, els Reis venen d’Orient. A Rovaniemi viu i treballa en Pare Noel. Escoltareu de tot i
més, però la veritat és una altra molt diferent.
Ja tenim la Residència inaugurada. Confetis, croquetes, grup de música i copes de cava per a tothom. El dia 25 de
setembre el recordarem com un gran dia. En Montilla, la dona d’en Montilla, l’Alcalde i la dona de l’Alcalde. Tots a
primera fila. Una passejada per les dependencies i un “Déu n’hi do”. Si que donen 6 milions d’euros es preguntava
l’Honorable. Sis milions?. No, no. Han estat 12. Més la festeta de la inauguració. Més el mobiliari, que algú em dirà
per què el paguem a mitges amb la empresa que té la concessió. 750.000 euros a mitges. 375.000 per perilla. 
Doncs bé, cal saber-ho. El 30 d’octubre del 2006 es va signar un conveni entre el Departament d’Acció Social i
Ciutadania i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per tal d’establir el marc i els àmbits de col•laboració per a la
construcció i posada en funcionament d’una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència. La
creació de 100 places residencials i 40 places diürnes amb la posterior concertació. El conveni marcava l’obligació
del Departament d’Acció Social i Ciutadana a fer-se càrrec del 33,33% del pressupost de 6.000.000 d’euros que es
preveia costava la construcció. Una aportació màxima de 2.000.000 d’euros. En aquest moments, ara fa quatre anys,
la Residència es pensava fer a la Gleva, després al tercer polígon de Vallserrat i definitivament, a Can Serra.
L’import del conveni eren 2 milions d’euros atorgats entre els anys 2008 i 2009. La primer part es feia efectiva el 2008.
291.806,15 €. L’any 2009, mitjançant el “Fondo especial del Estado para la dependencia” es va atorgar la resta de
l’import (1.708.193,85€). Posteriorment, el 23 de setembre de 2009, ara fa 1 any. L’alcalde de Sant Esteve es per-
sonà als Serveis Territorials de Barcelona per a fer saber que el cost de la Residència ha canviat. El nou cost és de
10.520.401 € i sol•liciten un augment de l’ajut fins al 33,33% (però ara del nou import). 
Finalment, el 24 de novembre de 2009, el senyor alcalde –ara per escrit- entre d’altres coses demana formalment
l’increment de l’import fins al 33,33% sobre el total final, els 12.500.000 d’euros que ja coneixem. I malgrat la pre-
sència del President de la Generalitat, els més de 10 milions restants els hauran de pagar els sesrovirencs.
Com?. De moment hi ha 1 préstec bancari. Un préstec anb la carència de 3 anys. Sabeu que vol dir això?. Heu sen-
tit parlar de l’hipoteca pont i de l’enganxada que han patit molts catalans?. Doncs això és el mateix. En els tres pro-
pers anys pagarem tant sols interessos dels 10 milions i el 2013 es començarà l’amortització de la Residència.
Molta foto, molta inauguració, molt President i molta teca, però qui ens ha ficat en aquest embolic immens?. 
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NOU CURS. Setembre, 2010. Comença un nou curs polític i educatiu. Pel que fa referència al curs edu-
catiu, les improvisades modificacions de l’agenda escolar amb l’ inici avançat a primers de setembre i

les vacances del febrer-març, no han deixat bon regust de boca a ningú. De la resta de canvis, hi ha molt
a dir. I de bo, hi ha poc.
El que veritablement voldría dir i parlar, és del darrer curs polític de la present legislatura municipal. Recordeu que a
finals de maig del 2011, els sesrovirencs tornarem a tenir l’oportunitat d’expressar el que sentim i el que desitjem.
Tornarem a tenir davant nostre les urnes.
Aquest curs que iniciem, ha d’estar un curs previsiblement ple d’improvisacions i de molt corre-cuita. La crisi i els pro-
blemes socialistes a nivell espanyol, repercuteixen directament a la política catalana i, evidentment, repercuteix i molt
a la política municipalista. Tot plegat, els plans E i 2010 han estat un clar referent del que és un nyap. Mentre els pro-
jectes i les inversions locals es troben aturades o endarrerides per culpa d’uns pressupostos excessivament “gene-
rosos” i optimistes, ens hem vist rodejats per obres que molts de nosaltres considerem innecessàries i sense cap
prioritat, si no fos perquè si no ho feien, Madrid s’emportava els diners altre cop.
Segur que en veure els carrers aixecats, els fanals amb bombetes noves i el camí de Ca n’Amat tot bonic, us pre-
guntareu quelcom:
Com és que ens gastem 200.000 euros en fer el caminet i tenim aturades obres com el Fòrum?. Com és que tenim
tres agents cívics pel carrer tot el mes d’Agost?. Com és que posem un segon bus municipal? Com és que aquest
mes de Maig s’ha tornat a portar d’excursió a 400 avis sesrovirencs amb diners públics i en canvi anul•lem actes de
Festa Major i Carnaval?.
El fet és que la Font de les monedes d’Or s’ha esgotat. Pateix una terrible sequera i ara toca austeritat en tots els
sentits. Retall de la despesa pública.
De moment, s’han reduït de forma clara les inversions i sabeu què?. Reduir les inversions no és estalviar. Un poble
sense inversions, és un poble mort.

El text del contracte diu així:
• L’adjudicatari haurà de lliurar a l’ajuntament un cànon avançat fix de QUATRE MILIONS
CINC-CENTS MIL EUROS, que s’haurà de lliurar a la signatura del contracte.
• L’adjudicatari haurà de facilitar un prèstec a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires; un
prèstec per un import total de 1.240.942,52 € per fer front a les obligacions econòmiques 
concretes per l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires amb el Departament de Jucticia de
la Generalitat de Catalunya en relació a les obres del “Projecte d’Instal.lació d’una cano
nada d’aigua potable i d’un nou dipòsit per a suministrar aigua als centres penitenciaris de
Brians.
• La durada del contracte s’estableix en 30 anys.

Aquest exercici 2010, o el proper 2011, segons la signatura. Tindrem un
ingrés de 4 milions i mig d’euros en compensació a una nova concessió.
Però ull !!!!!. Aquests diners es destinaràn per aixugar el balanç d’un únic
exercici. Els compromisos adquirits per l’actual govern municipal els obli-
ga a vendre a preu de saldo tot el que hi ha a la paradeta. L’abastament
de l’aigua, la pista, la residència, un pàrquing públic de pagament. Aquesta
política de tapar forats amb la venda o lloguer del patrimoni sesrovirenc,
ens portarà a la ruïna.

L’abastament de l’aigua

Invertir o morir.........Adrià Companys



En el decurs del Congrés celebrat el dia 17 de juny a l’Hospitalet de Llobregat, la militància d’Esquerra a la comarca
del Baix Llobregat va ratificar pràcticament per unanimitat la candidatura presentada per l’hospitalenca Anna Simó per
tal d‘encapçalar la representació d’Esquerra Baix Llobregat a les llistes d’Esquerra per a les eleccions al Parlament
de Catalunya. Durant la seva intervenció Anna Simó va manifestar la seva il•lusió per seguir treballant per aquesta
comarca des del Parlament. Va explicar que “és un moment crucial en el que cal que Esquerra sigui forta perquè quan
això passa el país avança”. Va afegir que “posaré especial èmfasi en la lluita contra la crisi que tant afecta la nostra
comarca”. Finalment va destacar que “conjuntament amb els altres candidats fem l'equip que millor podria represen-
tar els interessos de la comarca. Molta feina feta i molta feina per fer.”
A la mateixa assemblea, van estar escollits per a acompanyar Anna Simo a les llistes d’Esquerra pel Baix Llobregat,
per aquest ordre: I.Llambrich (Cornellà de Llobregat), B.Lligadas (Viladecans), J.Albert (Sant Andreu de la Barca),
S.Santamaria (Abrera), A.Bargués (Martorell), Carme Rallo (Sant Esteve Sesrovires),
J.Figueras (Esplugues de Llobregat), À.Font (Gavà), M.Solà (Collbató), M.Monfort
(Olesa de Montserrat), E.Sebastià (Castelldefels).
En el discurs de presentació la Carme va comentar “em sento orgullosa de formar part
d’Esquerra, partit polític amb un objectiu molt clar. La Construcció Nacional de
Catalunya mitjançant la Independència i les polítiques socials. Després de l’admissió
a tràmit, pel Parlament, de la ILP per la Consulta sobre la Independència, crec que
ens trobem en un punt d’inflexió en la Història de Catalunya, un punt en el qual
Esquerra hi té molt a dir. Si volem que la Història d’aquest país s’escrigui tal i com tots
nosaltres hem somiat un munt de cops, si volem veure aquest país lliure, hem de tre-
ballar força i de valent, tots plegats”, va afegir que “S’ha de treballar molt per tal de
motivar a la gent a participar i crec que en aquests moments tinc les ganes i l’empenta
necessàries per poder dur a terme aquesta feina. He decidit presentar-me, acompan-
yant a l’Anna, com a candidata, per la comarca del Baix Llobregat”.

Un nou endeutament patrimonial. La pista Francesc Castellet, la pista de tota la vida. La que molts han gaudit espor-
tiva, lúdica i festivament. On s’ha fet el ball de Gala de Festa Major. Un espai polivalent, obert a tots i a tothom. Això
s’acaba.
Ja tenim aquí un nou batibull econòmic i social. Sense tenir en compte el nou planejament del POUM, l’actual govern
municipal, ha decidit externalitzar la construcció i explotació del “Poliesportiu Francesc Castellet”.  Què vol dir això?.
Doncs que una UTE, Unió Temporal d’Empreses, es farà càrrec del pagament de l’obra. Com no hi han diners,
aquesta empresa possarà 4 milions d’euros per a fer el Poliesportiu. I a canvi?
- 40 anys de la concessió d’explotació de les instal.lacions.
- Els 5 primers anys sense pagament de cap cànon de concessió.
- L’Ajuntament de Sant Esteve pagarà per l’ús d’aquest espai.
- L’Ajuntament de Sant Esteve té l’obligació de garantir l’equilibri econòmic.
En definitiva, fins l’any 2051, el poble de Sant Esteve Sesrovires es veurà obligat a pagar per a fer ús d’unes ins-
tal.lacions municipals. Que malgrat la gestió de l’UTE esdivingui pèsima o nul.la, el poble de Sant Esteve Sesrovires
té l’obligació de garantir l’equilibri econòmic de l’espai. Significa això que al final de l’exercici, si hi han perdues, l’a-
juntament pagarà els números vermells per a deixar-ho en color blau.
Com ara és el cas del Complex Poliesportiu Municipal. Malgrat comptar amb gairebé tres mil abonats, a final d’any,
l’ajuntament ha de pagar 1 milió d’euros per a deixar els comptes a zero. Una nova història es repeteix. Mentre, en
uns plafons tot trempats, diuen que a Can Tobelleta –abans del 2025- ens faràn una zona esportiva. Un Camp de
Futbol?. Un Poliesportiu?. Que farem amb els projectes que encetem enguany?.
Corren dies d’inauguracions i primeres pedres. D’aquí al mes de Maig del 2011, agafeu-vos que venen curves!!!!. 

“La pista”:  Contracte de Concessió

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

La Carme Rallo a les llistes d’ERC al Parlament
La presidenta de la Secció Local d’ERC de Sant Esteve escollida per formar part de les llistes
d’Esquerra al Parlament de Catalunya.



La piscina d’estiu..................
El 5 de setembre la piscina d’estiu va tancar les seves portes donant per

conclosa la temporada d’estiu d’aquest any. Les castanyeres venen castanyes
en màniga curta, però nosaltres escurcem la temporada d’estiu. Per què tan-
quem tan aviat?, Les escoles comencen el dia 7 de setembre ens van respon-
dre. I el be negre què?. La nostre cara de sorpresa devia de ser evident perquè
no donàvem crèdit al que estàvem escoltant:
És què els únics usuaris de la piscina d’estiu a Sant Esteve són nens?, 
És què es pensen que la piscina d’estiu és un servei solsamènt adreçat als
nens?, 
És què ningú no té en compte els joves, adults, aturats, mestreses i homes de
casa i gent gran que també utilitzen aquest servei?, 
És què no es pensa en les persones adultes que durant aquest mes de setem-
bre fan horari intensiu o torns a la feina i, per tant encara podrien gaudir d’a-
quest servei?,
És què no es pensa en les persones que tenen vacances durant aquest mes,
cada cop més nombroses?, no tenen dret a gaudir de la piscina d’estiu?
El be negre allargarà la temporada d’estiu, no pensa buidar l’aigua de la piscina coberta cada mes d’agost, ni tancar
la sala de musculació una setmana. El be negre, fa vacances de proximitat perquè no té la sort d’altres que tenen un
apartament a la costa tarragonina i es conforma en poder gaudir d’aquest Complex que tants diners ens
costa a tots els sesrovirencs. Abonats o no. 

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va realitzat una conferència sobre la Llei de con-
sultes populars per via de referèndum en un acte al Casino el passat dilluns 28 de juny. L'acte públic, organitzat per
la Secció Local d'Esquerra de Sant Esteve  Sesrovires, va estar presentat per la nostra presidenta, Carme Rallo. 
El conseller Jordi Ausàs va explicar el contingut de la llei que va ser elaborada pel Departament de Governació i
Administracions Públiques, després va ser impulsada pel Govern i, a principis d'aquest any va ser aprovada al
Parlament de Catalunya. Una llei que va definir com "la més ambiciosa possible dins dels constrenyiments legals
vigents". Segons el conseller, "a ningú se li pot escapar, que una llei tant sensible políticament, malgrat ser preten-
siosa, ha de mantenir el màxim rigor jurídic i legal". I va afegir que "tenim una bona eina a les nostres mans, una llei
ambiciosa, moderna i radicalment democràtica".  El conseller va explicar que "molts som els convençuts que una
millor democràcia exigeix preguntar més als ciutadans de manera directa, amb tot el que comporta. Molts som els
convençuts que cal donar la paraula al poble, titular de la sobirania, per decidir què s'ha de fer en una matèria con-
creta. En definitiva, molts som els convençuts que cal decidir per nosaltres mateixos sobre qüestions de transcen-
dència pública".
El conseller Ausàs també va explicar que "la societat catalana ja fa temps
que reclama des de diversos àmbits, a través dels mitjans de comunicació
i dels representants de la societat civil, el dret a poder decidir, a fer sentir
la voluntat democràtica del poble català. I la llei de consultes populars per
via de referèndum era imprescindible per a la realització d'aquest principi
democràtic". En definitiva, "tenim una eina legal, un canal jurídic, de con-
creció i d'expressió del dret a decidir. Un dret que és manifestació del prin-
cipi democràtic, de la capacitat de la ciutadania per prendre les decisions
fonamentals de la seva comunitat, i de complement de la democràcia
representativa amb la democràcia directa", va concloure.

...i un be negre

Les consultes populars
Jordi Ausàs, Conseller de Governació, a Sant Esteve Sesrovires


