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ESQUERRA OMPLE EL CASINO EN EL PRIMER ACTE CAP A 
L’ALCALDIA DE SANT ESTEVE  

 
Divendres 25 de gener va tenir lloc la 
presentació de Carme Rallo com a candidata 
d’Esquerra, amb la presència dels diputats del 
Parlament de Catalunya Jenn Diaz i Jordi 
Albert, que li van donar suport i en van 
ressaltar la valentia i la força, sobretot quan va 
agafar l’alcaldia de Sant Esteve, ara fa quasi 
quatre anys. 
 
En Josep Jurado va conduir l’acte i les veïnes de 
Sant Esteve Maria Edo i Núria Pradas van 
demanar-li compromís i implicació per 
millorar la vida de les dones de Sant Esteve. La 
nota emotiva de l’acte la va posar la filla de la 
candidata, Ariadna Ríos, amb un discurs molt 
personal, en què va enumerar tot el que havia 
après de la seva mare mentre va ser alcaldessa. 
Va parlar de valentia, esforç, perseverança, 
responsabilitat i solidaritat.  

Al llarg de l’acte es van projectar vídeos de suport de 
Marta Rovira, secretària general d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; d’Ester Capella, consellera 
de Justícia, i de Joan Tardà, diputat al Congrés dels 
Diputats.  
 
Carme Rallo va repassar la situació de l’Ajuntament 
quan va agafar-ne el timó. Va parlar del projecte 
municipalista d’Esquerra i dels  objectius que es 
plantegen per fer un Sant Esteve viu i dinàmic, de 
cara a la propera legislatura. Així mateix, va aprofitar la 
presència dels dos diputats per transmetre’ls la 
necessitat urgent d’ampliar l’institut. La candidata va 
parlar de la necessitat d’una alcaldia republicana per 
fer efectiva la República Catalana des del 
municipalisme i va remarcar el seu compromís a
prioritzar tots els pactes electorals que garanteixin un 
ajuntament republicà.   

Esquerra Sant Esteve posa en marxa un procés participatiu per recollir els 
suggeriments i propostes de les veïnes i veïns per fer el programa electoral. 
Ens els podeu fer arribar a santestevesesrovires@esquerra.cat 

#TotsPerSantEsteve 
Volem fer un #MunicipiRepublicà i comptem  amb tots vosaltres per  fer-lo! 

 



 

 

 

 

 

 

 

UN ALTRE NYAP DE L'ALCALDE CARBONELL AL DESCOBERT 

L’any 2010 els socialistes volien construir un segon pavelló on avui hi ha la 

Pista Francesc Castellet.  

El projecte tenia un cost aproximat de 4,5M€, que assumia l’empresa 

concessionària i que l’ajuntament de Sant Esteve, com a usuari principal, 

aniria pagant mensualment. Un total de 350.295€ l’any, durant el període de 

vigència de la concessió: 40 anys!!! Feu números: 350.295€ per 40 anys, la 

broma rondaria els 14M€ al final de la concessió. Això, afegit a altres deutes, 

com els 4M€ de les obres del Fòrum aturades per falta de diners, o els  8M€
de factures impagades a proveïdors...  

Vuit anys després d’aquella concessió seguim sense pavelló, amb una Pista
Poliesportiva que requereix una actuació urgent per adequar com a mínim vestidors i serveis. Una actuació 

que no es podrà dur a terme per culpa dels 374.981€ d’indemnització que demana l’empresa concessionària, en 

concepte dels costos que ha hagut de suportar per resoldre definitivament el contracte de concessió.  

I ara el Sr. Carbonell insinua que l’Ajuntament es pot fer càrrec de la construcció del pavelló, sense projecte 

actualitzat ni diners per fer-ho! Més mentides preelectorals. Un disbarat rere l’altre! 

Extracte de l’article publicat al web el 19/12/2018

La regidora d’Esquerra, Carme Rallo, dimecres 6 de febrer, es va reunir al 
Parlament de Catalunya amb el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, 
amb el portaveu a la Comissió d’Educació del Grup Parlamentari Republicà 
d’Esquerra, Bernat Solé, i amb el diputat d'Esquerra, Jordi Albert.  
 
El motiu de la trobada va ser reclamar les obres d’ampliació de l’INS 
Montserrat Colomer, aprovades fa més de 10 anys. Una demanda que en 
els darrers anys s’ha succeït repetidament, tant en reunions, com en 
propostes de resolució, esmenes i preguntes al Parlament. 

Ampliació de l’Institut Montserrat Colomer 

En el decurs de la trobada, Rallo va descriure la situació actual de l’institut, on espais com la biblioteca, la sala 
d’estudis i el laboratori es fan servir d’aules, a causa de l’increment d’alumnes per sobre de la previsió inicial.  
 
L’Institut, inaugurat l’any 2006, es va preveure com a centre de secundària amb dues línies d’ESO, però el curs 2007-
2008 es va demanar una ampliació a tres línies d’ESO i dues de batxillerat, cosa que va comportar la instal·lació de 
dos mòduls prefabricats al pati del centre. L’octubre de 2008 es va aprovar el projecte d’ampliació tan esperat. 
 
En breu el conseller Bargalló visitarà el nostre municipi. Carme Rallo l'ha convidat a visitar el nostre institut per tal 
pugui parlar amb la direcció i els mestres de les dificultats que la manca d'espai genera en el dia a dia.  

Extracte de l’article publicat al web el 6/2/2019



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quan érem a Govern es va encarregar un “Pla de 
millora de l’estructura organitzativa municipal” a 

una consultoria externa, amb l’objectiu de redactar

un nou organigrama per fer una administració més 
eficient i adaptada a la nova legislació i 
normativa. En la darrera reunió a què vam assistir

amb la consultora, el 5 de febrer de 2018, ens van 

presentar una llarga llista d’anomalies pel que fa a

organització i se’ns va dir que en poques setmanes 

tindríem redactat el nou pla.  

Posteriorment, i quan ja no estàvem a Govern, hem 

presentat diverses instàncies demanant aquest 

document, però les respostes signades per l’alcalde 

Carbonell sempre han anat en la línia de tirar pilotes 

fora, dient que no el tenien.  

Quan finalment l’hem pogut veure, hem comprovat 

que es tracta d’un document desvirtuat, fet a mida, 
que reflecteix el pla que vol l’alcalde Carbonell. 
Res a veure amb el document original que ens van 

ensenyar. Es gasten quasi 20.000€ per amagar i 
disfressar la seva lamentable incompetència i 
política d’aparador. 

Quina decepció i quin malson! Així, Sant Esteve no 

se’n sortirà mai! 

Extracte de l’article publicat al web el 12/01/2019
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

 

 

 

VINE I FES SENTIR  
EL TEU SUPORT ALS 

COMPANYS PRESOS, EXILIATS 
I ENCAUSATS PER  

DEFENSAR LA DEMOCRÀCIA! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONEIX-NOS. SOM UN EQUIP! 
 

Dono suport a Esquerra perquè la 
seva ideologia, la seva manera de fer 
les coses, la seva transparència i els 
seus plans de futur per al meu poble 
i el meu país, és el que jo també vull.  

Esquerra al govern municipal és la 
garantia de seguretat, honestedat, 
transparència, futur, progrés, en 
resum garantia de feina ben feta.  

La Carme Rallo com a alcaldessa 
representa el nostre poble en 
tots els sentits, és empàtica amb la
gent, els escolta, es preocupa per 
les necessitats de tothom, estima el 
nostre poble... 
 
Sempre farà el millor per ell, amb 
transparència, honestedat i 
humilitat.  

La Carme és una gran lluitadora, 
i lluitarà per un Sant Esteve 
millor.  
 

Sonia de la Torre, en primera persona 
 

www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/ 
@ERC_SEsteveSes 

 

www.esquerra.cat/santestevesesrovires 
santestevesesrovires@esquerra.cat 

Sant Esteve Sesrovires 

El contingut d’aquest full informatiu és un extracte dels textos que podeu llegir complets a la nostra pàgina web. 

David Sánchez i Jordan, en primera persona 
 Soc de l’equip d’esquerra. 

Vaig decidir formar part de 
l’equip d’esquerra arran del 
que va passar l’1 d’octubre 
de 2017,  implicant-me i 
treballant pels objectius 
comuns d’ERC .  
 
En començar a assistir a les 
assemblees de la secció 
local, em van anar 
informant de la situació 
actual del nostre municipi i 
de la mala gestió 
econòmica de l’actual 
equip de govern.  

Tant a nivell personal com 
laboral puc dedicar temps i 
esforços a fer una millor 
política econòmica i 
social i així aconseguir un 
poble més just i solidari. 
 
ERC al govern municipal 
és garantia de confiança 
que els seus membres 
treballaran amb 
transparència, 
honestedat i esforç per 
aconseguir el benestar 
dels seus habitants.  
 
 

ERC és el compromís per 
aconseguir que els projectes  
de Govern capgirin la situació 
precària actual del poble i 
busquin solucions 
administratives, 
econòmiques i socials.  
 
La Carme Rallo com a 
alcaldessa representa 
confiança, capacitat de 
treballar en equip, d’arribar a 
consensos amb el rigor 
necessari, d’honestedat, 
transparència i sobretot de fer 
la feina ben feta per una bona 
gestió municipal. 


