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El nomenament del cap del PSC com alcalde de Sant 

Esteve el passat 15 de juny sols és un pas més en el 

circ que fa anys que marca el dia a dia del nostre 

municipi.  
 

A Sant Esteve hem viscut l’escenificació del pacte de la 

vergonya. Un pacte per tapar irregularitats i 

il·legalitats. Un pacte que amaga mentires, 

suplantacions, males gestions, però per sobre de tot, 

amaga la supèrbia d’alguns que es creuen els amos del 

poble i la seva creença de que poden seguir 

manipulant la vida de tots els seus veïns i veïnes. Un 

pacte al que alguns partits del nostre municipi, hi han 

donat suport, assumint i fent seves totes aquestes 

irregularitats. El pacte del Ple d’investidura, del qual 

en pocs dies assistirem a la seva conversió en pacte de 

govern, evidència que els seus membres tenen molt a 

callar i molt a amagar.  
 

Durant anys hem assistit a dures crítiques, acusacions, 

denúncies i judicis entre tots els que ara s’han promès 

lleialtat. Durant anys hem vist com les “malifetes” 

d’un primer alcalde eren tapades per un segon alcalde 

 

sense ser denunciades, ni investigades. Durant anys les 

veïnes i els veïns de Sant Esteve n’hem patit les 

conseqüències veient com els nostres impostos 

marxen per pagar indemnitzacions, crèdits, i deutes, 

enlloc de dedicar-los al manteniment i millora del 

nostre poble. 
 

A Esquerra Republicana tenim clar que ara mateix 

podríem tenir l’alcaldia, però tenim principis i les mans 

netes. Mai farem govern amb aquells que menteixen, 

no són clars, legals i transparents. Esquerra 

Republicana no ha perdut el govern, ni l’alcaldia del 

nostre municipi. Amb aquest pacte hi hem perdut tots 

els sesrovirencs i sesrovirenques perquè tenim per 

davant quatre anys més de negre foscor, mentires, 

nul·la transparència i irregularitats.  
 

Des d’Esquerra Republicana manifestem públicament 

el nostre ferm compromís de seguir treballant per Sant 

Esteve Sesrovires i pels seus veïns i veïnes. Des d’una 

oposició que serà fermà i contundent en la defensa 

dels interessos dels sesrovirencs i sesrovirenques i del 

nostre poble. 

 

A les 1.172 

sesrovirenques i 

sesrovirencs que 

ens heu fet 

confiança 

        Gràcies 

#TotperSantEsteve 

 

EL PACTE DE LA VERGONYA (Carme Rallo) 

Regidors d’Esquerra Republicana a Sant Esteve Sesrovires 

(2019-2023) 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SENTO UN INMENS ORGULL (David Sánchez) 
 
Passades les eleccions hi ha hagut dies de tot, 
sentiments d’alegria i eufòria i altres de tristor i 
decepció. Però, el passat 15 de juny vam sortir tots 
de dubtes després d’un ple d'investidura esperpèntic 
on es van aclarir quines són les preferències de cada 
partit. Un acord d’investidura, que semblava 
impossible entre PSOE, Ciudadanos, l'Entesa en 
Comú i ARA, era l’opció més desfavorable pel nostre 
poble i és la que va sortir.  
 
Un acord antinatura, on s’han tornat a aliar els 
màxims responsables de la desastrosa situació actual 
del nostre municipi. Partits que mesos abans es 
clavaven ganivetades però que són capaços de 
canviar les seves conviccions per mantenir el seu 
poder al consistori. Aquest és un acord que ha 
decebut a molts sesrovirencs i sesrovirenques.  
 
Però avui, després d'analitzar tot el que ha passat en 
els últim mesos, sento un immens ORGULL per 
formar part d'un partit que s'ha mantingut fidel a les 
seves idees i conviccions, ORGULL pel recolzament 
rebut dels simpatitzants, militants i amistats, 
agraïdes per no haver pactat amb aquells que fan 
una pèssima gestió dels recursos a Sant Esteve 
Sesrovires, ORGULL per haver intentat fins a l'últim 
moment fer un pacte de canvi amb forces 
d'esquerres del poble i, per últim, ORGULL per no 
trair els nostres principis només per ocupar una 
alcaldia. 
 
Ara toca treballar des de l'oposició, així ho estem 
fent pel nostre poble, amb la mateixa intensitat i 
fermesa que ho faríem des de govern.  
 
Serà una oposició responsable però dura, una 
oposició amb l’objectiu de fer sempre que Sant 
Esteve Sesrovires sigui un poble millor per a tothom. 

 

 

PENSAMENTS EN VEU ALTA (Adrià Companys) 

Molts m’heu aturat pel carrer. Com pot ser? Carbonell, 
Galceran, Ciutadans i En Comú votant junts? Doncs sí, 
és l’únic que us puc dir. Les matemàtiques són clares, 
4+1+1+1 = 7. Per treure l’alcaldia a Esquerra, com a 
llista més votada, només podia ser així. Amb el pacte 
de la vergonya. Fent pactes i promeses antinatura. 

I ara, fem una reflexió. Som una Cooperativa de veïns i 
veïnes. Tot el poble. Els estalvis de tota la vida a una 
guardiola comuna. Diners que heu anat estalviant per 
a comprar-vos una caseta i un terreny enmig la natura. 
En un poble del qual tots en parlen meravelles. A tocar 
de la feina. Lluny del soroll. Idíl·lic oi? Per a fer realitat 
el vostre somni, cal tenir un constructor de somnis. 
Per exemple, l’alcalde del poble idíl·lic. 

Però resulta que el constructor de somnis en lloc de 
fer-vos el poble idíl·lic, us fa la part baixa de la casa. 
Menys mal que no li vàreu demanar que fes un 
pàrquing perquè un que va fer al Fòrum el té inundat i 
va costar una fortuna. De cop us diu que no li queden 
diners per acabar la vostra casa. Que s’ho ha gastat tot 
i no sap com. Que un dia li van dir que d’això ell en 
sabia i s’ho va creure, però que veritablement no en té 
ni idea, però com és tan bona persona la gent li confia 
els seus diners. Adeu somni. 

Us haureu quedat sense estalvis, sense somni i sense 
casa. Això sí, de regalet haureu d’anar pagant una 
hipoteca fins l’any de la Maria Castanya. Pagar la 
residència, el fòrum, el cànon de la pista coberta, 
pagar per a resoldre els greus desperfectes de les 
urbanitzacions i els polígons, pagar i pagar.  

Vist això, algú entén com el malbaratador de somnis 
pot seguir venent que ens farà un poble idíl·lic?   Li 
encomanaríeu el projecte per acabar la vostra casa al 
mateix constructor que us ha deixat sense estalvis, 
amb una casa que no és una casa, sense pàrquing, 
amb un munt de veïns que us ocupen el rebedor i el 
menjador i quan no podeu sortir ni al patí perquè el 
teniu ple de moreres bordes. De veritat que ho faríeu? 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han estat mesos de molt treball per crear el projecte 

que Sant Esteve Sesrovires necessita; amb un equip 

preparat per dur-lo a terme, i capaç de transmetre'l 

als veïns i veïnes per guanyar-ne la seva confiança. 

El resultat de les eleccions demostra que hem fet una 

bona feina; per això em sento orgullosa i afortunada 

de formar part d'aquest equip, així com també, molt 

agraïda a tots els sesrovirencs i sesrovirenques que 

han sabut valorar el canvi que el poble necessita i la 

capacitat d'Esquerra Republicana per desenvolupar-

lo.  

Els dies posteriors a la jornada electoral van ser dies 

molt intensos, plens d'il·lusions i esperances que es 

contraposaven a les pors i incerteses de les decisions 

desafortunades que altres podien prendre. Vam 

acudir al ple d'investidura amb sospites del que podia 

succeir. Però estàvem ferms i orgullosos de no haver 

traït cap dels valors i principis que basen el nostre 

projecte, la qual cosa considero fonamental. Em 

sorprèn i em decepciona veure com altres són 

capaços de fer tot el contrari a allò que han predicat, i 

canvien el discurs segons convé per tal d'assolir o 

recolzar el poder. Suposo que la meva escassa 

experiència en el món de la política i la meva 

convicció d'actuar amb coherència i sentit comú, no 

per interès personal, fan que dies després encara em 

sorprenguin les barbaritats que es van dir i fer en 

aquest ple que tant desitjaríem esborrar de la història 

de Sant Esteve Sesrovires.  

Malauradament avui ens toca acceptar aquesta 

realitat. Seguirem demostrant quin és el poble que  

volem i necessitem, i resistirem amb convicció per 

defensar el projecte que ens ha de dur a un Sant 

Esteve millor. Invertirem els esforços i energies que 

calgui per assolir-lo, perquè sabem que és possible i 

assumim amb responsabilitat i honestedat la 

confiança que molts veïns i veïnes heu depositat en 

cadascú de nosaltres.  

Seguirem endavant. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA CONFIANÇA! (Maribel 

Mercader)                                                                                                                                                         

 

Tots aquells que em coneixeu sabeu que sóc una dona 

molt positiva. Dic això perquè la previsió de bons resultats 

per ERC Sant Esteve que es respirava en l’ambient 

preelectoral era l’única que contemplava. Molts i moltes 

veïns i veïnes  del Municipi us acostàveu a nosaltres, una 

gran família, per manifestar-nos el vostre suport, la vostra 

intenció de vot, oferint-nos el vostre ajut, tot i alguns no 

ser independentistes, ens dèieu. Tot això ens encoratjava 

més per esforçar-nos per arribar a tota aquella gent que 

encara tenia dubtes. 

El dia de les eleccions va ser una diada bonica, dura, 

intensa, però jo personalment gaudeixo d’aquesta 

experiència. Moments abans del recompte la tensió va 

poder amb mi; ja volia conèixer els resultats d’aquelles 

votacions! 

El Casino estava ple. Amb el meu full de control de 

resultats anava marcant quadradets constatant que ERC 

estava tenint resultats espectaculars. Companys i veïns 

m’esperonaven per darrere. La meva alegria estava 

continguda. 

Vam acabar. Tothom es felicitava, però jo no estava 

contenta. El resultat m’ho va corroborar: 5 regidors per 

ERC Sant Esteve! Els millors resultats de la història 

d’esquerra al municipi i trencàvem la hegemonia del PSC... 

Però no eren suficients. Al meu cap hi havia un 6, sabent 

que un pacte seria difícil. 

Els dies posteriors vam treballar per aconseguir un pacte 

digne i sense tocar les nostres línies vermelles. Ho vam 

explicar a tothom que se’ns acostava, entenien les nostres 

raons i el que volíem i no volíem fer. Fins l’últim moment 

vam intentar aconseguir aquest suport necessari per 

aconseguir estar a l’alcaldia i treballar des de govern per 

Sant Esteve. No ho dubteu. 

Però no va ser possible. Tot i haver aconseguit un bon 

acord amb Alternativa Unitària, no va haver cap abstenció 

per part de la resta de partits i ERC, amb majoria de vots i 

els millors resultats de la història quedaria a l’oposició. 

Els resultats són els que són i les decisions dels partits 

també. Només dir-vos que des de l’oposició els regidors 

treballarem per fer-nos escoltar i fer arribar tot el que ens 

havien encomanat i que creiem que és el necessari pel 

Municipi.  

Comptem amb tots vosaltres.  

 

PER PRIMERA VEGADA HE 

FORMAT PART D'UNA 

CANDIDATURA ELECTORAL 

(Anna Falguera) 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/ 

 

RECULL D’UNA GRAN CAMPANYA 

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

@ERC_SEsteveSes 


