
Ara cal continuar en la mateixa 
línia, mantenint aquest 
compromís. Per a nosaltres, 
reconduir les finances 
municipals i reorganitzar  

És sobradament coneguda la 
nefasta situació econòmica en 
la qual es trobava l'Ajunta- 
ment de Sant Esteve Sesrovi- 
res quan vàrem accedir a 
l'alcaldia ara fa dos anys. El 
repte era enorme. Calia redre- 
çar el panorama malgrat les 
dificultats de l'entorn: crisi 
generalitzada, tensions polí- 
tiques, restriccions econòmi- 
ques supramunicipals, una 
organització de l'Ajuntament 
poc efectiva i, malgrat tot això; 
ho hem aconseguit. Hem cap- 
girat la situació econòmica, 
reduint el deute en més de 5 
milions d'euros i obrint les 
portes del finançament de 
bancs i d'altres entitats 
supramunicipals. 

Han estat dos anys intensos en 
un marc de restriccions poc 
agraït, però també ha estat una 
feina molt necessària que hem 
conduït des de la convicció i la 
responsabilitat dels nostres 
principis. No hem acabat la 
feina, quedem moltes coses a 
fer, algunes ja iniciades i en 
procés de resolució, d'altres que 
esperen el seu torn. Hem hagut 
de prioritzar, i no sempre pel 
que és més visible o agradable, 
sinó pel que és més necessari. 
Reglaments, memòries, norma- 
tives, contractes... entre d'altres 
han ocupat molta part de la
feina feta. Hem sembrat el camí 
per garantir un millor  servei a 
la ciutadania, que és l'única raó 
de ser del nostre compromís.  
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Han estat dos anys complicats, 
però ben administrats, durant 
els quals hem mantingut i
reforçat una alcaldia basada en 
el respecte i el compromís de 
poble. I és això justament el 
que ens empeny a continuar 
treballant activament i amb i 
amb il·lusió renovada, perquè 
volem reivindicar el potencial 
del nostre poble i situar-lo en 
l'espai que li correspon. Els 
regidors d'Esquerra Republi- 
cana ho farem des de les nos- 
tres àrees de responsabilitat, 
des de les nostres regidories i 
també des de la feina conjunta 
de govern. 

Bona feina des de l'Alcaldia. 
I ara, seguim treballant pel nou 
Sant Esteve! 

Feina ben feta!
Número 41, octubre 2017

l'Ajuntament són els dos pilars 
fonamentals i imprescindibles 
que ens permeten posar tota 
l'atenció i els esforços en els 
àmbits prioritaris de la nostra 
acció de govern: l'educació, 
la ocupació, els serveis socials
i el manteniment del nostre 
municipi i els seus serveis. 
S'estan invertint recursos i 
s'està treballant acuradament 
en aquestes àrees, perquè són 
les que han de fer possible la 
transformació del municipi i la 
consolidació de Sant Esteve 
com a poble de benestar i 
tradicions, on l'esport i la 
cultura hi tenen un pes molt
important i on les infraestruc- 
tures i equipaments s'han 
d'actualitzar i millorar per a 
benefici de tots. 

Carme Rallo

La Guitza 41 va ser confeccionada abans dels lamentables actes 
de l’escola La Roureda de l’1 d’octubre, i dels posteriors 
esdeveniments: proclamació de la República, aplicació de 
l’article 155 de la Constitució, empresonament del 
vicepresident Junqueras i de set consellers del Govern, 
intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol... 

Hem editat aquest número amb la informació prèvia a l’1 
d’octubre, i a la Guitza 42 tractarem la resta d’actualitat política 
local i nacional. 



L'esquelet del Jove Fòrum ens 
recorda cada dia el camí que mai 
més hem de fer. És el símbol del 
perquè hem triat la responsabi- 
litat, el rigor i la transparència, 
com a valors irrenunciables dels 
dos governs municipals que 
Esquerra Republicana ha sabut 
teixir a Sant Esteve Sesrovires. 

El juny del 2015 ens vam trobar 
una catastròfica situació econò- 
mica i un desgavell organitzatiu. 

Han estat dos anys molt intensos 
per redreçar aquesta situació i ara 
ens toca complir els compromisos i 
deixar el lideratge del projecte, 
però garantint que el rigor, la 
responsabilitat i  la transparència 
continuaran sent els valors 
d'aquest govern.  

Continuem endavant per 
ser la garantia de millorar la 
vida i el benestar de la  

Massa anys patint irresponsabilitats i malgastant recursos.

Què ens hem trobat?
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Les nostres prioritats com a govern:

Garantir i millorar els serveis bàsics a la ciutadania. 
Atenció als més necessitats mantenint els ajuts socials. 

Fer una auditoria de la situació de l’ajuntament.  
Fer una gestió eficaç i eficient i reduir el deute pendent. 

Adequar a la normativa els equipaments municipals. 

ciutadania de Sant Esteve 
Sesrovires. 



2 anys d'un govern de canvi 

El rigor, la responsabilitat, el bé comú i 
la transparència comandant el municipi.



Pla d’ajust: 
estalvi de 
350.000 €/any

CAP

Dos anys de contenció han portat a l’aprovació 
d’aquest Pla d’ajust per permetrà una millora 
substancial de les finances municipals, amb un 
estalvi anual de 350.000€ que revertiran en una 
millora dels serveis.

2018

Aquests esdeveniments 
configuren identitat al poble i
promouen entitats, comerços i 
empreses.

Revitalitzarem la Festa 
Major, els actes de 
cultura popular i les fires

Executarem l'ampliació 
de la biblioteca

El projecte serà realitat en 
aquests propers mesos, per 

donar resposta a les 
necessitats del poble.

Inaugurarem 
la depuradora del 

Torrent de Can Noguera

Un problema mediambiental que
hem aconseguit desencallar i que

ben aviat serà realitat.

Finalització de la licitació dels 
serveis de la recollida de 
residus i de la deixalleria

Més contenidors, més
nets, i millors serveis

La lluita per al
desdoblament

de la B-224

Continuarem aquest 
reivindicació tant 

important pel poble.

Farem una auditoria al
final de la legislatura

Una segona auditoria posarà llum a les 
accions del govern de canvi que hem 

liderat aquests dos primers anys.

Millorarem el 
nostre entorn  
urbà i rural
Ja estan tancades la
millora de les franges 
tallafocs,  l’arranjament 
de camins i les 
millores de la via 
pública.

2019

I ara: 2 anys per davant per continuar 
el que hem iniciat des de l'alcaldia

Adequació a normativa del 
pavelló municipal i la Pista 
Francesc Castellet

Amb el suport de la Diputació, podrem 
adequar definitivament a normativa el 
pavelló i la pista municipal.

Farem realitat 
el nou

Els primers tràmits estan iniciats, 
ara avancem per aconseguir 
aquesta necessita de la ciutadania.


