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SOM-HI!

PROGRAMA ELECTORAL MAIG 2011
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

SANT ESTEVE SESROVIRES

SEMPRE HI SOM

SOM-HI SANT ESTEVE:
PUNTS FORTS

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

1. Transparència i Comunicació a la ciutadania.

2. Potenciarem un model de municipi ordenat, equilibrat,mediterrani, sostenible al 
servei de les persones i de la cohesió social.

3. Gestionarem els recursos públics amb austeritat, honestedat i transparència.

4. Liderarem  un projecte negociat, acordat, realista, que destini els pressupostos muni
cipals a servir al poble.

5. Revisarem el Pla Urbanístic Municipal per una bona vertebració territorial.

6. Promourem l’ús social del català.

7. Impulsarem la difusió de la cultura catalana i la recerca històrica del nostre municipi.

8. Vetllarem per una sanitat i una educació òptimes i de qualitat.

9. Dinamitzarem el municipi mitjançant la potenciació del comerç local.

10. Aproparem tots els barris de Sant Esteve i els seus punts d’interès. 

11. Afavorirem la contractació d’aturats sesrovirencs en empreses radicades al poble.

12. Revisarem el Pla d’Equipaments Esportius Municipals segons les veritables necessi
tats dels ciutadans.

13. Fomentarem la participació ciutadana lliure i oberta a tots els ciutadans.

14. Farem política d’acció social integral. Infants, joves, adults i gent gran: tots som Sant 
Esteve!

15. Garantirem el respecte als drets de les persones, així com el compliment de les obliga
cions de conviència de tots els sesrovirencs.



Maria del Carme Rallo i Casanovas
Candidata a l’Alcaldia
Esquerra Republicana de Catalunya

PROGRAMA

Esquerra-Acord Municipal per Sant Esteve presentem un programa amb una veritable vocació d’austeritat,
honestedat, compromís, rigor i transparència. Som conscients de la situació econòmica global i, en conse-
qüència, creiem que les necessitats del nostre municipi i les polítiques locals no poden ser les que han regit
fins ara, cal un nou model de municipi i una modernització de la política local, cal un canvi i només la gent
d’Esquerra-Acord Municipal per Sant Esteve pot encarar aquest repte. 
Presentem un programa que defensa la promoció econòmica, entesa com a element dinamitzador d’ocupa-
ció i de promoció del poble i que permeti reactivar l’economia local i, d’altre banda, la inversió social del i en
el municipi, que eviti la fractura social i que ajudi a mantenir els nivells de benestar assolits fins ara.
Presentem un programa que prioritza:

- La promoció local com a principal eina de desenvolupament econòmic del nostre municipi. Des de
la creació de producte turístic del municipi fins a la gestió financera de l’ajuntament, passant pel foment del
comerç urbà, l’emprenedoria o l’ocupació... a través de la potenciació de l’economia de la identitat, la col•labo-
ració publico privada en els projectes de dinamització econòmica i la necessitat d’un treball transversal de les
diferents àrees implicades dins de l’ajuntament.

- Utilitzar l’espai públic - cívic com generador de cohesió i d’identitat local, fomentant un model de
municipi compacte i mediterrani: sostenibilitat, urbanisme, habitatge, mobilitat i seguretat.

- Fomentar la cohesió social amb programes que lluitin contra la marginació, a partir de la prestació
de suport personal i d’orientació a tota la ciutadania, amb polítiques d’acció social concebudes des de un punt
de vista integral: educació,  cultura, salut, acció social, immigració, esports, política lingüística...

- Fomentar la participació de la ciutadania amb una implicació directa, clara i responsable. Vetllar per-
què els drets civils i de ciutadania de tota la població siguin respectats, reconeixent així les diferències i sin-
gularitats dels diferents col•lectius.

L’Ajuntament ha de ser la primera porta de defensa dels interessos de la gent, garantint els drets de les per-
sones, és hora d’impulsar polítiques per les persones, d’impulsar un creixement sostenible, de pensar en la
ciutadania... és hora d’Esquerra- Acord Municipal.

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

MUNICIPI: 
PAISATGE I PATRIMONI

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

PLA URBANÍSTIC MUNICIPAL

Revisarem a fons el Pla Urbanístic Municipal
i totes les modificacions puntuals que s’han
fet fins ara, mesurant fins quin punt és possi-
ble realitzar els ajustos i correccions que   asse-
gurin una bona vertebració territorial, per tal
d’accelerar la seva posta en marxa. Aquest és el
cas de la parcel•lació i urbanització de Les
Roques, la revisió del sostre dels terrenys de
l’antiga fàbrica de la Chupa Chups o els pisos d’
A Llevant de Vallserrat

NUCLI HISTÒRIC I BÉNS CULTURALS

o Elaborarem un catàleg del patrimoni local dels
nuclis històrics de la Beguda, Can Prats, Can Bargalló,
Pou d’en Merli, el nucli urbà..., i  vetllarem pel seu
manteniment de qualitat.
o Potenciarem l’encaix del municipi dins del mapa de
les grans rutes turístiques de Catalunya (literàries,
històriques, genealògiques, paisatgístiques…), ressal-
tant especialment la cultura del vi, el cava i l’oli.

ACTIVITATS AL POBLE I ALS BARRIS

o Treballarem activament per vincular l’espai urbà al teixit
social existent al municipi. Les places i carrers no han de ser
un espai neutre i asèptic. Farem del nostre poble un espai de
convivència real. Donarem vida a la plaça de la Vila, la plaça
Doctor Tarrés, la Xic Mateu, els jardins de la Coma, el parc de
Ca n’Amat, la plaça de la Constitució...
o Potenciarem les festes als barris, més enllà de les tradi-
cionals de la Festa Major.
o Ampliarem el servei de bus als dissabtes, diumenges i fes-
tius, i també l’horari de funcionament, per tal d’apropar tots
els barris de Sant Esteve i els seus punts d’interès (escoles,
institut, biblioteca, comerç, mercat els diumenges, Casal i
Residència de la Gent Gran, casals de les associacions de
veïns...).

A Llevant de Vallserrat

La Beguda

Plaça La Vila



MUNICIPI: 
MEDI AMBIENT

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

MEDI AMBIENT

o Potenciarem un model de municipi ordenat,
equilibrat, mediterrani, sostenible i que moderi
el consum del sòl. Un model urbanístic al servei de
les persones i de la cohesió social elaborant i acti-
vant: 

- Una ordenança que potenciï les illes de via-
nants, l’eixamplament de les voreres i l’accessibili-
tat de l’espai urbà, que reguli els aires condicionats,
les antenes, els baixants, les connexions...

- Una ordenança sobre neteja i conservació
de terrenys sense edificar o amb edificacions para-
litzades o abandonades.

- Un pla municipal d’usos de l’aigua que tin-
gui en compte la reutilització d’aigües depurades o
de menor qualitat per al reg, la neteja vial, etc. i la
separació de les xarxes d’aigües grises i negres
dels nous habitatges, així com la doble xarxa de plu-
vials en les noves promocions urbanístiques.

- Un pla ciutadà per al residu zero que impli-
qui la ciutadania, les empreses i el comerç local i
promogui  el consum racional per col•laborar al
canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques
de reciclatge

o Establirem plans locals de gestió forestal sota els criteris
de sostenibilitat, biodiversitat i eficiència, que vetllin per la
cura dels parcs, jardins i espais verds del nostre poble:

- Promovent la conscienciació ciutadana per tal d’impulsar
programes de preservació, recuperació i reforestació dels nostres
indrets naturals. 

- Treballant activament per mantenir nets els nostres bos-
cos.

- Estimulant l’ús dels camins rurals i senders del nostre
poble com espais públics naturals d’esbarjo i esport de lleure.

Illa de vianants: Germans Bach

Antic camí de La Beguda

Carrer Eucaliptus

MUNICIPI: 
MEDI AMBIENT

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

o Elaborarem un pla estratègic de millora energètica
del municipi que inclogui mesures efectives per tal de
promoure l’estalvi i eficiència energètica, com:

- La millora de l’enllumenat públic per reduir el
consum energètic.

- La incorporació d’energia solar tèrmica i d’al-
tres mesures d’estalvi energètic als edificis existents.

- La promoció de les cobertes fotovoltaiques
sobre equipaments públics o teulades d’edificis de pro-
moció pública i fer-ho extensiu a cobertes privades mit-
jançant la fórmula de “lloguer de teulades”.

o Potenciarem les polítiques per reduir l’emissió de
sorolls, generant la complicitat de la ciutadania per tal
de dur-les a la pràctica, i optarem per la generalització
de l’ús de l’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació
de carrers.

o Elaborarem un programa transversal i interdeparta-
mental per socialitzar la necessitat de l’adopció, el no
abandonament i la tinença responsable d’animals
de companyia i promocionarem programes educatius
proteccionistes i de tinença responsable adreçada als
escolars.

o Promocionarem, com a mínim anyalment, un gran
esdeveniment dirigit al coneixement i la conscienciació
ambiental de la ciutadania.

enllumenat públic actual

Enllumenat públic adequat



EDUCACIÓ I CULTURA:
IDENTITAT PRÒPIA

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

LLENGUA

o Promourem l’ús social del català, amb l’ob-
jectiu d’arribar a la plena normalització com a
primera llengua d’ús:

- En el comerç urbà, tant en la retolació
com en l’atenció al client, difonent el missatge
que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del
servei.

- En les activitats lúdiques i culturals.

- Donant suport lingüístic a les empre-
ses i als treballadors que fan atenció al públic.

- Informant i difonent recursos lingüís-
tics materials i de suport institucional.

- Donant prioritat a l’ús del programari
lliure en català i fomentant-ne l’ús entre el con-
junt de la ciutadania i les empreses locals.

- Dissenyant plans de foment de la lec-
tura  i la formació continuada en col•laboració
amb els consells escolars municipals, la biblio-
teca municipal i els centres de normalització
lingüística.

- Organitzant actes de lectura compar-
tida per Sant Jordi d’autors catalans actuals
(Jaume Cabré, Sílvia Alcàntara, Imma Monsó,
Emili Teixidor, Quim Monzó...). 

comerç urbà

cultura popular

cultura popular

EDUCACIÓ I CULTURA:
IDENTITAT PRÒPIA

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

EDUCACIÓ

o Vetllarem per la qualitat de l’oferta d’activi-
tats extraescolars de caràcter formatiu, cul-
tural, lúdic o esportiu per a l’alumnat dels cen-
tres educatius en horari no lectiu i, sobretot, en
període de vacances.
o Vetllarem perquè la Generalitat acceleri
l’ampliació de l’IES.
o Impulsarem la millora dels nivells educatius
i formatius dels ciutadans al llarg de la
vida. La continuïtat en l’activitat laboral exigeix
haver d’estudiar tota la vida 

MEMÒRIA HISTÒRICA:

o Promourem la política de memòria històrica a través
de la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible
i intangible del municipi.
o Impulsarem la digitalització de documents d’inte-
rès local per preservar i difondre la memòria del terri-
tori.
o Impulsarem la recerca sobre la història dels que
han format part de la identitat del nostre poble i en faci-
litarem la difusió

ACTES CULTURALS:

o Potenciarem l’organització d’actes per
difondre la cultura catalana.
o Col•laborarem amb les entitats culturals
del poble, especialment amb aquelles que
fomenten les manifestacions de la cultura
popular i tradicional del nostre país.
o Prioritzarem una agenda cultural d’actes i
esdeveniments que desenvolupin les capaci-
tats creatives, artístiques i culturals, promocio-
nant l’obra dels artistes i autors locals.
o Potenciarem l’ús del teatre del Casino amb
cicles de cinema fòrum, actuacions musicals i
cicles teatrals.

IES Sant Esteve



SALUD I BENESTAR SOCIAL:
QUALITAT DE VIDA

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

o Treballarem perquè la Generalitat acceleri la
construcció del nou CAP i vetllarem perquè els
sesrovirencs rebin en el CAP una atenció sanitària
òptima i de qualitat.

o Reforçarem l’educació sanitària com a poten-
ciadora de l’autonomia personal:

- Donant una millor informació de com uti-
litzar els recursos sanitaris existents.

- Reforçant els programes de salut, en
especial els que afectin els joves i adolescents,
com els d’educació sexual, incloent la diversitat
sexual, l’atenció a la planificació familiar, els pro-
grames de prevenció i informació sobre la SIDA i
els programes de prevenció i informació sobre els
trastorns alimentaris.

- Reforçant els programes d’informació i de
prevenció de la drogodependència, l’alcoholisme i
el tabaquisme.

- Promovent l’activitat física com a eina
educativa de protecció de la salut.

o Treballarem en programes de millora de la salut
laboral.

Terrenys destinats nou CAP

CAP Sant Esteve

COMERÇ,
ECONOMIA I EMPRESA

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

COMERÇ LOCAL

o Potenciarem el comerç local perquè sabem que afavoreix la
dinamització i la vitalitat del municipi.
o Promocionarem i donarem suport a les fires organitza-
des pel comerç local, així com a les fires tradicionals i arte-
sanes. També fomentarem els mercats de venda no sedentària
com a canals que permetin una comercialització de qualitat.
o Vetllarem per la supervivència de les explotacions fami-
liars de caràcter agrícola, promovent el consum del producte
de proximitat i autòcton.

ECONOMIA I EMPRESA

o Potenciarem l’economia local i la instal•lació d’empreses als polí-
gons industrials del nostre terme municipal.
o Fomentarem la contractació de les persones sesrovirenques ins-
crites en el Club de Feina local.
o Promocionarem el voluntariat entre sèniors prejubilats o jubilats
amb bagatge professional per fer tutories a persones emprenedores i
cercadores de treball.

o Empreses existents al poble: 
- Facilitarem  la transmissió familiar de l’activitat empresarial
- Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a

les noves tecnologies.
- Facilitarem formació a les empreses instal•lades al municipi

quan es promulgui normativa fiscal i financera d’àmplia aplicació que
els pugui afectar. 

o Noves empreses:
- Crearem centres (vivers d’empreses) per tal d’allotjar inicial-

ment els emprenedors en el procés de creació i arrancada dels seus
projectes.

- Establirem punts on informar i assessorar tècnicament i
financerament aquelles persones que vulguin crear petites empreses
de tipus associat o cooperatiu, així com d’autoocupació.

- Crearem l’espai Noves Experiències Empresarials, en què les
empreses que s’implanten al municipi es puguin donar a conèixer a la
resta d’empreses existents i a la ciutadania en general.

o Realitzarem les actuacions necessàries per millorar els vials de
comunicació dels polígons industrials del nostre poble.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
SEGURETAT CIUTADANA

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

o Constituirem el Consell Assessor Urbanístic per
garantir i fomentar els drets de participació dels ciuta-
dans en  el seguiment i concepte de poble escollit.

o Fomentarem la participació ciutadana en les institu-
cions municipals, facilitant les eines i mitjans que puguin
apropar l'administració a la ciutadania per afavorir sen-
tir-se partícip de les decisions que s'hi prenen.

o Potenciarem les manifestacions públiques del teixit
associatiu.

o Redactarem i donarem vida al Règim Orgànic
Municipal (ROM), que ha de regir i regular la transpa-
rència i la comunicació oberta a tots els ens i òrgans de
la comunitat.

o Augmentarem els punts d’informació del nostre
municipi, amb cartelleres a tocar de tots els centres edu-
catius del poble, instal•lacions municipals, parcs, barris i
llocs on hi ha un major moviment de persones. 

SEGURETAT CIUTADANA

o Garantirem el respecte als drets de les persones, així com el compliment de les obligacions de convi-
vència de tots els sesrovirencs, fomentant els actes cívics de la ciutadania.

o Garantirem la participació del món local en la planificació operativa i en l’assignació i aprofitament de
recursos policials i d’emergències de caràcter supralocal.

o Potenciarem un servei de seguretat tan proper a la ciutadania com sigui possible, a fi de facilitar un
major coneixement de les problemàtiques del territori, i promourem el seu treball conjunt amb la resta de
serveis municipals.

o Millorarem els punts negres i conflictius del municipi quant a seguretat viària.

o Treballarem conjuntament amb els diversos barris del municipi per eliminar els seus punts de risc, com
pot ser la manca d’il•luminació.

o Impulsarem i reforçarem les juntes locals i regionals de seguretat.

ESPORTS

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

o Fomentarem la pràctica de l’esport entre el
conjunt de la població, facilitant l’ús de les ins-
tal•lacions esportives del municipi amb promo-
cions actives que permetin l’accessibilitat a tots els
sectors de la ciutadania, oferint un ampli horari per
a l’activitat esportiva.

o Revisarem el Pla d’Equipaments Esportius
reformant i/o ampliant tots aquells espais que ho
requereixin:

- Revisió del projecte de la Pista Francesc
Castellet per evitar que esdevingui un projecte d’ex-
ternalització de serveis, i on l’ajuntament no sigui el
llogater. Fer de la pista un espai tancat per a la
pràctica del bàdminton, el vòlei, el basquet...

- Reforma de l’actual Pavelló Esportiu (ves-
tidors, graderies, pista per a la pràctica de futbol
sala, l’handbol...).

- Ampliació de les pistes de pàdel del
Complex.

o Crearem un Pla de Viabilitat perquè el Complex
Esportiu Municipal deixi de ser deficitari. 

o Crearem el Consell de l’Esport Municipal amb
la participació de totes les entitats esportives
municipals i en dependència d’un Patronat
d’Esports Municipal autònom.

o Potenciarem els acords i convenis amb els
clubs esportius del nostre poble, especialment
amb aquelles entitats que tinguin com a prioritat la
promoció de l’esport femení. 

o Promocionarem la pràctica esportiva en famí-
lia.

o Fomentarem l’ús de la bicicleta, fent carrils bici
i circuïts en aquelles zones on sigui necessari, sen-
yalitzant-los i creant aparcaments per a les bicicle-
tes.



AJUNTAMENT: TRANSPARÈNCIA I
COMUNICACIÓ AL SERVEI DEL POBLE

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

o Expressarem una veritable vocació d’auste-
ritat, honestedat i transparència en la gestió
dels recursos públics i impulsarem els meca-
nismes que millorin el control democràtic dels
comptes locals.

o Vetllarem per una administració municipal
comunicativa, receptiva, transparent, efi-
cient i eficaç.

o Farem que cada regidoria o departament
prepari una memòria anual de la tasca rea-
litzada i dels projectes endegats per infor-
mar als veïns.

o Canviarem els criteris de distribució de
responsabilitats a les regidories per tal que
cada regidoria s’encarregui del que realment li
pertoca.

o Gestió econòmica i pressupostària:

- Durem a terme una auditoria de l’Ajuntament
i en farem públics els resultats,  per tal de conèixer la
situació actual de l’Ajuntament i de tots els projectes
encetats o previstos.

- Informarem anualment de la situació econòmi-
ca municipal.

- Racionalitzarem la despesa ordinària de
l’Ajuntament, aplicant principis d’austeritat pel que fa la
construcció, la prestació de serveis, la comunicació i el
manteniment.

- Seguirem amb rigor la planificació i l’execució
pressupostàries.

- Prioritzarem, en l’elaboració pressupostària, la
despesa per promoure l’activitat econòmica local i la
destinada a serveis socials bàsics com a mesures per
fomentar l’ocupació i la cohesió social.

- Aplicarem mecanismes de transparència en
els criteris d’adjudicació dels ajuts (sobretot a habitat-
ge, places en centres educatius i serveis socials bàsics).

- Fixarem criteris d’aportació mínima per part
dels usuaris dels serveis en cadascuna de les presta-
cions rebudes de l’Ajuntament.

- Simplificarem i aplicarem el criteri d’equitat al
sistema fiscal municipal.

AJUNTAMENT: TRANSPARÈNCIA I
COMUNICACIÓ AL SERVEI DEL POBLE

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

- Repartirem la càrrega fiscal en funció de
la capacitat de pagament.

- Substituirem les exempcions fiscals,
bonificacions o deduccions per subvencions
segons determinades situacions personals o
familiars del subjecte passiu.

o Comunicació:
- Farem un butlletí municipal informatiu,

plural, amb informació independent, objectiva,
veraç i en català. 

- Vetllarem per la independència informa-
tiva dels professionals de la ràdio i la televisió
locals.

o Obrirem l’oferta laboral municipal amb les
mateixes oportunitats per a tothom.

o Incorporarem l’Ajuntament al projecte Xarxa
Oberta.

o Noves tecnologies al servei del ciutadà: universalització de l’ús i
el coneixement i maximització de les múltiples possibilitats que ofe-
reixen, entre d'altres com a mitjà per afavorir i incentivar la partici-
pació ciutadana:

- Aprofitarem les convocatòries de fons públics per promou-
re el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions.

- Aprofitarem la xarxa Wi-Fi municipal per proporcionar l’ac-
cés als serveis i tràmits municipals.

- Elaborarem un mapa sonor i de SRMF (sistema de monito-
rització de radiofreqüència) per obtenir mesures objectives dels
nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions
mòbils i tranquil•litzar als veïns.

- Potenciarem la realització de tràmits administratius per
mecanismes electrònics de manera que es promogui la participació
i l ’interès de la ciutadania en els afers públics, alhora que l’accés a
la informació relativa a la activitat municipal.

- Apostarem per les certificacions digitals com a manera de
relacionar-se entre la ciutadania i l’Administració, així com per a la
tramitació administrativa.

- Modernitzarem les TIC per aconseguir un estalvi econòmic
i  una simplificació administrativa.

- Impulsarem les acreditacions TIC de la Generalitat de
Catalunya (ACTIC) per uniformitzar els nivells de competències de la
ciutadania.



CONVIVÈNCIA:
INFANTS, JOVES, ADULTS I GENT GRAN

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

o Donarem suport personal i orientació a tota la ciutadania, en espe-
cial:

- A les famílies, respectant tots els models familiars.
- A l’autonomia de les persones, en especial, a la gent gran que

viu sola.

o Farem política d’acció social integral.

o Instaurarem camins escolars com a vies de circulació preferent.

o Potenciarem l’ús de l’aula d’estudi ampliant el servei amb espais on
els estudiants puguin treballar en grup.

o Fomentarem l’ús de la lectura, en especial entre els més petits amb
un major impuls als programes destinats al teatre infantil i als conta-
contes.

o Millorarem els parcs infantils actuals.

o Finalitzarem les obres del Fòrum Jove amb les modificacions neces-
sàries per aconseguir un espai polivalent, pràctic i econòmicament sos-
tenible, on l’arquitectura i la modernitat del seu disseny no siguin el prin-
cipal element a destacar. 

o Promourem sortides i activitats entre els joves, especialment els
caps de setmana, implicant-los en l’organització.

o Promourem sistemes per compartir el vehicle privat.

o Potenciarem la idea de “bancs de...”(temps, sèniors...) enllaçades amb
un projecte de voluntariat transversal.

o Es donarà preferència, en les promocions públiques d’habitatge de
lloguer, als joves, la gent gran, les famílies monoparentals i els seg-
ments de població amb dificultats.

o Es procurarà que les promocions privades sense vendre passin a
règim de lloguer, amb o sense opció de compra i, preferentment, a llo-
guer protegit.

o Establirem mesures per detectar i evitar la concentració massiva
de persones en immobles, evitant així la degradació personal i huma-
na de les persones ocupants i l’ocupació com a habitatge de locals o
espais que no reuneixin les condicions d’habitabilitat.

La nostra gent

PER UN MUNICIPI TRANSPARENT, EQUILIBRAT,
COMPACTE, PÚBLIC, SOSTENIBLE I CATALÀ.

El programa que heu llegit, és el programa desenvolupat per un
grup de persones que viuen, estimen i pensen en el futur Sant
Esteve. És el programa de la gent d’Esquerra Republicana de
Catalunya. La nostra gent. Un programa que va néixer just l’endemà
de les passades eleccions municipals i en el decurs d’aquests
darrers quatre anys ha crescut i s’ha fet madur.

És el nostre programa per als propers quatre anys i pels que vin-
dran després. Fet des de la visió personal de tots els que formem
part de la llista. La Carme, com a psicòloga, educadora social  i
candidata a l’alcaldia. En Josep Maria com a expert en assumptes
econòmics. La Meritxell des de la visió d’una jove sesrovirenca que
pateix els mateixos problemes que la resta dels joves del nostre
poble. Per l’ Ismael i la Montse, des de la visió dels avis que pasen
llargues estones amb els seus néts. Per en Jordi Rubinart com a
pare de família nombrosa que pateix la  càrrega fiscal amb les

bonificacions o deduccions que no tenen en compte les situacions personals o familiars. La Imma, que
surt cada matí de casa a la recerca d’un lloc de feina i que demana les mateixes oportunitats per a tothom
sobre l’oferta laboral municipal. O la Nuria i en Toni, que pateixen la manca de recursos sanitaris d’un
CAP rural i s’han de desplaçar sovint a Martorell . O la Mercè, que quan va a la feina i veu el deteriora-
ment dels carrers dels polígons industrials de Sant Esteve i revisa a fons el Pla Urbanístic Municipal per
a descobrir que els projectes urbanístics endegats no s’ajusten a les veritables necessitats del nostre
poble. O la Maribel, qui des  de l’ Institut, ens posa al dia de la necessitat d’accelerar l’ampliació de l’IES.
O la Eva i la Marisa, des de La Beguda, quan ens parlen dels problemes que pateixen, com ara el fet que
el bus urbà de Sant Esteve no arriba fins el nucli històric i dona mitja volta a l’alçada del Camp de Golf. O
en Jordi Amate, com a educador social, que ens posa al dia de les activitats extraescolars de caràcter
formatiu. 

O jo mateix, com a Regidor d’Esquerra a l’ajuntament de Sant Esteve des del 2007. Veient la descontro-
lada despesa pública, sense cap mena de Pla de Viabilitat a curt termini. Amb partides pressupostàries
d’interessos bancaris que suposen una càrrega desmesurada. Amb pagaments pendents a mig termini
que hipotequen les inversions dels propers anys, com ara l’amortització de la Residència de la Gent
Gran, que a dia d’avui té un préstec pendent de més de 8 milions d’euros amb una carència de tres anys
i de la que, de moment i fins el 2013, es paguen més de 300.000 euros/any només d’interessos a l’es-
til d’una hipoteca pont.

Per tot plegat, us convidem, a compartir el nostre projecte com a vostre. 

Adrià Companys i Arcusa. Candidat nº 2 d’Esquerra - AM 
Regidor d’Esquerra - Sant Esteve Sesrovires (2007 - 2011) 


