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•Educació
•Des de l’Ajuntament de Santa Oliva es proposarà al Consell Escolar de l’escola La Parellada la renovació de l’equip 
directiu.
•Sol·licitarem al Departament d’Educació la remodelació de l’edifici de l’escola la Parellada, per tal que aquest centre disposi 
d’unes instal·lacions adequades a les necessitats dels alumnes, professorat i representats de les famílies que requereix el 
municipi.
•Proporcionarem al Departament d’Educació els terrenys per iniciar la construcció d’una nova escola a les Pedreres.
•Treballarem conjuntament amb els Serveis Territorials d’Educació de Tarragona per tal de disposar de dades que 
permetin saber quina és l’evolució dels alumnes de Santa Oliva a l’ESO.  
•Proposarem la creació d’una comissió de famílies, ex-alumnes, equip directiu, professorat,  per revisar el Projecte Educatiu 
de Centre de l’escola La Parellada.  

•Serveis
•Posar en funcionament de la deixalleria municipal.
•Farem operatiu l’aparcament de camions.
•Impulsarem la creació d’un Centre de Dia per a la gent gran 
del nostre municipi.
•Donarem ús als espais municipals que no en tenen. Disposem 
de l’edifici de l’antic Ajuntament, del Monestir, de la Rectoria, de 
Cal Sabater, del consultori mèdic...Sabem que hi ha llocs per fer 
coses i volem que serveixin per aquesta finalitat.
•Demanarem a la Generalitat la creació d’un Centre 
d’Atenció Primària (CAP) ubicat a les Pedreres.

•Esports
•Incentivarem la pràctica esportiva a tot el municipi i 
l’adequació dels espais necessaris per dur-la a 
terme, millorant les instal·lacions actuals i facilitant el 
seu accés i ús.
•Establirem un departament de l’esport per a 
gestionar les instal·lacions esportives, potenciant la 
pràctica de l’esport segons les diferents edats: 
escolar, juvenil, adulta i gent gran.
•Potenciarem l’esport de base oferint un ventall 
de pràctiques esportives, importants en 
l’educació dels nostres joves i infants pel seu 
desenvolupament personal.
•Col·laborarem intensament amb les diferents 
entitats esportives del municipi.
•Adequarem la Piscina Municipal a la normativa 
vigent en termes de qualitat i seguretat.

•Cultura i tradicions
•Crearem una Comissió de Festes, amb un representant de 
cada entitat activa del municipi, amb l’objecte de preparar la 
Festa Major. 
•Potenciarem el fet diferencial i la vessant tradicional i de 
cohesió del Vot de poble.
•Impulsarem la creació d’entitats al municipi que 
fomentin la cultura tradicional.  
•Promourem un conveni amb municipis veïns per impulsar 
una ràdio municipal. 
•Fomentarem la relació entre el habitants dels diferents nuclis 
del municipi mitjançant la participació en activitats culturals 
conjuntes.
•Potenciarem els centres cívics de cada nucli com a 
impulsors de la lectura, les arts escèniques i la música.

Nosaltres volem passar pàgina. T’hi apuntes?

Fa més de 15 anys que em vaig instal·lar a 
Santa Oliva. Nascuda en un barri obrer de la 
metròpoli barcelonina, davant meu es 
presentava un tipus de vida diferent a la que per 
sort, i gràcies a un grup de veïns d’aquest poble, 
dels "de tota la vida",se’m va donar la possibilitat 
de formar part de l’Associació de Dones, de 
conèixer el Grup de Joves, de participar en 

actes associatius i populars, i vaig començar a conèixer, a saber 
d’un i de l’altre, a associar els noms amb els renoms de les 
cases, de donar valor al fet del Vot del Poble, d’integrar-me en 
petites coses del dia a dia que em van arrelar a aquest poble. 
Ara farà  9 anys, una tarda de primavera, un grup de  joves amb 
iniciativa i empenta varen trucar a casa. No ens coneixíem, però 
hi va haver una ràpida identificació de criteris quan ens varen 
exposar la seva preocupació  per un fet de gran importància i 
que afectava a la salut mediambiental del poble, concretament 
d’un petit bosc que formava part de l’essència de Santa Oliva i al 
qual se li destinava un futur de ciment i especulació urbanística.
D’aquí va sorgir un col·lectiu de veïns del poble, que varem fer 
pinya per defensar a contracorrent una manera diferent de veure 
el progrés i el benestar. Ens vàrem fer "adults" navegant entre 
Plans de Creixement Urbanístic, disposicions, reglaments, 
Butlletins oficials, Agendes 21, plenaris, etc. Defensàvem una 
visió de la realitat contraposada a la política que regia els 
ajuntaments en aquells dies, amb vehemència, bona intenció i 
allunyant-nos de teories polítiques, doncs cadascú tenia les 
seves i això en cap moment ens desunia.
A partir d’aquí, però em vaig trobar que pensar diferent per 
segons qui, anava associat  amb cares llargues al carrer, 
pressions i certes actituds que, encara avui em sorprenen quan 
hi penso pel que tenien d’antidemocràtiques i excloents.
És per això que, ara fa 4 anys quan varen trucar novament a la 
meva porta, la vaig tornar a obrir i com l'altre vegada no em vaig 
negar a  treballar per a Santa Oliva i pel seu futur, i vaig pensar 
que, potser sí a través d’aquest projecte polític, hi havia un camí 
on aplicar tot el que em sembla correcte per fer del nostre poble 
exemple de convivència i d’integració , de ser un poble obert a 
tothom sigui quin sigui el vot que el dia 22 es dipositi a la urna.

                                                                 Mònica Mayor

“La política és treballar en equip, escoltar i ser conscients que no tenim el monopoli de les idees”.
Fa quatre anys vaig fer un pensament descabellat, fart de veure com cada dia, dia darrera dia, el meu 
poble es degradava i es consumia. I aquesta reflexió encara persisteix. 
Sóc un veí del poble que sempre he estat compromès amb el seu municipi, però no per interessos, sinó 
per amor, per aquella estimació de fill a pare, de nét a avi, per aquell respecte per tot el que l’envolta i 
ha significat el fet de ser fill de Santa Oliva. Per a aquella visió de veure els nostres avis fer un marge, 

amb la suor i l’esforç de treure de la terra aquella pedra i configurar el marge que un dia, pel sol fet de no tenir cura 
d’ell, ens desapareix; i tot, sota la passivitat dels qui diuen estimar el poble. I és que em dol, veure com en aquest 
municipi els seus veïns han treballat fort per millorar-lo i no vegin recompensat el seu esforç pel descuit o deixadesa 
d’altres. Perquè el municipi que defenso, amb el cor a la mà, no rep l’estimació i el respecte que es mereix. 
He estat educat per estar orgullós del teu municipi, com ho estaries dels teus pares, pel que representen i pel que 
significa la feina ben feta.
Ser de Santa Oliva és un sentiment mil·lenari, no s’adquireix així com així, se sent.                            Josep Carreras

Sóc l'Encarna i visc a Les Pedreres 
des de fa més de 14 anys. Em vaig 
diplomar en Gestió i Administració 
Pública i llicenciar en Ciències 
Polítiques, durant el meu període 
d'estudiant em vaig especialitzar en 

temes relacionats amb l’administració i treballo en 
aquest sector des de l'any 1999 quan vaig començar 
a treballar a l'Ajuntament de Viladecans, passant 
després per la Diputació de Tarragona i, actualment, 
al Consell Comarcal del Baix Penedès.
Vaig triar viure a la zona de Les Pedreres perquè era 
una zona tranquil·la, a més de que el meu home ja 
vivia aquí. Era una zona on gairebé tots els veïns 
ens coneixíem però, mica en mica, aquesta zona ha 
tingut un creixement desorbitat i, cada vegada més, 
sembla que visquis entre desconeguts (ull, no vull dir 
que no hi hagi d'haver creixement sinó que, aquest, 
ha de ser ordenat segons les característiques del 
territori) i amb un nivell de serveis corresponent al 
número de persones que vivíem abans.
Per aquest motiu, des de la meva situació, defenso 
un canvi. Un canvi que ens beneficiï a la gent que 
visquem en aquest nucli on no tenim cap servei 
bàsic prop de casa. Entenc que estem en una 
situació bastant delicada per la crisi i la manca de 
diners, però penso que amb una bona gestió dels 
nostres recursos podem aconseguir millorar encara 
que sigui una miqueta.
Quin és el meu objectiu per aquestes eleccions... 
està clar: UN VERITABLE CANVI, SEMPRE 
DINTRE DE LES POSIBILITAT D'AQUEST 
CONTEXT DE CRISI, QUE MILLORI LA QUALITAT 
DE VIDA I LA SITUACIÓ DELS HABITANTS DE LA 
MEVA URBANITZACIÓ.

Encarna Moreno   
  

•Atenció al ciutadà
•Crearem una Oficina d’Atenció al Ciutadà als 
nuclis de les Pedreres i el Sant Jordi des d’on els 
seus veïns podran fer els tràmits habituals amb 
l’Ajuntament, sense que s’hagin de desplaçar.
•Farem els Plenaris Municipals a les 8 de la 
tarda per facilitar l’assistència a un major 
nombre de veïns.
•Creació de la figura del Servei Directe amb el 
Ciutadà: una persona que pugui resoldre tots els 
dubtes que tingui la població sense que hagin de 
recórrer a d’altres.

EL NOSTRE EQUIP

Per qualsevol suggerència o 
aportació ens podeu trobar a: 
esquerrasantaoliva@gmail.com
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•Transparència econòmica
•Volem els comptes clars i que tothom pugui saber quina és la situació en que es troben les arques del 
municipi.
•Aplicarem una reducció del sou dels nostres regidors adequant-los a la situació econòmica del poble.
•No volem viure del poble, volem treballar pel poble.
•Reunions semestrals d’àmbit popular per informar al poble de tot el que l’afecti.
•Publicació periòdica de les dades econòmiques de la gestió municipal.

•Urbanisme
•Modificació del Pla General del Municipi i canvi de 
perspectiva en l’actual model d’urbanisme, per trobar-se 
obsolet i caducat a les noves expectatives de futur.
•Petició a la Generalitat d’una reducció del nombre 
d’habitants adjudicat  en el projecte de creixement del 
Sant Jordi.
•Redacció d’un Pla Especial Urbanístic de protecció i 
homogeneïtat en els immobles del casc històric.
•Realització d’un estudi per desenvolupar un Pla de 
creixement del municipi, el qual amb posterioritat, es 
sotmetria a votació popular.
•Bonificació d’aquelles indústries i edificis que incorporin 
mesures d’estalvi energètic i solucions arquitectòniques 
sostenibles que no siguin d’obligat compliment.

•Medi ambient
•Portarem el medi ambient als carrers, no volem un poble ple de brossa i males herbes, ni un paisatge només de 
ciment.
•Revisió de la concessió del servei privat de l’aigua. 
•Impulsarem la creació de parcel·les i horts urbans tutelats a tots els nuclis de Santa Oliva.
•Dotar el municipi d’instal·lacions d’enllumenat públic més eficient. Reducció en un 25% de la despesa de consum elèctric 
municipal.
•Millorar el servei de retirada de la brossa, potenciació de la recollida selectiva i de la formació cívica dels usuaris.
•Volem recuperar part de la personalitat rural del municipi, tot donant suport a l’agricultura tradicional, promocionant 
l’agricultura i la ramaderia ecològica, fent complir la normativa sobre sòl no urbanitzable.
•Protecció especial del patrimoni de la pedra seca i el paisatge rural en general. Conservació de petites masses boscoses i 
carrerades històriques.

Tot això fa que Santa Oliva sigui especial per a mi.
Recordo quan era jove, que al costat de casa on ara s’apila la runa i la 
poda en un corralet totalment destrossat, hi havia un camp d’oliveres i 
farigola. Recordo el bosc del julivert molt més net del que està ara, amb 
marges de pedra i no de runa i sofàs que fa anys que hi són. Recordo els 
carrers del poble encimentats però no apedaçats i trencats com estan ara 
i recordo també un poble bonic i tradicional i no ple de cases sense cap 
compromís constructiu amb la identitat del poble i amb un futur urbanístic 
devastador per la nostra població.
No entenc algunes obres tan mal fetes com la vorera que van fer a la 
guarderia  i no sé perquè els 
carrers, parcs i places han d’estar sempre bruts i plens de males herbes.
M’interessa molt el medi ambient, el problema que tenim amb el mosquit 
tigre i l’escarabat de les palmeres, m’encantaria poder recuperar el bosc i 
el seu entorn, tenir sempre els carrers i els parc nets d’herbes i caques 
de gossos. Vull treballar per tenir zones verdes enjardinades, promoure 
cursos de formació de caire mediambiental, incentivar l’estalvi energètic i 
ajudar als incívics a que siguin una mica més cívics.
No m’interessen les discussions i molt menys les picabaralles que no 
beneficien a ningú i menys al nostre poble. En Pep m’ha donat 
l’oportunitat de formar part d’un equip on tenim un mateix objectiu i les 
idees molt clares, un lloc on poder treballar per millorar el nostre poble.
  En Pep es mereix una oportunitat i sobretot Santa Oliva.

        Cèsar Cuesta

A mi, com a simpatitzant des de sempre d’ERC, em va semblar escaient 
donar-li suport.  Penso, que el Pep és una persona significada dins la 
política del poble de Santa Oliva, per tant, em sembla correcte i li dic que sí. 
Primerament perquè estic convençut dels valors de la democràcia, però tan 
mateix dels seus defectes, perquè quan ja fa unes legislatures que es té el 
comandament en majoria, indefectiblement es té tendència al nepotisme. 
Considero que a Santa Oliva li fa molta falta una regeneració municipal.  
   Per tant aquí estic.      Jaume Avilés

 
Hola, sóc la Fina Sivill i el que m’ha motivat a presentar-me és la il·lusió de col·laborar amb un grup de 
persones que pretén ser un alternativa al govern d’aquests darrers anys. 
Mai no he estat vinculada a cap partit polític, però penso que és bo que les persones s’impliquin en 
responsabilitats de gestió dels seu municipi, però sense que aquesta voluntat es pugui eternitzar molt en el 
temps o que es prioritzi les qüestions econòmiques.  
M’agradaria una Santa Oliva on poguéssim potenciar més les iniciatives de la gent, tenim exemples: la 

Coral, la Penya, les Motos d’Ahir, les associacions del nostre municipi. Totes aquestes iniciatives s’han fet gràcies a l’esforç 
de la gent de Santa Oliva. 
També m’agradaria que els meus fills, i la resta de nens i nenes del municipi, poguessin fer música, ball de bastons, que hi 
hagués una escola de futbol, un lloc de trobada que permetés facilitar la cultura a la gent de Santa Oliva.
M’agradaria que el dia 22 de maig, els ciutadans i ciutadanes de Santa Oliva possibilitessin una nova manera de gestionar 
el nostre municipi. Per aquest motiu us demano el vot pel Josep Carreras.    

Fina Sivill

Fa quatre anys el Pep em va venir a buscar 
perquè formés part del seu equip, jo mai 
m’havia imaginat posada en política, així que 
el Pep va haver de fer uns quants viatges a 
casa meva per poder-me convèncer.  Ara, no 
ha calgut que em busqués, ja l’he trobat jo, i 
us preguntareu a què es deu aquest canvi… 
Doncs bé, aviat farà dos anys que va néixer 
la Carla, la meva filla, i a les que sou mares 
no cal que us digui els sentiments que 
desperta una criatura i el que es pot arribar a 
fer per un fill.  Sovint quan sortim al carrer la 
Carla m’assenyala la porqueria que hi ha al 
terra i em diu: “Mama, caca”,  quan anem a 
jugar als gronxadors hem de vigilar de no 
clavar-nos un clau de la tanca de fusta, que 
no caigui i s’obri el cap amb els pedaços de 
ciment que  surten de les seves subjeccions, 
si passegem amb el cotxet ens anem 
enganxant amb els forats que hi ha als 
carrers i un llarg etcètera...
Per molts jo sempre seré una forastera, però 
la meva filla és nascuda a Santa Oliva i per 
ella és per qui lluitaré tota la vida, perquè 
crec que ella i tots els infants d’aquest poble 
es mereixen alguna cosa millor.  Només cal 
donar una volta per les poblacions del nostre 
voltant per veure que Santa Oliva és la que 
està en un estat més precari, tant de parcs i 
carrers, com de serveis.
Per tot això, crec que la gent de Santa Oliva 
ha de tenir molt més que una pila de deutes.  
Tenim un poble hipotecat i el més trist és que 
no es veu per enlloc en què s’han gastat els 
diners, perquè la majoria d’obres que s’han 
fet, han sigut gràcies a les subvencions.
Ara és el moment de donar una oportunitat a 
gent que volem treballar de valent. Voteu al 
Josep Carreras… jo ho faré!!!
            
                                                Anna Verge

Fa uns cinc anys, era ple hivern, quan van trucar a 
la meva porta.  Era el Josep Carreras (el Pep de Cal 
Miliu). 
Després de les salutacions, em demana si vull 
col·laborar  dins de les llistes d’ERC a la  tramesa 
electoral cara ales municipals.

Em dic Jonathan Alache García, sóc un jove de 22 anys i visc al municipi de Santa Oliva des de fa sis 
anys, quan encara Santa Oliva tenia un aire de poble, quan encara existien entitats culturals, i quan 
encara els joves tenien motivació per moure el poble. Formo part dels Diables de Santa Oliva i jugo a 
l’equip de futbol del poble. Ara, m’he compromès amb Esquerra de Santa Oliva
Un dels meus objectius dins d’aquest grup “polític” és lluitar per millorar un poble sec, un poble en el qual 
la joventut està apagada. Bàsicament i fent resum, el meu únic objectiu és que el poble sigui governat per un 

jovent. La meva decisió d’entrar en un equip polític va ser quan en Josep Carreras, em va obrir les portes al partit, no va ser una 
decisió fàcil per a mi, ja que no crec en polítics ni en política, simplement crec en el sacrifici, l’esforç i les ganes de lluitar.
Per què Esquerra Santa Oliva? Perquè sóc català, perquè crec que una altra Santa oliva és possible, i perquè sóc 
independentista i vull que la meva nació sigui lliure com el vent. Penso que les crítiques no es demostren redactant queixes, sinó 
millorant les existents, ara us preguntareu com les podem millorar. La pregunta més directa seria: Podem millorar la Santa Oliva 
actual? La meva resposta és Sí, jo et convido a que passis pàgina i entre tots comencem a escriure’n una de nova.
Recuperar la Santa Oliva que tots volem i estimem està a les vostres mans, lluitem, sacrifiquem-nos, esforcem-nos, però fem-ho 
tots junts. Apunta’t a passar la pàgina estancada!                       
  “No ploris per un poble que lluita, lluita per un poble que plora.”         Jonatan Alache

Em dic Cèsar Cuesta, molts de vosaltres ja 
hem  coneixeu i d’altres ho feu avui.
Santa Oliva és el meu poble, aquí he après a nedar, a 
anar en bicicleta, a jugar a futbol…, és el lloc on tinc 
més amics, on conec més gent, on vaig conèixer la 
meva dona i on ha nascut la meva filla.

Calafell és la població on 
vaig néixer, Santa Oliva és 
la meva població adoptiva 
des de fa tretze anys i on he 
fet arrels.  

•Ocupació i recerca
•L’ajuntament ha de facilitar la implantació al nostre 
municipi d’indústries vinculades amb la recerca i els 
serveis i captar empreses relacionades amb les energies 
renovables i alternatives mitjançat les bonificacions 
fiscals.
•Impulsarem la creació d’un Viver d’Empreses dedicat 
a la generació d’ocupació.   
•Desenvoluparem un Pla d’Ocupació conjuntament amb 
participació ciutadana, associacions d’empresaris, 
organismes públics, IDIADA, i propietaris del Polígon de 
l’Albornar, i el Polígon Moli d’en Serra que permeti 
generar ocupació.
•Promoció de les naus industrials i altres equipaments els 
quals, a conseqüència de la crisi, han quedat inoperants. 

LES NOSTRES PROPOSTES

“Farem una bona tasca per una Santa 
Oliva millor. Confia en nosaltres”
Xavier Mercadé “Confio en que aquest equip farà reviure la 

il·lusió als joves, per això els hi faig costat”
Marc Sans
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