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LA RESTAURACIÓ DEL MONESTIR, JA ESTÀ ACABADA?

Santa Oliva és un poble amb un gran patrimoni. Un exemple molt
clar el podem trobar en el nostre monestir. Tots som conscients de
la gran quantitat de diners que s’han invertit en la seva recuperació
durant els últims anys. Però la pregunta és: s’han invertit bé
aquests diners?
Sense ànim de criticar, som conscients de que la restauració d’un
edifici d’aquestes característiques és una feina complexa. No
entrarem a debatre si es van escollir les millors opcions a l’hora de
contractar els encarregats de dur-la a terme, però si que ens dol
veure l’estat actual en que es troba. Hem de tenir en compte que
aquesta és una obra que ha estat inaugurada fa poc més d’una any.
És indignant que en tant poc temps es trobi en aquestes condicions,
i més sabent que l’ajuntament va retornar l’aval a l’empresa
encarregada de les obres, considerant que tot estava correcte.

LES FESTES DEL GUADIANA.

Molts coneixeu que el Guadiana és un riu que
neix a terres andaluses i que, després de
recórrer uns quants quilòmetres, desapareix.
No sabem si és per solidaritat amb
l'agermanament que tenim amb alguna
població d'aquesta comunitat autònoma, que
en el nostre municipi a les festes els passa el
mateix; neixen i passat un temps
desapareixen.
Recordeu la Santa Oliva Medieval? El goig que

En les darreres eleccions municipals,
l’any 2007, vaig presentar-me com a
alcaldable davant de l’electorat de Santa
Oliva.
Permeteu-me que em presenti davant
vostre amb modèstia i respecte, tal i com
vaig fer-ho en les darreres eleccions.

agendaagenda

2

3

4

•Aquí no passa mai res

-El “Safareig” de Santa 
Oliva

•Espai
•Opinem

encarregada de les obres, considerant que tot estava correcte.
Quines conseqüències té això? Doncs que totes les reparacions que
s’hi hagin de dur a terme hauran de sortir de les arques municipals,
altrament conegudes com els impostos que paguem. I com que una
imatge val més que mil paraules, aquí en teniu quatre. A tot se li diu
acabar la feina...

Recordeu la Santa Oliva Medieval? El goig que
feia el Castell i el poble amb tots nosaltres
lluint els vestits fets a mida per l'ocasió. I la
Trobada de Gegants? Un esdeveniment per
petits i grans que també va deixar de passejar
pels nostres carrers. Si parlem de la Festa de
la Primavera no podem dir que va ser flor
d’un estiu, però després d'uns anys, també es
va pansir. De la trobada de Motos Antigues,
per gent que venia no devia ser, ves per on
unes altres vestimentes que en algun armari
ben planxades i desades deuen estar. La
darrera que ha deixat de tombar son els 3
Tombs, aquesta pretesament justificada per
falta de pressupost.
Podem pensar que aquestes festes depenen
en la majoria dels casos de les associacions i
del voluntariat del poble, però si aquests
col·lectius de veïns no tenen recolzament ni
ajudes (no parlem tan sols de partides
econòmiques), és difícil que es puguin
mantenir la il·lusió i l’empenta que aquestes
tasques organitzatives demanen.

vaig fer-ho en les darreres eleccions.
Em dic Josep Carreras i Benach, i pels
que ja em coneixeu sóc en Pep de Cal
Míliu.

Sempre he estat vinculat a les diferents entitats i associacions del
poble. Actualment com a regidor, gràcies als vots d’una part
important de l’electorat del municipi.
Un Pep de Cal Míliu que encara creu que Santa Oliva té futur de
poble. Que malgrat estar endeutats i tenir el poble, el nostre poble,
paralitzat i amb un futur incert, sóc dels que creu en la força de les
persones, del sentit comú, de la responsabilitat, de la feina ben feta,
de la justícia, del sacrifici, del diàleg, de la modèstia, del treball i de
l’esforç. Una Santa Oliva mil·lenària que està dirigida per un
Ajuntament, i que aquest Ajuntament està representat per un equip
de govern i una oposició, que representen a més de 3.200 persones
censades. Persones com tu i com jo, que cada dia que ens aixequem
creiem, amb més o menys convicció, en els valors de les persones,
en aquells valors que un dia, ara farà quatre anys vàrem veure en les
persones en les que vam donar la nostra confiança amb el nostre vot,
i tota aquesta confiança cap als nostres representants es tradueix en
com veiem el got d’aigua, si mig ple o mig buit.

Si és l’electorat el que talla el pa, el que mana, com així us
expliquem any rere any durant les campanyes electorals, ha de ser

Josep Carreras

El proper divendres 
dia 18 de març a les 
20:00 h, a la Llar dels 
avis de Santa Oliva, 
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Si voleu enviar algun suggeriment, escrit, 
fotografia o qualsevol altra cosa ho podeu fer a 
través de :

esquerrasantaoliva@gmail.com

Telèfon: 608 78 39 38  

o directament a qualsevol membre de la Secció 
Local

www.esquerra.cat/santaoliva esquerrasantaoliva@gmail.com

tasques organitzatives demanen.
És veritat que, actualment, la situació
econòmica dóna un bon argument per
aquestes retallades…maleïts diners!
Ja ens ho va dir la senyora Alcaldessa, en el
programa de la darrera Festa Major, que
Santa Oliva era “un poble pobret i alegret”, el
que no afegia és que cal ser-ho de portes
endins, perquè al carrer els motius per sortir a
divertir-nos cada dia semblen més extingits.

expliquem any rere any durant les campanyes electorals, ha de ser
també la gent els qui decideixin quina fulla cal girar per arribar al
final, fins a on arribar, on cal anar i què fer o no fer. I tot això és
responsabilitat del proper Alcaldable escollit pel poble en les urnes:
posar en coneixement dels ciutadans de Santa Oliva de quines eines
disposa el nostre ajuntament per fer justícia en cas necessari. Perquè
de res haurà servit remoure merda durant quatre anys si després no
exigim responsabilitats, caigui qui caigui i peti qui peti. I si hi ha
delicte, cap al jutjat.

Ara depèn de tu, de com vegis el got d’aigua. Jo estaré aquí per fer
que aquest got d’aigua el vegis del tot ple.

Confia en mi, no et decebré

Josep Carreras
Alcaldable de Santa Oliva

avis de Santa Oliva, 
L'Associació " Som lo 
que sembrem " farà 
una xerrada a càrrec de 
Josep Padró, membre i 
representant de 
l'associació, sota el títol 
"Sabem el que 
mengem? La xerrada 
inclourà un documental 
per entendre què és un 
producte transgènic.
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PERILL!!! PARC INFANTIL

En aquest escrit volem expressar la nostra queixa en referència al lamentable estat dels parcs
infantils i espais de lleure del nostre poble. Us volem fer saber que els llocs on juguen i es
relacionen a diari els nostres fills, presenten una gran quantitat de riscos a causa de la manca
de manteniment i la política de deixadesa duta a terme per l’actual equip de govern
municipal.
Brutícia, barreres arquitectòniques, elements mal subjectats, superfícies tallants, objectes
punxants, punts d’electre mal aïllats… són un clar exemple del nostre paisatge urbà, en
concret, és molt fàcil trobar-los en els nostres parcs infantils.
Tan sols observant el penós estat de la Plaça Europa, ens podem fer a la idea de tot això que
estem manifestant:

•Papereres metàl·liques 

UN VEI DEL BARRI CANYELLES

Tornava a casa un vespre qualsevol quan, de sobte, tot arribant, una lluminària immensa em va
cridar la atenció.
A mesura que m’anava acostant, vaig adonar-me que es tractava dels focus del nou camp de
futbol de Santa Oliva. Veure aquella potència lumínica m’ha dut a unes quantes reflexions.
Encara avui no em puc treure del cap que, per no més d’una dotzena de persones que estaven
entrenant en aquelles instal·lacions, la potència d’energia elèctrica dedicada al camp era
probablement superior a tot l’enllumenat públic del meu barri (el Canyelles).
Recordo també que l’antic camp de futbol tenia uns avantatges evidents sobre aquestes noves
instal·lacions. L’antic era veritablement accessible a tots els veïns, nens, nenes i adults de tota
procedència que hi accedien sense barrera i gaudien de l’esport de la pilota, afeccionats a
l’atletisme que hi entrenaven fora d’hores, vailets a qui havia vist algun cap de setmana fer
volar estels, fer els primers metres en bicicleta o fer-hi mil i una activitats de tota mena…ara és
un camp on només hi podrem jugar al futbol de manera matemàtica i previ pagament.
No em deix de sorprendre que sota una gestió municipal pretesament socialista, s’hagi

EL “SAFAREIG” DE SANTA OLIVAAquí no passa mai res

•Gronxadors mal subjectats a 
terra

•Papereres metàl·liques 
subjectades amb cinta adhesiva

No em deix de sorprendre que sota una gestió municipal pretesament socialista, s’hagi
d’afavorir la pràctica de l’esport de manera excloent, amb un dispendi arbitrari de pressupost i
energia, quan de la majoria de veïns és sabut que, a Santa Oliva hi ha, des de fa anys,
urgències i necessitats més prioritàries.

•Punts de llum accessibles a 
les mans de les nostres 

criatures.

Cada matí, quan vaig cap a l'oficina em quedo mirant la parada d'autobusos i veig tota la colla de nens i nenes
que estan esperant el bus per anar a cap l'escola, i llavors em pregunto... què ha sigut d'aquell punt del
programa socialista en el que preveia la construcció d'un nou centre escolar a Les Pedreres?
De fet, a l'antic Departament d'Educació de la Generalitat (actualment Departament d'Ensenyament) mai ha
arribat un projecte de construcció d'un nou centre però si l'ampliació del ja existent. La lògica que ha anat
utilitzant el nostre Ajuntament per justificar això és que la pròpia Generalitat obligava al desdoblament de línies
per després passar a la nova construcció del centre però... sorpresa!!! Després de parlar tant amb personal
tècnic com amb antics responsables polítics em confirmen que no és així, que la decisió entre una o altra
possibilitat sempre està en mans del propi Ajuntament.
El que sí que podem confirmar és que diàriament un total de 123 nens es desplacen en l'autocar des del Sant
Jordi o Les Pedreres fins a l'actual escola de primària, més els que són acompanyats pels seus familiars: més de
150 alumne. La gran pregunta és: això que costa? Doncs bé, senyors, aquí van els números.
El cost d’aquests 123 nens que van en autocar a l’escola, recomanem que tinguin una cadira al costat, és de
93.000€. D'aquesta quantitat, la pròpia Generalitat subvenciona un 30%, és a dir, uns 28.000€ i la resta s'ha de
repartir entre l'Ajuntament i els pares de tal forma que el primer pagaria un 60% i els segons l'altre 10%, és a
dir, 56.000€ i 9.300€.
Com que fa uns anys, quan l'Ajuntament va intentar obligar els pares a pagar la seva part va haver-hi una gran
revolta, el nostre consistori no va tenir altre opció que assumir la part d'aquests i, per tant, aquest transport

HO PAGUEM AMB INTERESSOS
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Això tan sols és un exemple del que podem trobar reproduït en altres instal·lacions municipals,
relacionades amb el lleure dels nostres infants. Sabem que alguns veïns han informat a
l’Ajuntament, amb ànim que el mateix hi posés una solució urgent, però no ha estat així.

•Perfils metàl·lics tallants i ferros 
rovellats al voltant del bar. •Fonts embussades i en 

estat deplorable.

•Terreny amb irregularitats i 
superfícies inundables.

revolta, el nostre consistori no va tenir altre opció que assumir la part d'aquests i, per tant, aquest transport
escolar costa a les arques municipals un total de 65.200€.
Però la cosa no queda aquí ja que, segons el nostre “meravellós Ajuntament” això ho paga ell però... d’on surten
aquests calers? Doncs, està clar, dels tributs dels seus ciutadans, principalment, per la qual cosa... qui acaba
pagant els autobusos? Nosaltres!
També hem de pensar no tan sols en el tema econòmic, sinó també en la millora social que això comportaria.
Des del consistori es justifica l'acció de no construir la nova escola en la “cohesió social dels nens”, però de quina
cohesió estem parlant? Perquè hi hagi cohesió ha d'haver-hi relació i quina relació hi ha quan els nens que
utilitzen el transport escolar no poden fer les possibles activitats extraescolars (on els nens es poden relacionar
realment) ja que, si ho fessin, es quedarien sense mitjà per tornar a casa, cosa que no passaria si tinguessin
l'escola en el seu barri, on podrien ser acompanyats en tot moment pels familiars, tant a l'entrada com a la
sortida de les classes o d'aquestes activitats extraescolars.
Ara, cara a la campanya electoral, el grup governant té la justificació clara: la Generalitat no pot perquè no té
calers però... que ha passat en aquests últims anys quan la Generalitat sí que gaudia d'un bon calaix? Molt
senzill, els nostres governants municipals mai han volgut i, gosaria a dir que encara que surtin altra vegada
escollits i tinguin aquest punt en el seu programa, mai el propulsaran.

A partir d'aquí que cadascú pensi el que cregui convenient i que, quan toqui, faci el que hagi de fer.
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